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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 8339/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a llibre d'estil,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 1013

B) RGE núm. 83609, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a suport d'IB3 a la vaga
del clima, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 1014

C) RGE núm. 8363/19, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a conseqüències de la retallada de quasi 10 milions d'euros del pressupost general d'IB3 per a l'exercici 2020, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 1014

D) RGE núm. 8383/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a servei d'informatius
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. 1014

E) RGE núm. 8384/19, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de la normativa en
protecció de la infància, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 1014

F) RGE núm. 8385/19, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts, programacions
i esdeveniments per a l'illa de Menorca, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
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G) RGE núm. 8386/19, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la cobertura
de les eleccions generals, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 1015

H) RGE núm. 8387/19, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de l'evolució
de la graella i de la programació en directe, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
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I) RGE núm. 8397/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdua del poder
adquisitiu dels treballadors d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 1015

J) RGE núm. 8398/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores per als
treballadors d'informatius, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 1015

K) RGE núm. 8399/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tertúlies o debats
a la ràdio i a la televisió dels diferents consells insulars, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. 1015

L) RGE núm. 8400/19, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a treballadors
d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 1015

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 9466/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de les llibertats educatives consagrades a la Constitució
(procediment d'urgència). 1016

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 8345/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei
3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i el desenvolupament tecnològic i
s'estableixen algunes mesures tributàries, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 1017

B) RGE núm. 8362/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 8479/19), dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS
per Mallorca, relativa a educació 0 a 3, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 1017

C) RGE núm. 8429/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció d'equipaments
públics en coordinació entre entitats locals i Govern autonòmic en mesures de promoció, urbanisme i finançament, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. 1018
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D) RGE núm. 8455/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a informació estadística
de les Illes Balears, davant la Comissió de Turisme i Treball. 1019

E) RGE núm. 8467/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a integració de les
perspectives de gènere en la prevenció de riscos laborals, davant la Comissió de Turisme i Treball. 1020

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 5298/19, 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 Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT). 1021

B) A la Pregunta RGE núm. 5446/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients
sancionadors instruïts per l'Agència Tributària de Balears que van prescriure durant el 2017. 1021

C) A la Pregunta RGE núm. 5448/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients
sancionadors instruïts per l'Agència Tributària de Balears que van prescriure durant el 2015. 1021

D) A la Pregunta RGE núm. 5449/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients
sancionadors instruïts per l'Agència Tributària de Balears que van prescriure durant el 2014. 1021

E) A la Pregunta RGE núm. 5450/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspeccions
tributàries impulsades per l'Agència Tributària de Balears el 2018. 1021

F) A la Pregunta RGE núm. 5451/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspeccions
tributàries impulsades per l'Agència Tributària de Balears el 2017. 1021

G) A la Pregunta RGE núm. 5452/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspeccions
tributàries impulsades per l'Agència Tributària de Balears el 2016. 1021

H) A la Pregunta RGE núm. 5453/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspeccions
tributàries impulsades per l'Agència Tributària de Balears el 2015. 1021

I) A la Pregunta RGE núm. 5454/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspeccions
tributàries impulsades per l'Agència Tributària de Balears el 2014. 1022

J) A la Pregunta RGE núm. 5466/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de la Conselleria d'Afers Socials i Esports durant el 2019. 1022

K) A les Preguntes RGE núm. 5467/19, 5494/19 i 5522/19, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) i dels Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA) durant el 2019. 1022

L) A la Pregunta RGE núm. 5469/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors durant el 2019. 1022

M) A la Pregunta RGE núm. 5471/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge durant el 2019. 1022

N) A la Pregunta RGE núm. 5472/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant el 2019. 1022

O) A les Preguntes RGE núm. 5504/19, 5514/19, 5515/19, 5509/19, 5501/19, 5475/19 i 5473/19, presentades pel diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de la Fundació Robert Graves, de l'Institut d'Estudis
Baleàrics (IEB), de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), de l'Institut Balear de la Dona, de la Fundació Orquestra
Simfònica IB, de la Presidència del Govern i de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat durant el 2019. 1023

P) A les Preguntes RGE núm. 5548/19 a  5551/19 i 5474/19, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de la Conselleria de Salut durant els anys 2015 a 2019. 1023

Q) A la Pregunta RGE núm. 5479/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) durant el 2019. 1023

R) A la Pregunta RGE núm. 5484/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears durant el 2019. 1023
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S) A la Pregunta RGE núm. 5491/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears durant el 2019. 1024

T) A la Pregunta RGE núm. 5493/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) durant el 2019. 1024

U) A la Pregunta RGE núm. 5495/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de la Fundació  d'Atenció i Suport a la Dependència i promoció de l'Autonomia Personal de les IB durant el 2019.

1024

V) A la Pregunta RGE núm. 5500/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de la Fundació  Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019. 1024

W) A la Pregunta RGE núm. 5502/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de la Fundació per a l'Esport Balear durant el 2019. 1024

X) A la Pregunta RGE núm. 5510/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) durant el 2019. 1024

Y) A la Pregunta RGE núm. 5513/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) durant el 2019. 1024

Z) A la Pregunta RGE núm. 5521/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics del Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) durant el 2019. 1024

AA) A les Preguntes RGE núm. 5524/19 a 5527/18, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a empleats públics de Presidència del Govern durant els anys 2015 a 2018. 1025

AB) A les Preguntes RGE núm. 5532/19 a 5535/18 i 5564/10 a 5567/19, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de la Conselleria de Cultura Participació i Esports i de la Conselleria de
Presidència durant els anys 2015 a 2018. 1025

AC) A la Pregunta RGE núm. 5539/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques durant el 2015. 1025

AD) A la Pregunta RGE núm. 5568/19, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a pagament a l'agència The Report Company per la publicació a The Guardian d'una entrevista a la presidenta del Govern.   

1025

AE) A les Preguntes RGE núm. 5617/19 i 5618/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per ajuts a la ramaderia, beques
per dur a terme projectes d'investigació aplicada (BIA) i a import concedit. 1025

AF) A la Pregunta RGE núm. 5629/19, presentada pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 62.359 euros per garantir la liquiditat de les empreses
agràries i pesqueres mitjançant la creació d'una línia d'ajudes de capital circulant, complementada amb el suport avalat d'aquestes
operacions de crèdit i les ajudes a les despeses d'obertura i estudi. 1025

AG) A la Pregunta RGE núm. 5630/19, presentada pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import concedit als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 62.359 euros per garantir la
liquiditat de les empreses agràries i pesqueres mitjançant la creació d'una línia d'ajudes de capital circulant, complementada amb el
suport avalat d'aquestes operacions de crèdit i les ajudes a les despeses d'obertura i estudi. 1026

AH) A les Preguntes RGE núm. 5651/19 i 5652/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 460.200 euros perquè les entitats locals o entitats
que en depenen contractin agents d'ocupació i desenvolupament local i import concedit. 1026

AI) A les Preguntes RGE núm. 5653/19 i 5654/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 162.273 euros perquè les entitats locals o entitats
que en depenen contractin agents d'ocupació i desenvolupament local i import concedit. 1026

AJ) A les Preguntes RGE núm. 5655/19 i 5656/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 1.162.958 euros perquè les entitats locals o
entitats que en depenen contractin agents d'ocupació i desenvolupament local i import concedit. 1026
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AK) A les Preguntes RGE núm. 5657/19 i 5658/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 5.000.000 euros per finançar els costos
salarials totals que derivin de la contractació de persones desocupades i import concedit. 1026

AL) A les Preguntes RGE núm. 5659/19 i 5660/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 8.480.000 euros per finançar els costos salarials
que derivin de la contractació de persones desocupades i import concedit. 1026

AM) A les Preguntes RGE núm. 5661/19 i 5662/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 62.691 euros per subvencions de quotes a la
Seguretat Social derivades de la capitalització de les prestacions per desocupació i import concedit. 1027

AN) A les Preguntes RGE núm. 5663/19 i 5664/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.555.000 euros per ajuts per a l'ocupació
de persones amb dificultats especials d'integració en el mercat de treball, d'acord amb l'estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació
2017-2020, i import concedit. 1027

AO) A les Preguntes RGE núm. 5665/19 i 5666/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 3.000.000 euros per ajuts per finançar
programes mixtos de formació i ocupació dirigits a persones treballadores menors de 30 anys, i import concedit. 1027

AP) A les Preguntes RGE núm. 5667/19 i 5668/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 500.000 euros per subvencions adreçades
als centres propis del SOIB per desenvolupar formació per a persones treballadores preferentment desocupades, i import concedit.   

1027

AQ) A les Preguntes RGE núm. 5669/19 i 5670/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 25.000 euros per ajuts dirigits a persones
treballadores desocupades que cursin especialitats formatives i cursos d'idiomes A1, A2, B1, B2 i C1 finançades pel SOIB, i import
concedit. 1027

AR) A les Preguntes RGE núm. 5679/19, 5688/19 a 5691/19 i 5714/19, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a llistes d'espera per a intervenció quirúrgica els anys 2016, 2017, 2018 i fins al 15 de
setembre de 2019 a l'Hospital Can Misses, a l'Hospital Son Llàtzer, a l'Hospital Son Espases i a l'Hospital Mateu Orfila. 1027

AS) A les Preguntes RGE núm. 5680/19, 5681/19, 5682/19 i 5692/19, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a llistes d'espera per especialitats a l'Hospital d'Inca i a l'Hospital Mateu Orfila, a l'Hospital
Son Espases i a l'Hospital Can Misses fins al 15 de setembre de 2019. 1029

AT) A la Pregunta RGE núm. 5698/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a entrevistes a mitjans de comunicació. 1032

AU) A la Pregunta RGE núm. 5711/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
contractació de la publicació a The Guardian d'una entrevista a la presidenta de la CAIB. 1032

AV) A les Preguntes RGE núm. 5782/19 i 5783/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennals per import de 9.288.870,24 euros destinada a finançar
despeses del cost salarial per contractar dones víctimes de violència masclista, i import concedit. 1032

AW) A les Preguntes RGE núm. 5784/19 i 5785/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per a ajuts a persones
desocupades i dones desocupades víctimes de violència masclista alumnes d'especialitats formatives, i import concedit. 1032

AX) A les Preguntes RGE núm. 5802/19 i 5803/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros per a ajuts per millorar la
seguretat i la salut laboral de les persones treballadores, i import concedit. 1033

AY) A les Preguntes RGE núm. 5820/19 a 5827/19, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca els mesos d'octubre
i novembre de 2018. 1033

AZ) A les Preguntes RGE núm. 5828/19 a 5831/19, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca el mes de desembre
de 2018. 1033
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BA) A les Preguntes RGE núm. 5836/19 a 5839/19, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca el mes de febrer de
2019. 1033

BB) A les Preguntes RGE núm. 5840/19 a 5843/19, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca el mes de març de
2019. 1033

BC) A les Preguntes RGE núm. 5850/19 i 5851/19, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a beneficiaris del decret de garantia de demora a Mallorca i a Menorca el mes de maig de 2019. 1033

BD) A la Pregunta RGE núm. 5854/19, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a beneficiaris del decret de garantia de demora a Mallorca el mes de juny de 2019. 1034

BE) A les Preguntes RGE núm. 5860/19 a 5863/19, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca el mes d'agost de
2019. 1034

BF) A la Pregunta RGE núm. 5927/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació del decret estatal relatiu a dependència. 1034

BG) A la Pregunta RGE núm. 6029/19, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a no retorns l'any 2019 fins a dia 25 de setembre d'enguany del centre (CIM) Es Fusteret. 1034

BH) A la Pregunta RGE núm. 6058/19, presentada pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 75.000 euros per a subvencions a les comunitats
balears establertes fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 1034

BI) A les Preguntes RGE núm. 6119/19 i 6120/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 20.000 euros per a ajuts a la difusió de recerques
en àmbit de serveis socials i sensibilització de les necessitats socials, i import concedit. 1034

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 8416/19. 1034

B) Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 7684/19. 1035

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 20, de 8 de novembre de 2019. 1035
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de novembre de 2019, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 6868/19, relativa a resolució
d'ajudes per a l'habitatge a Eivissa, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

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

A la seu del Parlament, 12 de novembre de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de novembre de 2019, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 6086/19, relativa a
reconeixement i homenatge d'estat a les víctimes i als exiliats
de la dictadura franquista, amb les esmenes RGE núm.
7704/19 i 7717/19, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en la
condemna a les pràctiques repressives del franquisme que
varen suposar una sistemàtica i gravíssima violació dels
drets humans, que estan contemplades com a crims de lesa
humanitat pels organismes internacionals de promoció i
protecció dels drets humans.
2. El Parlament de les Illes Balears reprova el negacionisme
de la repressió franquista i els discursos xenòfobs, racistes
i propers al feixistes i contraris als nostres valors
constitucionals.

3. El Parlament de les Illes Balears fa públic el
reconeixement a les víctimes del franquisme, lluitadors per
les llibertats i la democràcia.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a:

a) Declarar la il·legalitat dels tribunals i dels
procediments instruïts en relació amb la Guerra Civil i la
Dictadura franquista fins a 1978, per ser contraris a la llei
i vulnerar les més elementals exigències del dret a un judici
just. A conseqüència d'aquesta il·legalitat, declarar la
nul·litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les
sentències i resolucions de les causes instruïdes de caràcter
penal, civil i administratiu, dictades per raons polítiques,
Tribunals Populars i pel règim franquista, incloent-hi les
sentències dels Consells de Guerra, Tribunals de
Responsabilitats Polítiques, Tribunal Especial de Repressió
de la Maçoneria i el Comunisme i Tribunal d'Ordre Públic
(TOP), així com expedients de depuració del magisteri. 

b) Impulsar l’actualització de la reforma de la Llei
52/2007, de memòria històrica, tenint en compte les
recomanacions dels mecanismes internacionals de promoció
i protecció dels drets humans, una vegada escoltades les
associacions memorialistes. 

c) Promoure el restabliment de la dignitat de les
víctimes del franquisme mitjançant el reconeixement públic
del caràcter de víctima, del seu nom i honor, actes
commemoratius, homenatges públics i sol·licitud de perdó.

d) Institucionalitzar amb caràcter anual dates
d’Homenatge i Reconeixement d’Estat a les víctimes de la
dictadura franquista i l’exili. 

e) Traslladar aquests acords a la Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització de les Illes
Balears i al Ministeri de Justícia.

5. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en el
contingut de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i
reconeixement democràtics de les Illes Balears que
reconeix el dret a la reparació i al reconeixement a les
víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, i
especifica, a l'article 4, de manera detallada, qui és
considerat víctima als efectes d'aquesta llei.

A la seu del Parlament, 12 de novembre de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomàs i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-016.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-014.pdf#page=115
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907704
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907704
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907717
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de novembre de 2019, debaté la InterpelAlació RGE núm.
4068/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en relació amb la cultura.

Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

Palma, 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
de novembre de 2019, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

A) RGE núm. 7423/19, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
investigació de la Unió Europea sobre la declaració de noves
ZEPA, que contestà el vicepresident i conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius.

B) RGE núm. 7635/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a desdotar places de
funcionaris no cobertes, que contestà la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització.

C) RGE núm. 7639/19, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions d'empreses
públiques i privades de transport ferroviari, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

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

E) RGE núm. 7627/19, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a derivació de pacients al
Decret de garantia de demora, que contestà la consellera de
Salut i Consum.

F) RGE núm. 7569/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a cossos

i forces de l'Estat, que contestà la consellera de Presidència,
Cultura i Igualtat.

G) RGE núm. 7630/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a impuls de mesures per potenciar el comerç, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius.

H) RGE núm. 7641/19, del diputat Mariano Juan i Guasp, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a intrusisme en matèria de
transport a Eivissa, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

I) RGE núm. 7637/19, de la diputada María Salomé Cabrera i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament
de la totalitat de les places de l'ampliació del geriàtric de
Ferreries, que contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.

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

K) RGE núm. 7640/19, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a harmonització fiscal, que
contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

L) RGE núm. 7633/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització de
l'ecotaxa per compensar les retallades en els comptes del
Govern, que contestà el vicepresident i conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius.

M) RGE núm. 7636/19, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
reforç davant una possible interrupció del subministrament
elèctric a Menorca, que contestà el vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius.

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

O) RGE núm. 7629/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a incorporació de l'Impost de turisme sostenible a despesa
corrent als pròxims pressuposts, que contestà la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors.

P) RGE núm. 7631/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
desviacions pressupostàries en els projectes de l'ITS, que
contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament 

Vicenç Thomàs i Mulet
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de novembre de 2019, rebutjà la Moció RGE núm. 7487/19,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l'inici del curs escolar, amb el resultat
següent: 
• Punt 1: vots emesos 55, vots a favor 25, vots en contra 30

i abstencions 0.
• Punts 2, 4, 5 i 7: vots emesos 56, vots a favor 25, vots en

contra 31 i abstencions 0.
• Punt 3: vots emesos 55, vots a favor 22, vots en contra 33

i abstencions 0.
• Punt 6: vots emesos 56, vots a favor 22, vots en contra 32

i abstencions 2.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de novembre de 2019, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 6095/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebaixa dels menús escolars, amb el resultat següent: vots
emesos 57, vots a favor 26, vots en contra 31 i abstencions 0.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 7634/19, 7643/19 i 7568/19.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de novembre de 2019, quedaren ajornades les preguntes
esmentades, presentades per les diputades Virginia Marí i
Rennesson i Patricia Guasp i Barrero i pel diputat Sergio
Campos i Asensi, dels grups parlamentaris Popular,
Ciudadanos i VOX-Actua Baleares, relatives a Pla pluriennal
per a la pesca demersal de la Mediterrània occidental, a quins
acords i polítiques dels Acords de Bellver no podrà complir el
Govern amb el projecte de llei de pressuposts generals de la

CAIB per a 2020 i a Govern de les Illes Balears,
respectivament; a petició del Govern de les Illes Balears
(escrits RGE núm. 7681/19 i 7689/19).

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 d'octubre de 2019, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4591/19,
relativa a exigència dels 177 milions d'euros addicionals de
bestretes a compte del sistema de finançament, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mostrar una actitud ferma i contundent
davant el Govern d'Espanya, per tal d'exigir amb caràcter
immediat els 78 milions d'euros derivats de la problemàtica
amb el decalatge a l'IVA, que es preveuen als pressuposts
generals de la comunitat autònoma per a l'any 2019, atès
que els 101 milions de bestretes a compte de 2019 estan
previstos al Reial Decret Llei 13/2009, d'11 d'octubre.

A la seu del Parlament, 12 de novembre de 2019
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre de
2019, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6686/19, relativa a impuls de polítiques de millora
transformadora i integral dels espais urbans, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

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

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

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

A la seu del Parlament, 5 de novembre de 2019
La secretària en funcions de la comissió
Mercedes Garrido i Rodríguez
El president en funcions de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 30 d'octubre de 2019, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 4278/19, relativa a accés a
l'aparcament de l'Hospital Can Misses, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que estudiï el sistema més adient per controlar
l’accés a l’aparcament de l’Hospital Can Misses d’Eivissa,
i garantir així que abans del gener del 2020 els usuaris dels
serveis de salut que acudeixin a l’hospital, puguin fer ús
quan ho necessitin.

2. Que s'habiliti en els mostradors de l'hospital el servei de
validació dels tiquets d’accés, perquè els usuaris de
l'hospital puguin abandonar les instal·lacions sense pagar.

A la seu del Parlament, 30 d'octubre de 2019
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 d'octubre de 2019, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4775/19,

relativa a control dels descarts de tonyina vermella (Thunnus
thynnus), i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1r. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que informi el Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació per tal que, en el marc de les seves
competències, adopti les mesures adients per aturar els
descarts il·legals de tonyina vermella (Thunnus thynnus) en
la zona de les pesqueres de les Illes Balears i concretament
de les pesqueres de les Pitiüses.

2n. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació per tal que informi
d’aquests fets a l’òrgan competent, la Comissió
Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica
(ICCAT), amb la finalitat que aquest òrgan adopti les
mesures adients per evitar els esmentats descarts.

3r. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció
General de Pesca del Govern de les Illes Balears que
sol·liciti al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la
possibilitat que totes les barques d’arts menors censades a
les Illes Balears que desitgin optar a la pesca de la tonyina
vermella tinguin una quota assignada i no sols aquelles que
per drets històrics la tenen.

A la seu del Parlament, 5 de novembre de 2019
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 de novembre de 2019, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6475/19, relativa a elaboració d'un pla estratègic d'acció
exterior i de la Unió Europea, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar l’elaboració d’un Pla Estratègic
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, d’acord amb les
competències establertes a l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, que identifiqui i ordeni les prioritats, els
objectius i les línies d’actuació del Govern de les Illes
Balears en el marc de les seves relacions exteriors i amb la
Unió Europea.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar per la coherència interdepartamental
de tota l’Acció Exterior de l’Executiu i per la seva
coordinació sota els principis rectors d’unitat d’acció,
precaució i lleialtat institucional, i d’acord amb l’impuls del
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Decret 9/2016, de 9 de febrer de 2016, relatiu a la regulació
de la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar el treball i a dotar adequadament
l’Oficina del Govern de les Illes Balears a Brussel·les, com
a antena de les institucions de les Illes a la capital de la
Unió Europea, estructurant-la per tal de realitzar les
funcions de recerca d’oportunitats i finançament, contacte
amb altres regions europees i treball de lobby front a les
institucions europees.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar per la identificació i la integració dels
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda
2030 de Nacions Unides en el Marc de l’Acció Exterior.

5. El Parlament de les Illes Balears insta els consells
insulars i els ajuntaments a analitzar el seu potencial i
necessitats en matèria d’Acció Exterior i a participar en la
coordinació de la seva iniciativa exterior amb el Govern de
les Illes Balears, sota els principis rectors d’unitat d’acció,
precaució i lleialtat institucional.

A la seu del Parlament, 12 de novembre de 2019
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de novembre
de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 5727/19, relativa a plans d'igualtat del persona
educatiu, personal sanitari i personal del sector instrumental
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb l'esmena
RGE núm. 7786/19, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

F)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar durant l’any 2020 els plans
d’igualtat corresponents al personal educatiu, al personal
sanitari i al personal de cada un dels ens que integren el
sector instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i a presentar un full de ruta per al seu seguiment.

A la seu del Parlament, 12 de novembre de 2019
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de

novembre de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 7299/19, relativa a construcció d el centre
geriàtric al municipi d'Es Migjorn Gran (Menorca), i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar un informe per definir les
necessitats d’atenció geriàtrica residencial al municipi d'Es
Migjorn Gran (Menorca) i dimensionar les característiques
i prestacions d’un centre que doni resposta a les demandes
dels migjorners i les migjorneres en aquesta matèria.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en els pressupostos de la comunitat
autònoma de 2020 una partida pressupostària, destinada a
la construcció del Centre Geriàtric d'Es Migjorn Gran,
concretament a la redacció del projecte.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir un pla plurianual que faci possible la
construcció del Centre Geriàtric d'Es Migjorn Gran durant
aquesta legislatura.

A la seu del Parlament, 12 de novembre de 2019
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 de novembre de 2019, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7344/19,
relativa a suport a les cambreres de pis, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar fent feina en la millora de la
qualitat en l’ocupació de les cambreres de pis des del diàleg
social i en el marc de l’acord tripartit en el sector Hostaleria
amb els sindicats i sectors empresarials amb més
representació amb especial èmfasis en la disminució de la
càrrega de treball.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb els plans de lluita contra la
precarietat laboral i amb les campanyes específiques en
matèria de riscos ergonòmics i càrregues de treball de les
cambreres de pis. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la posada en marxa de programes de
prevenció orientats específicament a les cambreres de pis a
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Atenció Primària de Salut amb la incorporació de
fisioterapeutes i altres professionals escaients. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar l’IBASSAL per prevenir
accidents de treball i malalties professionals, dotant-lo de
recursos econòmics i tècnics per aconseguir la seva comesa.
L’objectiu és aconseguir una ràtio d’un tècnic per cada
10.000 persones treballadores.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar fent feina en la posada en marxa de
la Unitat de Malalties Professionals, per detectar-les de
manera més àgil i eficaç. La Unitat estudiarà de quina
manera el gènere afecta les malalties que pot patir una
persona treballadora. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya al reconeixement de les malalties professionals
de caràcter dorsolumbar a través de la modificació del RD
1299/2006. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a agilitar la redacció de la Guia Tècnica per al
mesurament de càrregues de treball en el sector Hostaleria. 

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a modificar la legislació per declarar la feina de
les cambreres de pis com una activitat de risc i possibilitar
la seva jubilació anticipada.

A la seu del Parlament, 12 de novembre de 2019
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 30 d'octubre de 2019, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 6925/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei de transport aeri sanitari de les Illes Balears,
amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en
contra 6 i abstencions 1.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 d'octubre de
2019, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3981/19, del

Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a enunciats bilingües,
harmonització de continguts, criteris d'avaluació i taxes a les
proves d'accés a la universitat (EBAU), amb el resultat següent:
vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 7 i abstencions
0.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de novembre
de 2019, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4155/19,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a auditoria integral
(financera i operativa de gestió i eficiència) del Govern de les
Illes Balears i del seu sector públic instrumental, amb el resultat
següent: vots emesos 13, vots a favor 2, vots en contra 8 i
abstencions 3.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de novembre
de 2019, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7341/19,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores de les
emissions contaminants en els ports de Balears, amb el resultat
següent: 
• Punts 1 i 2: vots emesos 11, vots a favor 3, vots en contra

7 i abstencions 1.
• Punt 3: vots emesos 11, vots a favor 5, vots en contra 6 i

abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 11, vots a favor 4, vots en contra 7 i

abstencions 0.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la directora general de Polítiques per

a la Sobirania Alimentària, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la idoneïtat al
càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l'acció de
govern (RGE núm. 6104/19).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre de

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-017.pdf#page=87
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=96
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=100
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-017.pdf#page=91
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2010, tengué lloc la compareixença de la directora general de
Polítiques per a la Sobirania Alimentària, qui, acompanyada de
la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, la gerent de
Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA), del gerent
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA), de la cap de Premsa i del cap de la Secretaria del
Gabinet, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença dels representants de la Xarxa Europea

de Lluita contrea la pobresa i l'exclusió social a les Illes
Balears (EAPN-IB) (RGE núm. 6423/19).

A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 d'octubre
de 2010, tengué lloc la compareixença del director tècnic de
l'EAPN-IB.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de la consellera de Salut i Consum,

davant la Comissió de Salut, sobre el servei de transport
aeri sanitari a les Illes Balears i sobre la situació en què es
troba la seva concessió (RGE núm. 6893 i 6926/19).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 6 de novembre de 2010, tengué lloc la
compareixença de la consellera de Salut i Consum, qui,
acompanyada del director general i del secretari general del
Servei de Salut, del gerent del 061, del cap de Gabinet de la
conselleria, de la cap de Premsa i de l'assessora parlamentària,
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada dels punts 2, 3 i 4 de la Proposició no de llei

RGE núm. 4591/19.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 d'octubre de 2019, el portaveu
del Grup Parlamentari Popular retirà els punts 2, 3 i 4 de la

proposició no de llei esmentada, relativa a exigència dels 177
milions d'euros addicionals de bestretes a compte del sistema
de finançament.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Rebuig de l'acord de compareixença RGE núm. 4021/19.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 d'octubre de 2019, es rebutjà
per 6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció, l'acord de
compareixença esmentat, sol·licitat pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors sobre l'augment de dèficit.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

C)
No-substanciació de la compareixença RGE núm.

5456/19, del delegat del Govern a les Illes Balears en
funcions sobre la situació de les ajudes estatals previstes per
pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de
Mallorca el passat mes d'octubre de 2018.

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre de
2019, no se substancià la compareixença esmentada atès l'escrit
RGE núm. 7566/19, del delegat del Govern a les Illes Balears
en funcions, mitjançant el qual comunica la seva no-assistència
a la sessió de què es tracta.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Acord de compareixença RGE núm. 6770/19, de la

consellera de Salut i Consum, davant la Comissió de salut,
sobre la implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig,
sobre promoció de la dieta mediterrània als centres
educatius i sanitaris de les Illes Balears.

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre de 2019, s'aprovà per unanimitat
la compareixença de la consellera de Salut sobre el tema indicat
a l'enunciat.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=103
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Ordre de Publicació

E)
Acord de compareixença RGE núm. 6893/19, de la

consellera de Salut i Consum, davant la Comissió de salut,
sobre el servei de transport aeri sanitari a les Illes Balears.

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre de 2019, s'aprovà per unanimitat
la compareixença de la consellera de Salut sobre el tema indicat
a l'enunciat.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Rebuig de l'acord de compareixença RGE núm. 5112/19.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 de novembre de 2019, es
rebutjà per 5 vots a favor, 6 en contra i cap abstenció, l'acord
de compareixença esmentat, sol·licitat pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
sobre el contingut del pla d'ajust requerit per la ministra
d'Hisenda.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Pla d'Estadística de les Illes Balears 2018-2021.

A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de novembre de 2019,
s'informà de la tramesa per part del Govern de les Illes Balears
del Pla d'Estadística de les Illes Balears 2018-2021,
conformement amb el disposat per l'article 41.1 de la Llei
3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de novembre de 2019, admet a tràmit les
interpelAlacions següents.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 8343/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria d'aigua.

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 d'aigua, la
seva política pel que fa al cicle de l'aigua i al seu estalvi.

Palma, a 12 de novembre de 2019
El diputat
Miquel Vidal i Vidal
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de novembre de 2019, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 8453/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria de funció
pública, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7683/19.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
7683/19, relativa a política general del Govern en matèria de
funció publica, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a procedir a la reducció dels seus càrrecs polítics (alts
càrrecs, càrrecs directius, eventuals i assessors) de forma que
l'increment del seu cost total no superi l'increment percentual
de retribucions dels treballadors públics, en el còmput dels
darrers quatre anys.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir, en tots els seus termes, el II Acuerdo para la
Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo, de 9
març de 2018, signat entre el Ministeri d'Hisenda i Funció
Pública i les organitzacions sindicals.

Palma, a 14 de novembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de novembre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 8332/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversió al Centre
d'interpretació de la Reserva de la Biosfera.

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

El 13/08/09 es va signar el Conveni de col·laboració entre
TURESPAÑA i la CAIB d'acord amb el qual l'Estat es
comprometia a finançar amb 7 milions d'euros la  rehabilitació
i condicionament de les edificacions de S'Enclusa, destinant
dites instal·lacions a la posada en marxa del Centre
d'interpretació de la reserva de la biosfera S'Enclusa, en el marc
de les inversions previstes a la DT 9a de la Llei Orgànica de
modificació de l'estatut d'Autonomia de Balears. 

Quina és la intenció del Govern pel que fa a la recuperació
d'aquesta inversió? 

Quines passes s'han fet per assegurar aquest finançament?

Palma, a 11 de novembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 8333/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversió al tren
lleuger de la Badia de Palma.

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

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

El 29/12/09 es va signar el Conveni de col·laboració entre
el Ministeri de Foment i la CAIB d'acord amb el qual l'Estat es
comprometia a finançar amb 35 milions d'euros el tren lleuger
a la Badia de Palma, en el marc de les inversions previstes a la
DT 9a de la Llei Orgànica de modificació de l'estatut
d'Autonomia de Balears.

Quina és la intenció del Govern pel que fa a la recuperació
d'aquesta inversió? 

Quines passes s'han fet per assegurar aquest finançament?

Palma, a 11 de novembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 8334/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversió al tren a
Mallorca.

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

El 30/12/10 es va signar el Conveni de col·laboració entre
el Ministeri de Foment i la CAIB d'acord amb el qual l'Estat es
comprometia a finançar el projecte d'inversió "Tren a Mallorca
(23,00 M€ el 2010 i 32,00 M€ el 2011)", en el marc de les
inversions previstes a la DT 9a de la Llei Orgànica de
modificació de l'estatut d'Autonomia de Balears. 

Quina part de l'esmentat finançament s'ha executat i en
quines actuacions concretes? 

En cas que quedi alguna part d'aquest finançament pendent
d'aplicació, quina és la intenció del Govern pel que fa a la
recuperació d'aquesta inversió?

Quines passes s'han, si escau, fet per assegurar aquest
finançament?

Palma, a 11 de novembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 8335/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversió al port de
Ciutadella de Menorca.

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

El 30/12/10 es va signar el Conveni de col·laboració entre
el Ministeri de Foment i la CAIB d'acord amb el qual l'Estat es
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comprometia a finançar el projecte d'inversió "Port de
Ciutadella a Menorca (14,00 M€ el 2010 i 16,00 M€ el 2011)",
en el marc de les inversions previstes a la DT 9a de la Llei
Orgànica de modificació de l'estatut d'Autonomia de Balears.

Quina part de l'esmentat finançament s'ha executat? 

En cas que quedi alguna part d'aquest finançament pendent
d'aplicació, quina és la intenció del Govern pel que fa a la
recuperació d'aquesta inversió? 

Quines passes s'han fet, si escau, per assegurar aquest
finançament?

Palma, a 11 de novembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 8346/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cobertura de vacunació davant la grip a les Illes Balears a
la campanya 2018-2019.

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

Quin percentatge de cobertura de vacunació davant la grip
ha assolit el personal sanitari del servei públic de salut de les
Illes Balears a la campanya 2018-2019?

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

F)
RGE núm. 8347/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cobertura de vacunació davant la grip a les Illes Balears,
campanya 2018-2019.

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

Quina cobertura de vacunació davant la grip han assolit les
embarassades a la campanya 2018-2019 a les Illes Balears?

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

G)
RGE núm. 8348/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cobertura de vacunació davant la grip a les Illes Balears a
la campanya 2018-2019.

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

Quina és la cobertura assolida a les persones entre 60 i 64
anys d'edat a la campanya de vacunació de grip 2018-2019 a
les Illes Balears?

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

H)
RGE núm. 8349/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
de reconversió anunciats en les instal·lacions de Cemex a
Lloseta.

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

Quin és l'estat concret dels projectes de reconversió
anunciats a les instal·lacions de Cemex a Lloseta?

Palma, a 12 de novembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

I)
RGE núm. 8359/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
retallades del personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) en el
centre d'educació especial de Son Ferriol.

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

A què es deu la reducció horària i de jornada, respecte de
l'any anterior, de dos auxiliars tècnics educatius (ATE) dels 9
que hi ha en el centre d'educació especial de Son Ferriol?

Palma, a 13 de novembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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J)
RGE núm. 8364/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes
de l'OSIB a Mallorca per a 2020.

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

Quines actuacions de l'OSIB hi ha previstes a Mallorca per
a 2020?

Palma, a 13 de novembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

K)
RGE núm. 8365/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes
de l'OSIB a Menorca per a 2020.

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

Quines actuacions de l'OSIB hi ha previstes a Menorca per
a 2020?

Palma, a 13 de novembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

L)
RGE núm. 8366/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes
de l'OSIB a Eivissa per a 2020.

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

Quines actuacions de l'OSIB hi ha previstes a Eivissa per a
2020?

Palma, a 13 de novembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

M)
RGE núm. 8367/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes
de l'OSIB a Formentera per a 2020.

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

Quines actuacions de l'OSIB hi ha previstes a Formentera
per a 2020?

Palma, a 13 de novembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

N)
RGE núm. 8390/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa GESVAC de gestió de vacunacions.

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

Quins són el cost total, l'exercici i la partida pressupostària
on s'imputa la despesa, corresponents a l'adquisició del
programa informàtic de gestió de dades envers la grip, que ha
adquirit la Conselleria de salut i Consum i/o l'Ibsalut?

Palma, a 13 de novembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

O)
RGE núm. 8391/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa GESVAC de gestió de vacunacions.

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

En quina data té previst la Conselleria de salut i Consum i
l'Ibsalut tenir operatiu i obert a la consulta pública, el
programa/servei GESVAC per a la gestió i la consulta de la
informació envers les dades de cobertura de vacunacions
diferenciades per població diària i els tipus de vacunacions?

Palma, a 13 de novembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

P)
RGE núm. 8394/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
de la temporalitat en els funcionaris i treballadors de la
CAIB.

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

Sra. Consellera d'Administracions Públiques, quina ha estat
l'evolució de la temporalitat en els funcionaris i treballadors de
la CAIB i els seus ens dependents? Indicau l'evolució per
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percentatges de funcionaris i treballadors temporals i per
anualitats des de l'any 2015 a 31 d'octubre de 2019.

Palma, a 14 de novembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Q)
RGE núm. 8396/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desdotació
econòmica de les places de funcionaris no cobertes.

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

Sra. Consellera d'Hisenda, quins són els motius que
justifiquen la desdotació econòmica de les places de
funcionaris no cobertes i la instrucció de no cobrir les
esmentades places, segons han publicat els mitjans de
comunicació?

Palma, a 14 de novembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

R)
RGE núm. 8458/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa GESVAC de gestió de vacunacions.

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

Cost total del programa GESVAC.

Palma, a 15 de novembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

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 20 de novembre de 2019, ratifica l'admissió per delegació
de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següent.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 8465/19, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de metges d'atenció primària.

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

Sra. Consellera de Salut, creu que el nombre de metges
d'atenció primària és suficient per donar un bon servei als
ciutadans de les Illes Balears?

Palma, a 18 de novembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de novembre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

B)
RGE núm. 8477/19, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
inversions en prevenció d'incendis a les Pitiüses.

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.

Podrien indicar-nos quines són les inversions i les
campanyes previstes a les illes Pitiüses en matèria de prevenció
d'incendis forestals per a la temporada 2020?

Palma, a 18 de novembre de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

C)
RGE núm. 8480/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ampliació de l'IES
Marc Ferrer de 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.
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Per quina raó no s'ha complert amb el Pla d'infraestructures
educatives per a 2019 pel que fa a l'ampliació de l'IES Marc
Ferrer de Formentera?

Palma, a 19 de novembre de 2019
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

D)
RGE núm. 9136/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
declaracions de la ministra Celaá sobre la llibertat
d'ensenyament.

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

Sra. Presidenta, subscriu les declaracions de la ministra
Isabel Celaá que qüestionen la llibertat d'ensenyament com a
dret constitucional?

Palma, a 19 de novembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

E)
RGE núm. 9137/19, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a torre
de control virtual a l'aeroport de Menorca.

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

Quina opinió/posicionament té el Govern sobre la torre de
control virtual que AENA vol posar a l'aeroport de Menorca?

Palma, a 19 de novembre de 2019
La diputada
Patrícia Font i Marbán

F)
RGE núm. 9138/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atacs
de la ministra Celaá a les famílies de l'escola concertada.

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.

Comparteix el Govern els atacs de la ministra Celaá a les
famílies de l'escola concertada?

Palma, a 19 de novembre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

G)
RGE núm. 9139/19, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei de ressonància magnètica a 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.

Continua considerant la consellera de Salut que l'illa de
Formentera no necessita el servei de ressonància magnètica?

Palma, a 19 de novembre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

H)
RGE núm. 9140/19, del diputat Mariano Juan i Guasch,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions en
matèria de sanejament i depuració d'aigües.

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

Sr. Conseller de Medi Ambient, quines inversions faria en
matèria de sanejament i depuració d'aigües si disposés de 20
milions d'euros més als pressuposts generals de la CAIB per a
2020?

Palma, a 19 de novembre de 2019
El diputat
Mariano Juan i Guasch

I)
RGE núm. 9141/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
formació dels col·lectius d'emergències.

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

Considera prou àgil la coordinació, l'assessorament i el
lideratge de la Conselleria d'Administracions Públiques i
Modernització amb els consells insulars quant al servei de
formació dels col·lectius d'emergències dins les necessitats de
cada servei?
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Palma, a 19 de novembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

J)
RGE núm. 9142/19, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compensacions per desplaçaments i estades dels usuaris de
l'IBSALUT fora de la seva àrea de salut.

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.

Quan pensa modificar el Govern l'Ordre vigent que regula
les compensacions per desplaçaments i estades dels usuaris de
l'IBSALUT fora de la seva àrea de salut per tal d'adequar-los
als costos i a les despeses reals?

Palma, a 19 de novembre de 2019
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 9143/19, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
ferroviari.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quan té previst signar
el conveni ferroviari que varen prometre la Sra. Armengol i el
Sr. Ábalos?

Palma, a 19 de novembre de 2019
El diputat
Antonio Costa i Costa

L)
RGE núm. 9144/19, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a bloqueig del
pressupost de despesa i tancament d'aquest.

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

Sra. Consellera d'Hisenda, per què va bloquejar el
pressupost de despesa de 2019 el mes de juliol i va tancar el
pressupost tres mesos abans del tancament de l'exercici?

Palma, a 19 de novembre de 2019
El diputat
Antonio Costa i Costa

M)
RGE núm. 9145/19, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política de recerca.

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

Quina opinió li mereix al conseller d'Educació, Universitat
i Recerca la política de recerca duta a terme fins ara pel Govern
de la Sra. Armengol?

Palma, a 19 de novembre de 2019
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

N)
RGE núm. 9146/19, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a
l'habitatge per part dels ciutadans amb rendes mitjanes i
baixes.

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

Sra. Presidenta, quines són les mesures efectives que pensa
adoptar el seu govern davant del problema per accedir a un
habitatge a Balears per part dels ciutadans amb rendes mitjanes
i baixes?

Palma, a 19 de novembre de 2019
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

O)
RGE núm. 9149/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a relació
institucional de les Illes Balears amb el continent americà.

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

Com creu que afecten els missatges difosos per les
organitzacions subvencionades per aquest govern quant a la
relació de les Illes Balears amb el continent americà?
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Palma, a 19 de novembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

P)
RGE núm. 9154/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
impost de successions i donacions.

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

Sra. Armengol, creu que l'impost de successions i donacions
és just?

Palma, a 20 de novembre de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Q)
RGE núm. 9155/19, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a taxa d'avortaments.

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

Sra. Consellera de Salut i Consum, quin pressupost destina
el Govern de les Illes Balears a disminuir la taxa d'avortaments
a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 20 de novembre de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

R)
RGE núm. 9164/19, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a quantitat de doblers que el Govern de les Illes
balears exigirà al pròxim executiu estatal.

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, per què el Govern de les Illes Balears
exigirà al pròxim executiu de Sánchez la quantitat de 350
milions d'euros?

Palma, a 19 de novembre de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

S)
RGE núm. 9165/19, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a mesures en relació amb la violència
filioparental.

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, en què s'invertiran els 66.000 euros
inclosos en els pressuposts de la comunitat autònoma per a
l'exercici 2020 en concepte de violència filioparental?

Palma, a 19 de novembre de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 de novembre de 2019, admet a
tràmit les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada següents.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 8339/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
llibre d'estil, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Sr. Andreu Manresa, quan canviarà IB3 el llibre d'estil per
deixar de denominar ultradreta a extrema dreta a VOX, un
partir que amb 3,6 mil votants és la tercera força en el Congrés
dels Diputats?

Palma, a 11 de novembre de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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B)
RGE núm. 83609, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
suport d'IB3 a la vaga del clima, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Com va donar suport IB3 a la vaga del clima?

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

C)
RGE núm. 8363/19, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes
Balears, relativa a conseqüències de la retallada de quasi 10
milions d'euros del pressupost general d'IB3 per a l'exercici
2020, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Atès que els pressuposts generals de la comunitat autònoma
per a l'exercici 2020 contemplen una disminució de quasi 10
milions d'euros -una quarta part dels seus comptes- per a la
radiotelevisió de les Illes Balears, qui suportarà les
conseqüències d'aquesta dràstica retallada?

Palma, a 13 de novembre de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 8383/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
servei d'informatius de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Donat l´anunci de l´empesa Liquid Media SLU, de
renunciar a la pròrroga del contracte, com a actual adjudicatària
de la producció dels serveis informatius de la ràdio i la televisió

públiques, dels butlletins horaris, les desconnexions de Pitiüses
i Menorca, la web d´IB3 i d´alguns programes de referència a
la cadena, quines mesures té previst el Govern de les Illes
Balears per garantir la continuïtat dels serveis informatius, en
cas que no es presenti cap empresa i quedi deserta
l´adjudicació?

Palma, a 13 de novembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 8384/19, del diputat Jordi Marí i Tur, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de la
normativa en protecció de la infància, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quins són el detall i el seguiment de les mesures pràctiques
i efectives implantades per garantir la qualificació dels
continguts abans de la seva emissió, en compliment de la
normativa en protecció de la infància (RD 410/2002), i el
balanç de valoració de les reclamacions rebudes en aquest
àmbit durant els darrers tres anys?

Palma, a 13 de novembre de 2019
El diputat
Jordi Marí i Tur

F)
RGE núm. 8385/19, de la diputada Irene Triay i

Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
continguts, programacions i esdeveniments per a l'illa de
Menorca, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Palma, a 13 de novembre de 2019
La diputada
Irene Triay i Fedelich
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G)
RGE núm. 8386/19, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
valoració de la cobertura de les eleccions generals, davant
la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quina valoració fa de la cobertura informativa, del control
de la pluralitat i del detall del personal tècnic i operatiu per a
les eleccions generals celebrades el passat 10 de novembre?

Palma, a 13 de novembre de 2019
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

H)
RGE núm. 8387/19, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
valoració de l'evolució de la graella i de la programació en
directe, davant la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quina valoració fa de l'evolució de la graella i de la
programació en directe des de 2016 fins a l'actualitat?

Palma, a 13 de novembre de 2019
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

I)
RGE núm. 8397/19, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors
d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Com valora el director de l'ens públic que els treballadors
d'IB3 hagin perdut un 30% del seu poder adquisitiu des de l'any
2005?

Palma, a 13 de novembre de 2019
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

J)
RGE núm. 8398/19, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millores per als treballadors d'informatius,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

S'introduiran millores per als treballadors d'informatius en
el nou plec de condicions que se suposa que estan redactant?

Palma, a 13 de novembre de 2019
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

K)
RGE núm. 8399/19, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tertúlies o debats a la ràdio i a la televisió dels
diferents consells insulars, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Té previst IB3 introduir, tant a la ràdio com a la televisió,
tertúlies o debats dels diferents consells insulars?

Palma, a 13 de novembre de 2019
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

L)
RGE núm. 8400/19, de la diputada Maria Esperança

Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a treballadors d'IB3, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
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Quines solucions proposen davant el malestar dels
treballadors i les treballadores dels diferents serveis
externalitzats?

Palma, a 14 de novembre de 2019
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de novembre de 2019, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 9466/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a defensa de les llibertats educatives consagrades
a la Constitució (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Ateses les declaracions
efectuades per la ministra d'Educació es fa necessari i urgent un
pronunciament clar de la cambra respecte d'aquestes
manifestacions que defensin el paper i el treball que l'escola
concertada representa en el sistema educatiu d'Espanya, així
com un posicionament clar en defensa de la llibertat que tenen
els pares d'educar els seus fills.

Els pares són els primers responsables de l'educació dels
seus fills. Aquest paper no pot ser substituït ni condicionat per
l'Estat, al contrari, els pares han de tenir la seguretat que l'Estat
els protegeix i garanteix els seus drets.

La Constitució Espanyola de 1978 va situar a l’article 27,
"Tots tenen dret a l'educació. Es reconeix la llibertat
d'ensenyament" en el seu títol Primer "Dels drets i deures
fonamentals". No va ser una decisió casual, sinó que va
respondre a la voluntat dels constituents perquè tots dos drets
es trobessin en un pla d'igualtat i fonamental.

Al llarg dels quaranta anys de vigència de la Constitució, les
diferents reformes educatives han defensat amb major o menor
passió tots dos drets, desenvolupats i reafirmats també per la
jurisprudència del Tribunal Constitucional.

No obstant això, el darrer projecte de llei del Partit
Socialista -l'anomenada LOMLOE- qüestiona el primer gran
pacte educatiu de la Transició en intentar limitar les llibertats
educatives reconegudes en la Constitució.

Les recents manifestacions de la ministra d'Educació, que
malgrat l'abundant normativa i jurisprudència, entre d'altres la
Declaració Universal dels Drets Humans que en el seu article
26.3 estableix que "els pares tindran dret preferent a triar el
tipus d'educació que haurà de donar-se als seus fills", han
generat una gran alarma social atès que qüestionen que els
pares puguin triar l'educació dels seus fills, cosa que es
materialitza quan les famílies trien un centre educatiu i no un
altre.

Ignora també la ministra que l’article 27.3 de la Constitució
Espanyola estableix amb claredat que "Els poders públics
garanteixen el dret que assisteix als pares perquè els seus fills
rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les
seves pròpies conviccions".

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a respectar i defensar la
Constitució Espanyola i la jurisprudència emanada del Tribunal
Constitucional en relació amb l’article 27, que situen en el
mateix pla d'igualtat el dret a l'educació i la llibertat
d'ensenyament, mitjançant un desenvolupament harmònic de
tots dos drets.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a garantir que els pares, com a
primers responsables de l'educació dels seus fills, triïn el tipus
d'educació i el centre educatiu on escolaritzar als seus fills.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a defensar la xarxa de centres
concertats com a garants de l'existència d'una oferta plural
complementària a la xarxa pública, tal com ha manifestat el
Tribunal Constitucional i, per tant, de la llibertat d'elecció de
les famílies, assegurant-ne la igualtat d'oportunitats en l'exercici
d'aquest dret, el que implica que totes dues xarxes, pública i
privadoconcertada, hauran de tenir els recursos necessaris que
assegurin aquest dret.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a promoure i donar suport a
l'autonomia organitzativa i pedagògica dels centres, respectant
el caràcter propi d'aquests, per desenvolupar projectes
educatius de qualitat que puguin respondre a les inquietuds i
prioritats de les famílies amb la finalitat que aquestes puguin
triar amb total llibertat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a garantir l'existència i la
gratuïtat dels centres d'educació especial tant en la xarxa
pública com en la privadoconcertada com a garants de la
llibertat d'elecció de les famílies.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a respectar i complir l’article
27.3 de la Constitució que obliga els poders públics a garantir
el dret que assisteix als pares perquè els seus fills rebin la
formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves
pròpies conviccions.
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a abandonar qualsevol intent
dirigit a suprimir la demanda social de l’article 109.2 de la
LOMCE com a factor determinant per part de les
administracions a l'hora d'oferir les places educatives.

8. El Parlament de les Illes Balears acorda donar trasllat
d'aquest acord al Govern d'Espanya i al Govern de les Illes
Balears perquè, a través del compliment de tots els punts
d'aquesta proposta, defensin i garanteixin les llibertats
educatives consagrades en la Constitució Espanyola.

Palma, a 18 de novembre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de novembre de 2019, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 8345/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
modificació de la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es
regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic
i el desenvolupament tecnològic i s'estableixen algunes
mesures tributàries, 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.

Totes les societats cultes i desenvolupades gaudeixen d’un
ordenament jurídic que facilita als ciutadans que ho vulguin a
contribuir a l’enriquiment del patrimoni cultural col·lectiu.

Una llei de mecenatge ha d’oferir, si és el cas, avantatges
fiscals a aquelles persones físiques que vulguin destinar part del
seu patrimoni o guanys, mitjançant cessió o donació, a la seva
comunitat.

Una llei de mecenatge ha d’estimular el reconeixement
social envers aquells que contribueixen a engrossir el patrimoni
comú.

Construir un patrimoni cultural, científic i tecnològic d’una
societat és una missió compartida per tots.

Per tant, és obligació de les administracions oferir a les
ciutadanes i als ciutadans la possibilitat de col·laborar en la
conformació del nostre patrimoni cultural, científic i
tecnològic.

Des de 2015 el nostre arxipèlag compta amb una Llei de
mecenatge , però aquesta estableix límits que no incentiven
prou el suport al mecenatge cultural, científic i al
desenvolupament tecnològic amb mesures tributàries prou
atractives. Prova d’això és que des de la seva aprovació, només
s’hi ha acollit un ciutadà.

Per tot això els grups sotasignants presentem la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears modificar l’actual llei de mecenatge per oferir incentius
més atractius als ciutadans, que vulguin contribuir a fer
possibles projectes de l’àmbit de la cultura, la ciència i/o la
tecnologia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, un cop establerts aquests incentius, s’informi la
ciutadania de les noves facilitats mitjançant les pertinents
campanyes de difusió.

Palma, a 12 de novembre de 2019
La diputada
Beatriu Gamundí i Molina
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 8362/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm.

8479/19), dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a educació 0 a 3,
davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.

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

La gratuïtat de l'educació i en concret, de l'escola infantil no
és només una mesura que possibilita i contribueix molt
favorablement a la conciliació entre la vida laboral i familiar,
sinó que també i sense reserves al bon desenvolupament
cognitiu i emocional dels i més petits i petites des de la primera
etapa de la seva vida.

D'acord amb el recollit en el Document marc per a
l'Educació dels menors 0 a 3 i la necessària equitat, a Balears
existeixen 4.189 places (un 13,2%) d'escola infantil en centres
privats, concertats o amb conveni. Així mateix, existeixen
6.936 (un 21,8%) places d'escola infantil en centres públics i
quedarien per cobrir-se 20.632 places, la qual cosa suposa que
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un 65% de les famílies amb nins i nines menors de tres anys no
tindrien opció a l'escola infantil.

Segons les recomanacions del Document marc, per a
avançar correctament cap a una educació basada en l'equitat, la
gratuïtat i la universalitat, farien falta almenys 2.600 noves
places, perquè tots els municipis de les Illes Balears disposessin
d'espai per a un mínim del 37,5% dels nins i nines d'edat
inferior a tres anys, situant-nos així en la mitjana espanyola
encara coneixent que aquest percentatge és molt inferior a les
recomanacions del Ministeri d'Hisenda (places per a un 72%
dels i les menors de tres anys).

Impulsar la gratuïtat i l'equitat a l'Escola infantil de 0 a 3
anys requereix, a més de la creació de noves places, mesures en
qüestions de finançament, gestió i administració que han
d'implantar-se de manera progressiva fins aconseguir els
objectius d'universalització en aquesta etapa educativa.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes Balears
que, amb la major celeritat, realitzi les accions oportunes i posi
en marxa les mesures eficaces i pràctiques per donar
compliment als acords en el Pacte per la Igualtat en l'educació
signat aquest mateix any 2019.

2. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes Balears
que recordi i comuniqui als centres amb places sense
autorització l'obligació de complir amb la normativa o que els
prohibeixi utilitzar qualsevol indicatiu que pugui confondre
com un centre autoritzat.

3. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes Balears
a publicar en el termini més curt possible la convocatòria
immediata del Pla de reconversió de guarderies en escoletes
que impliqui una aportació econòmica suficient.

4. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes Balears
a aportar una informació més completa i amb més claredat als
ajuntaments sobre les possibilitats que tenen de donar ajudes a
l'escolarització dels infants de les famílies socialment més
vulnerables pel que seran compensats en un 80%.

5. El Parlament de les Illes insta el Govern perquè disposi dels
recursos públics de manera eficient, perquè l'educació pública
quedi protegida, garantida i es compleixin els compromisos
aprovats en el pacte per l'educació de 0 a 3 anys, sempre en
col·laboració amb la resta d'institucions autonòmiques, insulars
i municipals.

Palma, a 4 de novembre de 2019
La diputada
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 8429/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
promoció d'equipaments públics en coordinació entre
entitats locals i Govern autonòmic en mesures de promoció,
urbanisme i finançament, 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Des de l'aprovació de la Llei 22/2009, de 18 de desembre,
per la qual es regula el sistema de finançament autonòmic, les
comunitats autònomes han disposat dels recursos que per
obligació legal els corresponen.

Ara bé, la pròrroga dels Pressuposts generals de l'Estat
2018, provocada per la no-aprovació del Projecte de
Pressuposts Generals de l'Estat 2019, està suposant en el cas de
Balears rebre enguany un finançament estatal menor respecte
de les quantitats previstes inicialment per a 2019.

Si bé és cert que el 2019 es rebran 101 milions d'euros com
s'ha compromès explícitament el Ministerio de Hacienda a
través del reial decret llei aprovat el passat 11 d'octubre, com
a part dels lliuraments a comte de 2019.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, va suposar una forta
restricció sobre els pressupostos de les entitats locals, de tal
manera que avui en dia es produeix una injusta situació en la
qual existeixen administracions locals amb situacions
financeres còmodes i sanejades, amb romanents de tresoreria
infrautilitzats de l'ordre de 500 milions d'euros i que només
aporten utilitat i rendiment als bancs que en són dipositaris,
però amb restriccions normatives per revertir aquesta situació
financera positiva en la millora de les condicions de vida dels
seus ciutadans.

Per altra banda, la necessitat d'equipaments socials en una
comunitat que presenta un creixement demogràfic de l'elevat
nivell que presenta la comunitat autònoma de les Illes Balears,
és una evident responsabilitat per a un govern de progrés que
posa a les persones en primer lloc. I aquest desenvolupament
sempre ha estat condicionat principalment a dos grans
qüestions com són els condicionants urbanístics i els
condicionants de finançament econòmic.

Totes aquestes condicions disposen un context on la utilitat
i la conveniència de la combinació del que estableix el Decret
Llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora
i/o ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos
educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, quant a agilitació i reducció de terminis i
condicionants urbanístics i dels romanents de tresoreria
municipals infrautilitzats.

Atès el desfasament d'ingressos que s'ha pogut produir a
causa del bloqueig pressupostari dependent del Govern de
l'Estat i que ja ha estat objecte de resolució en nombroses
ocasions per part d'aquests grups parlamentaris.
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Atesa la creixent necessitat d'equipaments socials, donada
una població igualment creixent en la nostra comunitat, en
especial quant a habitatge públic i ateses les dificultats que
existeixen per a la seva promoció.

Atès l'establert en el Decret Llei 1/2018, de 19 de gener, de
mesures urgents per a la millora i/o ampliació de la xarxa
d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, BOIB núm. 10, de 20
de gener de 2018.

Atès el que disposen els articles 140 i 142 de la Constitució
Espanyola, sobre la garantia d'autonomia dels municipis i sobre
la suficiència de mitjans de les hisendes locals per al
desenvolupament de les funcions que la llei atribueix a les
corporacions.

Atesos aquests antecedents, els grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, presenten la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
Espanyol a la revisió de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, per tal de
permetre l'aplicació tant del superàvit pressupostari com dels
romanents líquids de les entitats locals a finançar, a més de les
inversions financerament sostenibles, inversions en
equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials
d'urgent necessitat, i que a causa del seu caràcter d'urgència no
es considerin en el còmput de la regla de despesa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a eximir del compliment de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera, totes aquelles entitats locals sense deute i amb
superàvit pressupostari.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure equipaments públics de naturalesa
educativa, sanitària o social en sòl que les entitats locals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears posi a disposició, en
aplicació de la priorització i celeritat que permet el Decret Llei
1/2018 quant a les autoritzacions urbanístiques per poder
obtenir tal ús.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure equipaments públics de naturalesa
educativa, sanitària o social, de manera coordinada i conjunta
amb les entitats locals en termes de promoció, tramitació
urbanística i finançament.

Palma, a 14 de novembre de 2019
Els diputats
Jordi Marí i Tur
Antònia Martín i Perdiz
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 8455/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
informació estadística de les Illes Balears, 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Turisme i Treball.

L’accés a la informació estadística d’una manera àgil i
transparent és un objectiu que tota societat ha de perseguir.
Aquest accés permet garantir que l’anàlisi de la realitat o la
presa de decisions de ciutadans, empreses i institucions s’ajusti
als criteris d’objectivitat, eficàcia i eficiència que tots volem.

L’enquesta de població activa (EPA) és la referència arreu
de la Unió Europea per conèixer tant la conjuntura com
l’estructura del mercat de treball de cadascun dels països de la
UE-28, així com la referència espanyola per analitzar el mercat
laboral de les comunitats autònomes.

De manera específica, l’EPA proporciona informació amb
periodicitat trimestral sobre la població  del conjunt de les Illes
Balears en relació amb les principals magnituds del mercat
laboral, tals com ara la població en edat de treballar, la
població activa i la seva descomposició entre població ocupada
i desocupada. A més, l’EPA ofereix una plètora d’informació
sobre el nivell de qualificació dels llocs de feina i sobre el
perfil sociodemogràfic de les persones.

Referent a aquest aspecte, hi ha evidència clara que les
mostres de les enquestes en les comunitats autònomes
uniprovincials petites són absolutament insuficients. Aquest fet
suposa que les dades obtingudes presenten una gran variabilitat
i que, a la vegada, resulta impossible poder estendre la
informació de l’EPA a conèixer la situació de cadascuna de les
nostres illes. Així idò, l’actual mostra és absolutament
insuficient i, pel que s’ha apuntat abans, té conseqüències en
diferents dimensions.

Per això, els grups parlamentaris sotasignants presenten la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta l’Institut Nacional
d’Estadística que ampliï la grandària de la mostra de l’Enquesta
de Població Activa perquè aquesta pugui reflectir de manera
més acurada l’evolució del mercat de treball de les Illes
Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l’Institut Nacional
d’Estadística a ampliar la mostra per tal que sigui possible
explotar la informació de l’EPA de manera significativa per a
cadascuna de les illes.

Palma, a 15 de novembre de 2019
Els diputats
Maria Pilar Sansó i Fuster
Antònia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
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Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

E)
RGE núm. 8467/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
integració de les perspectives de gènere en la prevenció de
riscos laborals, 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Turisme i Treball.

El dret a la seguretat i a la salut laboral ve reconegut a
l'article 40.2 de la Constitució Espanyola, el qual imposa als
poders públics l'obligació de vetllar per la seguretat i la higiene
en el treball. L'esmentat dret ha de ser garantit en el marc de la
igualtat entre homes i dones i la prohibició de discriminació
prevista a l'article 14 de la Carta Magna, i els poders públics
han d'adoptar les mesures necessàries per aconseguir una
igualtat real i efectiva.

Sense perjudici de l'anterior, cal assenyalar que no hi ha una
política preventiva específica de riscos laborals desagregada
per sexes des del punt de vista del marc legal vigent. Així
doncs, les normes internacionals pioneres en tractar la salut
laboral de les dones, que ho han fet pensant bàsicament en
polítiques de salut laboral estrictament biològiques i, per tant,
centrades en la maternitat /(embaràs i lactància) -com a estat
temporal o transitori que mereix una protecció específica en el
marc de les obligacions preventives que imposa a l'empresa la
legislació sobre seguretat i salut en el treball-, sense prestar
l'atenció necessària a altres aspectes de les condicions laborals
que també poden afectar la seva salut.

L'Estratègia Comunitària de Seguretat i Salut en el treball
(2007-2012) va partir de la idea que les desigualtats poden
afectar la salut i la seguretat de les dones en el treball i influir
en la seva productivitat. Per això, la Unió Europea planteja que,
si es vol millorar l'aptitud per a l'ocupació i la qualitat de la
vida professional, cal progressar en l'àmbit de la igualtat de
gènere i tenir més en compte els aspectes de seguretat i salut
específics de les dones. No hem d'obviar que la integració de
la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals
cobra també força en l'Estratègia espanyola de seguretat i salut
en el treball 2015-2020.

Avançar cap a l'efectivitat i l'eficàcia de les mesures de
prevenció de riscos laborals, incorporant la perspectiva de
gènere, ens permetrà fer una passa molt important per millorar
les condicions de treball, assolir la igualtat d'oportunitats de
totes les persones treballadores i desenvolupar la competitivitat
de la nostra societat i les nostres empreses.

La necessitat d'aplicar la perspectiva de gènere a la
seguretat i salut en el treball es deu a l'evidència creixent que
els riscos laborals i les patologies causades per aquests afecten
de manera desigual els homes i les dones, principalment en
base a les següents causes: biològiques, segregació del mercat

laboral  (tant de caire horitzontal com vertical), la precarietat
laboral, la divisió sexual del treball i l'assignació de rols
(productiu i reproductiu).

És un fet palès que les responsabilitats familiars
incrementen els riscos laborals en interactuar amb ells. Així,
segons afirma la doctrina científica especialitzada "els
problemes de la vida privada juntament amb els laborals
generen una sinergia negativa i una major predisposició al
burnout" i, per tant, no pot desvincular-se un i altre àmbit i no
pot exigir-se una única causalitat per considerar el descrit com
un risc laboral.

A la vista del que s'ha exposat anteriorment, es pot
concloure que homes i dones se situen en condicions i
posicions socials i econòmiques diferenciades en el mercat de
treball i, per tant, estan exposats a riscos diferents i
desenvoluparan problemes de salut diferents. En aquest sentit,
en les activitats desenvolupades predominantment per les
dones, els riscos més freqüents són els relacionats amb postures
de treball inadequades, llargues jornades dretes (bipedestació),
treballs repetitius i exposició a agents químics i biològics.
Mentre que en els treballs ocupats majoritàriament per homes
predominen els riscos relacionats amb la seguretat i la
manipulació manual de càrregues. En termes generals, si els
homes treballen més en la construcció i en la indústria, els
riscos de seguretat i higiene estaran més presents en els seus
entorns de treball, mentre que la presència majoritària de les
dones en les activitats de serveis les exposarà principalment als
riscos ergonòmics, psicosocials i també higiènics.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat 
a garantir la inclusió de la perspectiva de gènere en la
normativa sobre prevenció de riscos laborals, incorporant la
perspectiva de gènere  tant a la prevenció com a la gestió de
riscos laborals. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar, a nivell estatal, la participació equilibrada d’homes
i dones en els òrgans de representació de treballadors en
matèria de seguretat i salut en el treball, així com  a introduir la
perspectiva de gènere en la formació dels diferents col·lectius
de les empreses en matèria de prevenció de riscos laborals.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a afavorir la integració de l'enfocament de gènere en les
avaluacions de riscos laborals, i les mesures preventives que
s'adoptin al respecte.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern  de l’Estat
i de les Illes Balears a desenvolupar les eines necessàries per
incloure l'impacte diferencial que els accidents de treball i les
malalties professionals tenen en dones i homes, tant en els
estudis i les anàlisis sobre  factors de risc, com  en la influència
del coneixement de seguretat i salut laboral. 

Palma, a 18 de novembre de 2019
El diputat
Enric Casanova i Peiró
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Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5298/19, 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 Balear d'Innovació i Tecnologia
(FBIT).

La FBIT disposa d’un pla d’igualtat aprovat el mes d’agost
del 2017.

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5446/19, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a expedients sancionadors instruïts per l'Agència
Tributària de Balears que van prescriure durant el 2017.

Nombre: 3; Import: 5.519,82.

Palma, 21 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5448/19, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a expedients sancionadors instruïts per l'Agència
Tributària de Balears que van prescriure durant el 2015.

Nombre: 1; Import: 468,01.

Palma, 21 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5449/19, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a expedients sancionadors instruïts per l'Agència
Tributària de Balears que van prescriure durant el 2014.

Nombre: 0; Import: 0

Palma, 21 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 5450/19, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inspeccions tributàries impulsades per l'Agència
Tributària de Balears el 2018.

369.

Palma, 21 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5451/19, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inspeccions tributàries impulsades per l'Agència
Tributària de Balears el 2017.

437.

Palma, 21 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5452/19, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inspeccions tributàries impulsades per l'Agència
Tributària de Balears el 2016.

484.

Palma, 21 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5453/19, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inspeccions tributàries impulsades per l'Agència
Tributària de Balears el 2015.

409.

Palma, 21 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau
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Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 5454/19, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inspeccions tributàries impulsades per l'Agència
Tributària de Balears el 2014.

333.

Palma, 21 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 5466/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Conselleria d'Afers Socials i Esports durant el 2019.

No es pot contestar ja que no ha estat tancada la
redistribució d’efectius com a conseqüència de la nova
estructura de l’administració de la CAIB. Un cop aprovada pel
Consell de Govern es podrà respondre el nombre “concret” per
a cadascuna de les conselleries.

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

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 5467/19, 5494/19 i 5522/19,
presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de
la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, del Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) i dels Serveis de Millora Agrària i Pesquera
(SEMILLA) durant el 2019.

Quant al nombre d’empleats públics de la Conselleria a data
31 d’agost de 2019 i durant tot aquest any, no es pot contestar
encara perquè no ha estat tancada la redistribució d’efectius
com a conseqüència de la nova estructura de l’administració de
la CAIB. Un cop aprovada pel Consell de Govern es podrà
respondre el nombre “concret” per a cadascuna de les
conselleries.

Quant al nombre d’empleats públics de FOGAIBA, a data
31 d’agost de 2019, era de 159 (97 laborals i 62 funcionaris).
Quant a l’evolució, ha passat de 150 en el mes de gener (89
laborals i 61 funcionaris) a la xifra actual, degut als següents
moviments:
• Un reingrés d’excedència voluntària
• Incorporació de 10 contractes en pràctiques de Programa

Joves Qualificats
• 2 excedències voluntàries especials
• 1 contracte menys d’alta direcció

Quant al nombre d’empleats públics de SEMILLA, a data
31 d’agost de 2019 era de 58. Per evolució durant el 2019, es
van mantenir en 60 des del mes de gener fins abril, quan van

passar a 59. I aquesta xifra es va mantenir fins al mes de juliol,
quan es va reduir a 58, el nombre actual d’empleats públics.

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 5469/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors durant el 2019.

No es pot contestar ja que no ha estat tancada la
redistribució d’efectius com a conseqüència de la nova
estructura de l’administració de la CAIB. Un cop aprovada pel
Consell de Govern es podrà respondre el nombre “concret” per
a cadascuna de les conselleries.

Palma, 11 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5471/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge durant el 2019.

Pel que fa a la data que se’ns demana sobre els empleats
públics de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a data de 31
d’agost de 2019, aquesta no es pot donar encara ja que no ha
estat tancada la redistribució d’efectius com a conseqüència de
la nova estructura de l’administració de la CAIB. Un cop
aprovada per Consell de Govern es podrà respondre el nombre
concret d’empleats públics de la Conselleria.

Pel que fa a l’evolució d’empleats públics a la Conselleria
de Territori, Energia i Mobilitat, les dades són les següents:

31/12/2015: 172 empleats públics.
31/12/2016: 192 empleats públics.
31/12/2017: 189 empleats públics.
31/12/2018: 195 empleats públics.

Palma, 16 d’octubre de 2019
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 5472/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant
el 2019.

L’informo del nombre totals dels empleats públics de la
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, atès que, encara no
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s’ha dut a terme la redistribució d’efectius i, per tant, la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball no té
personal adscrit.

Després de revisar la RLT de la Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme a 31/08/2018 per saber l’evolució durant
aquest any, el nombre d’empleats públics són:

Conselleria personal funcionari: 165
Conselleria personal laboral:     1
Conselleria personal laboral PI:     1
Total: 167

Després de revisar la RLT de la Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme a 31/08/2019 per saber l’evolució durant
aquest any, el nombre d’empleats públics són:

Conselleria personal funcionari: 172
Conselleria personal laboral:    1
Conselleria personal laboral PI:    1
Total: 174

Palma, 28 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 5504/19, 5514/19, 5515/19,
5509/19, 5501/19, 5475/19 i 5473/19, presentades pel diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a empleats públics de la Fundació Robert
Graves, de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), de l'Institut
d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), de
l'Institut Balear de la Dona, de la Fundació Orquestra
Simfònica IB, de la Presidència del Govern i de la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat durant el
2019.

La redistribució d’efectius com a conseqüència de la nova
estructura de l’administració de la CAIB encara no ha estat
tancada. Un cop publicada al Butlletí Oficial de les Illes
Balears es podrà respondre el nombre d’empleats públics
definitiu.

Palma, 17 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
P)

A les Preguntes RGE núm. 5548/19 a  5551/19 i 5474/19,
presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de
la Conselleria de Salut durant els anys 2015 a 2019.

Any Total empleats
públics

Evolució al
llarg de l’any

2015
(31/12/2015)

343 Disminució 6
efectius

2016
(31/12/2016)

341 Disminució 2
efectius

2017
(31/12/2017)

347 Augment 6
efectius

2018
(31/12/2018)

364 Augment 17
efectius

2019
(31/12/2019)

386 Augment 22
efectius

El sector públic instrumental adscrit a la Conselleria de
Salut i Consum manca d’empleats públics.

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

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5479/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) durant el
2019.

Empleats

01/01/2019 
142

31/08/2019 
145

Palma, 11 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 5484/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics del
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les
Illes Balears durant el 2019.

El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de
les Illes Balears a data 31 d’agost de 2019 comptava amb 8
empleats públics.

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

A la Pregunta RGE núm. 5491/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears durant el 2019.

El nombre de personal de L’EPRTVIB inclòs a la nòmina
a data 31 d’agost de 2019 (sense incloure altes direccions i
personal directiu professional) és de 105 treballadors i
treballadores. Dins aquest número estan incloses les
contractacions en pràctiques dins del Projecte SOIB Joves
Qualificats del Sector Públic 2019, en concret 9 joves menors
de 30 anys i amb els estudis finalitzats, que es trobaven en
situació d’atur; aquestes 9 contractacions són temporals per un
període de 15 mesos (abril de 2019 fins juliol de 2020).

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

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 5493/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) durant el
2019.

El nombre d’empleats de l’EBAP en data 31 d’agost de
2019 és de 51 i en data d’1 de gener era de 54.

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

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 5495/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Fundació  d'Atenció i Suport a la Dependència i promoció
de l'Autonomia Personal de les IB durant el 2019.

La Fundació Atenció i Suport a la Dependència i Promoció
de l’Autonomia Personal de les Illes Balears a data 31 d’agost
de 2019 comptava amb 592 empleats públics.

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

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 5500/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Fundació  Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.

La Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel a data 31
d’agost de 2019 comptava amb 192 empleats públics.

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

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 5502/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Fundació per a l'Esport Balear durant el 2019.

La Fundació per a l’Esport Balear a data 31 d’agost de 2019
comptava amb 95 empleats públics.

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

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 5510/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) durant el 2019.

L’Institut Balear de la joventut a data 31 d’agost de 2019
comptava amb 59 empleats públics.

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

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 5513/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
durant el 2019.

En data 31 d’agost de 2018 hi havia 18 empleats públics i
1 any després, el 31 d’agost de 2019 hi havia 25 empleats
públics, per tant, l’evolució és de 7 empleats públics més.

Palma, 28 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 5521/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics del
Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) durant el
2019.

El nombre concret d’empleats públics de Servei de Salut de
les Illes Balears a data 31 d’agost de 2019 era de 18.375
treballadors.
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Evolució 2019:
Gener 2019: 16.292*

*Aquesta dada correspon a la mitjana mensual de jornades fetes
durant el mes de gener.

Palma, 28 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 5524/19 a 5527/18,
presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de
Presidència del Govern durant els anys 2015 a 2018.

Any empleats públics
2015 46
2016 49
2017 50
2018 51

Palma, 17 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AB)

A les Preguntes RGE núm. 5532/19 a 5535/18 i 5564/10
a 5567/19, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives a empleats
públics de la Conselleria de Cultura Participació i Esports
i de la Conselleria de Presidència durant els anys 2015 a
2018.

Conselleria de Cultura, Participació i Esports:

Any empleats públics
2015 219
2016 226
2017 220
2018 239

Conselleria de Presidència:

Any empleats públics
2015 162
2016 162
2017 187
2018 213

Palma, 17 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 5539/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques durant
el 2015.

Conselleria d’Administracions Públiques: 333
Agència Tributària de les Illes Balears: 132
Escola Balear d’Administració Pública (EBAP):   40

Palma, 11 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 5568/19, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pagament a l'agència The Report
Company per la publicació a The Guardian d'una
entrevista a la presidenta del Govern.

El Govern de les Illes Balears no ha pagat a The Report
Company cap import. Aquest tipus d’entrevistes no es
contemplen en el pla de publicitat institucional del Govern.

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

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 5617/19 i 5618/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000
euros per ajuts a la ramaderia, beques per dur a terme
projectes d'investigació aplicada (BIA) i a import concedit.

No hi ha cap beneficiari, no hi va haver cap sol·licitud, amb
domicili a l’illa d’Eivissa.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 5629/19, presentada pel
diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria
de subvencions pluriennal per import de 62.359 euros per
garantir la liquiditat de les empreses agràries i pesqueres
mitjançant la creació d'una línia d'ajudes de capital
circulant, complementada amb el suport avalat d'aquestes
operacions de crèdit i les ajudes a les despeses d'obertura
i estudi.

De la convocatòria d’ajuts Capital circulant 2018,
convocada mitjançant la Resolució del president del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual es convoquen ajudes de minimis per a capital
circulant en el sector primari corresponents a l’exercici 2018
(BOIB 90 de 21/01/2018) es varen presentar 49 sol·licituds de
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les quals 36 eren de Mallorca, 9 de Menorca i 4 de Formentera.
No es va rebre cap sol·licitud de l’illa d’Eivissa.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 5630/19, presentada pel
diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 62.359 euros per garantir la liquiditat de les
empreses agràries i pesqueres mitjançant la creació d'una
línia d'ajudes de capital circulant, complementada amb el
suport avalat d'aquestes operacions de crèdit i les ajudes a
les despeses d'obertura i estudi.

No hi ha cap beneficiari, no hi va haver cap sol·licitud amb
domicili a l’illa d’Eivissa.

Palma, 22 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. 5651/19 i 5652/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions anual per import de 460.200
euros perquè les entitats locals o entitats que en depenen
contractin agents d'ocupació i desenvolupament local i
import concedit.

Hi va haver un beneficiari de l’illa d’Eivissa. Es tracta de
l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia i va rebre al 2018 una
subvenció per import de 27.045,54€.

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

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 5653/19 i 5654/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions anual per import de 162.273
euros perquè les entitats locals o entitats que en depenen
contractin agents d'ocupació i desenvolupament local i
import concedit.

No hi va haver cap beneficiari.

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

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 5655/19 i 5656/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions anual per import de
1.162.958 euros perquè les entitats locals o entitats que en
depenen contractin agents d'ocupació i desenvolupament
local i import concedit.

Els beneficiaris varen ser els següents: Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany, Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia,
Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu i Ajuntament d’Eivissa.

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

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 5657/19 i 5658/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions pluriennal per import de
5.000.000 euros per finançar els costos salarials totals que
derivin de la contractació de persones desocupades i import
concedit.

El pla estratègic de subvencions aprovat pel Consell de
Govern el 6 de març de 2018, ha estat modificat en el BOIB 65,
de 26 de maig de 2018, i al BOIB 59, de 2 de maig de 2019,
donant lloc a la convocatòria de visibles 2019 publicada al
BOIB 70, de 25 de maig de 2019, que en aquests moments està
en fase de concessió i selecció de treballadors per tal de
començar els projectes el mes de novembre del 2019.

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

Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 5659/19 i 5660/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions anual per import de
8.480.000 euros per finançar els costos salarials que derivin
de la contractació de persones desocupades i import
concedit.

Ajuntament Denominació del
projecte

Núm. de
persones

Import concedit
(euros)

D'Eivissa Joves qualificats a la
ciutat d'Eivissa III

8 396.855,15

De Sant Antoni
de Portmany

Sant Antoni joves
qualificats II

5 177.623,87

De Santa Eulària
des Riu

Preparats III 4 215.900,88

De Sant Josep de
Sa Talaia

Impuls jove Sant Josep
II

2 164.136,24
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De Sant Antoni
de Portmany

Sant Antoni qualificats
línia 2

2 159.431,40

De Santa Eulària
des Riu

Santa Eulària dinamitza 2 119.153,40

23 1.233.100.94

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

Ordre de Publicació
AM)

A les Preguntes RGE núm. 5661/19 i 5662/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions anual per import de 62.691
euros per subvencions de quotes a la Seguretat Social
derivades de la capitalització de les prestacions per
desocupació i import concedit.

No hi ha hagut cap beneficiari a l’illa d’Eivissa.

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

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 5663/19 i 5664/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions pluriennal per import de
1.555.000 euros per ajuts per a l'ocupació de persones amb
dificultats especials d'integració en el mercat de treball,
d'acord amb l'estratègia espanyola d'activació per a
l'ocupació 2017-2020, i import concedit.

Hi ha hagut un beneficiari a l’illa d’Eivissa,
FICASDLTIBIZA2014, amb import total adjudicat de 5.500€.

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

Ordre de Publicació
AO)

A les Preguntes RGE núm. 5665/19 i 5666/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions pluriennal per import de
3.000.000 euros per ajuts per finançar programes mixtos de
formació i ocupació dirigits a persones treballadores
menors de 30 anys, i import concedit.

La informació sol·licitada és la següent:

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany: 215.769,63€
Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia: 215.896,03€
Ajuntament de Santa Eulària: 204.951,66€
Total: 636.617,32€

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

Ordre de Publicació
AP)

A les Preguntes RGE núm. 5667/19 i 5668/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions pluriennal per import de
500.000 euros per subvencions adreçades als centres propis
del SOIB per desenvolupar formació per a persones
treballadores preferentment desocupades, i import
concedit.

A aquesta convocatòria no s’hi ha presentat cap centre
ubicat a l’illa d’Eivissa.

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

Ordre de Publicació
AQ)

A les Preguntes RGE núm. 5669/19 i 5670/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions anual per import de 25.000
euros per ajuts dirigits a persones treballadores
desocupades que cursin especialitats formatives i cursos
d'idiomes A1, A2, B1, B2 i C1 finançades pel SOIB, i
import concedit.

Hi va haver en total 3 beneficiaris, amb un import global de
591.500€.

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

Ordre de Publicació
AR)

A les Preguntes RGE núm. 5679/19, 5688/19 a 5691/19
i 5714/19, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a
llistes d'espera per a intervenció quirúrgica els anys 2016,
2017, 2018 i fins al 15 de setembre de 2019 a l'Hospital Can
Misses, a l'Hospital Son Llàtzer, a l'Hospital Son Espases
i a l'Hospital Mateu Orfila.

Pacients en llista d'espera d'intervencions quirúrgiques

Hospital Son Espases

Des.
2016

Des.
2017

Des.
2018

Agost
2019

Angiologia i
cirurgia vascular 89 215 225 183

Cirurgia cardíaca 64 61 57 79
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Cirurgia general i
digestiu 544 686 503 588

Cirurgia oral i
maxil·lofacial 173 187 133 113

Cirurgia pediàtrica 295 348 273 237

Cirurgia plàstica 125 199 196 184

Cirurgia toràcica 41 40 22 40

Dermatologia 2 12 10 45

Neurocirurgia 170 197 160 136

Obstretricia i
ginecologia 115 104 124 164

Oftalmologia 667 999 937 919

Otorrinolaringolo-
gia 213 249 349 418

Psiquiatria 1 0

Traumatologia i
cirurgia ortopèdica 926 1.171 1.009 764

Traumatologia i
cirurgia ortopèdica
infantil 131 117

Urologia 247 253 182 148

Total 3.671 4.722 4.311 4.135

Hospital Son Llàtzer

Des.
2016

Des.
2017

Des.
2018

Agost
2019

Cirurgia general i
digestiu 537 351 665 493

Dermatologia 173 151 189 68

Obstretricia i
ginecologia 165 132 196 156

Oftalmologia 1.183 1.002 1.007 1.003

Otorrinolaringolo-
gia 290 221 351 242

Traumatologia i
cirurgia ortopèdica 605 398 446 378

Urologia 220 154 167 190

Total 3.173 2.409 3.021 2.530

Hospital de Manacor

Des.
2016

Des.
2017

Des.
2018

Agost
2019

Cardiologia 1

Cirurgia general i
digestiu 541 364 325 396

Dermatologia 14 13 11 7

Pneumologia 1 0

Obstretricia i
ginecologia 116 80 117 82

Oftalmologia 206 190 169 211

Otorrinolaringolo-
gia 74 103 93 61

Traumatologia i
cirurgia ortopèdica 351 343 322 444

Urologia 62 122 117 119

Total 1.365 1.216 1.154 1.230

Hospital d'Inca

Des.
2016

Des.
2017

Des.
2018

Agost
2019

Cirurgia general i
digestiu 243 304 183 248

Cirurgia plàstica 6

Obstretricia i
ginecologia 22 49 25 55

Oftalmologia 259 203 131 225

Otorrinolaringolo-
gia 136 117 137 179

Traumatologia i
cirurgia ortopèdica 471 468 477 384

Urologia 28 57 57 60

Total 1.159 1.198 1.010 1.157

Hospital de Menorca

Des.
2016

Des.
2017

Des.
2018

Agost
2019

Cirurgia general i
digestiu 237 261 300 231

Cirurgia oral i
maxil·lofacial 54 125 148 14

Cirurgia pediàtrica 6 29 27 10

Cirurgia plàstica 125 199 196 184

Obstretricia i
ginecologia 67 87 84 37

Oftalmologia 314 292 303 203
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Otorrinolaringolo-
gia 64 70 68 40

Traumatologia i
cirurgia ortopèdica 489 466 442 459

Urologia 76 124 127 125

Total 1.307 1.454 1.499 1.119

Hospital Can Misses

Des.
2016

Des.
2017

Des.
2018

Agost
2019

Angiologia i
cirurgia vascular 86 79 132 92

Cirurgia general i
digestiu 194 233 383 492

Cirurgia oral i
maxil·lofacial 51 78 112 99

Cirurgia pediàtrica 41 28 41 35

Dermatologia 3 2 4

Obstretricia i
ginecologia 62 68 75 62

Oftalmologia 251 376 487 470

Otorrinolaringolo-
gia 180 216 352 259

Traumatologia i
cirurgia ortopèdica 430 322 585 582

Urologia 46 94 134 117

Total 1.341 1.597 2.303 2.212

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

Ordre de Publicació
AS)

A les Preguntes RGE núm. 5680/19, 5681/19, 5682/19 i
5692/19, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a
llistes d'espera per especialitats a l'Hospital d'Inca i a
l'Hospital Mateu Orfila, a l'Hospital Son Espases i a
l'Hospital Can Misses fins al 15 de setembre de 2019.

Pacients en llista d'espera de primeres consultes

Hospital Son Espases

Des.
2016

Des.
2017

Des.
2018

Agost
2019

Angiologia i
cirurgia vascular 98 229 252

 
608

Aparell digestiu 580 640 459 656

Cardiologia 154 93 171 726

Cirurgia cardiaca 24 17 25 10

Cirurgia general i
digestiu 387 243 243 521

Cirurgia oral
maxil·lofacial 198 227 322 325

Cirurgia
pediàtrica 112 145 106

96

Cirurgia toràcica 28 26 7 27

Dermatologia 1.708 1.706 309 973

Endocrinologia i
nutrició 108 74 129 322

Altres 12 220 0 0

Geriatria 2 1 13 6

Hematologia
clínica i
hemoteràpia 90 57 152 280

Medicina interna 220 131 87 189

Medicina nuclear 4

Nefrologia 73 108 27 24

Pneumologia 62 126 107 288

Neurocirurgia 183 385 316 308

Neurologia 364 483 408 622

Obstetricia i
ginecologia 93 188 151 118

Oftalmologia 3.892 578 1.375 492

Oncologia
mèdica 19 63 20 13

Otorrinolaringolo
-gia 963 900 1.442 588

Pediatria 565 383 441 419

Psiquiatria 24 86 74 38

Rehabilitació 441 898 600 614

Reumatologia 388 14 86 57

Traumatologia i
cirurgia
ortopèdica 2.030 1.879 530 976

Traumatologia i
cirurgia
ortopèdica
infantil 251 564
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Urologia 152 154 263 311

Total 12.970 10.054 8.370 10.171

Hospital Son Llàtzer

Des.
2016

Des.
2017

Des.
2018

Agost
2019

Aparell digestiu 1.753 503 32 22

Cardiologia 375 802 384 174

Cirurgia general i
digestiu 858 645 341 686

Dermatologia 1.614 1.990 2.406 1.836

Endocrinologia i
nutrició 367 537 595 899

Hematologia
clínica i
hemoteràpia 159 203 146 229

Medicina interna 141 82 139 140

Nefrologia 10 23 22 47

Pneumologia 87 95 126 193

Neurologia 241 482 570 507

Obstetricia i
ginecologia 290 141 128 168

Oftalmologia 305 1.734 694 669

Oncologia
mèdica 25 18 20 29

Otorrinolaringolo
-gia 385 801 835 1.972

Pediatria 240 242 277 430

Psiquiatria 15 13 32 71

Rehabilitació 512 1.201 400 837

Reumatologia 136 171 255 411

Traumatologia i
cirurgia
ortopèdica 2.894 1.490 2.425 3.537

Urologia 91 305 164 620

Total 10.498 11.478 9.991 13.477

Hospital de Manacor

Des.
2016

Des.
2017

Des.
2018

Agost
2019

Aparell digestiu 102 60 388 490

Cardiologia 251 139 201 408

Cirurgia general i
digestiu 221 157 108 25

Dermatologia 208 556 713 899

Endocrinologia i
nutrició 41 138 122 390

Hematologia
clínica i
hemoteràpia 29 32 45 69

Medicina interna 25 23 8 5

Nefrologia 28 22 8 12

Pneumologia 48 114 103 178

Neurologia 85 160 206 240

Obstetricia i
ginecologia 115 165 204 76

Oftalmologia 392 223 373 788

Oncologia
mèdica 4 4 315 5

Otorrinolaringolo
-gia 111 354 4 377

Pediatria 106 52 101 127

Psiquiatria 18 16 12 20

Rehabilitació 128 92 11 3

Reumatologia 89 73 21 148

Traumatologia i
cirurgia
ortopèdica 434 690 607 876

Urologia 90 320 46 315

Total 2.525 3.390 3.596 5.451

Hospital d'Inca

Des.
2016

Des.
2017

Des.
2018

Agost
2019

Aparell digestiu 232 302 329 432

Cardiologia 74 163 252 131

Cirurgia general i
digestiu 222 103 256 277

Cirurgia plàstica 2

Dermatologia 382 567 648 993

Hematologia
clínica i
hemoteràpia 35 6 66 62

Medicina interna 25 31 13 15
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Nefrologia 0 5 9 9

Pneumologia 55 135 97 143

Neurologia 185 172 166 435

Obstetricia i
ginecologia 267 596 628 749

Oftalmologia 308 428 955 656

Oncologia
mèdica 4 4 2 1

Otorrinolaringolo
-gia 388 302 498 428

Pediatria 94 48 12 73

Psiquiatria 26 4 0

Rehabilitació 255 234 527 567

Reumatologia 130 130 115 202

Traumatologia i
cirurgia
ortopèdica 391 758 712 1.296

Urologia 253 114 86 279

Total 3.376 4.165 5.460 6.839

Hospital de Menorca

Des.
2016

Des.
2017

Des.
2018

Agost
2019

Aparell digestiu 57 145 77 41

Cardiologia 79 74 139 66

Cirurgia general i
digestiu 165 136 55 97

Cirurgia oral
maxil·lofacial 139 90 20 3

Cirurgia
pediàtrica 11 5 20 14

Dermatologia 231 270 206 424

Endocrinologia i
nutrició 56 33 20 28

Hematologia
clínica i
hemoteràpia 44 40 7 16

Medicina interna 67 43 12 23

Nefrologia 6 26 7 29

Pneumologia 18 30 37 75

Neurologia 105 154 101 83

Obstetricia i
ginecologia 174 271 212 193

Oftalmologia 860 232 107 210

Oncologia
mèdica 11 2 2 7

Otorrinolaringolo
-gia 286 58 275 223

Pediatria 50 71 27 20

Psiquiatria 53 40 48 30

Rehabilitació 309 381 1.013 943

Reumatologia 52 63 22 14

Traumatologia i
cirurgia
ortopèdica 485 375 303 484

Urologia 201 220 100 93

Total 3.459 2.759 2.810 3.116

Hospital Can Misses

Des.
2016

Des.
2017

Des.
2018

Agost
2019

Angiologia i
cirurgia vascular 78 29 22 137

Aparell digestiu 209 154 479 582

Cardiologia 166 224 156 89

Cirurgia general i
digestiu 168 175 222 230

Cirurgia oral
maxil·lofacial 91 117 198 165

Cirurgia
pediàtrica 19 16 15 42

Dermatologia 224 597 1.012 1.009

Endocrinologia i
nutrició 13 52 5 64

Hematologia
clínica i
hemoteràpia 66 42 37 65

Medicina interna 42 108 120 12

Nefrologia 16 37 19 28

Pneumologia 96 101 58 135

Neurocirurgia 10 17 68 122

Neurologia 202 126 241 114

Obstetricia i
ginecologia 130 203 178 463
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Oftalmologia 350 403 248 309

Oncologia
mèdica 4 4 8 21

Otorrinolaringolo
-gia 157 389 216 536

Pediatria 79 205 177 16

Psiquiatria 45 110 94 16

Rehabilitació 341 600 274 477

Reumatologia 49 44 108 77

Traumatologia i
cirurgia
ortopèdica 1.333 734 881 1.482

Urologia 136 179 114 132

Total 4.024 4.666 4.950 6.323

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

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 5698/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a entrevistes a mitjans de
comunicació.

El Govern de les Illes Balears no ha pagat res per
l’entrevista concedida pel diari The Guardian a la presidenta.

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

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 5711/19, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a contractació de la publicació a The Guardian
d'una entrevista a la presidenta de la CAIB.

El Govern de les Illes Balears no ha pagat res per
l’entrevista concedida pel diari The Guardian a la presidenta.

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

Ordre de Publicació
AV)

A les Preguntes RGE núm. 5782/19 i 5783/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions pluriennals per import de
9.288.870,24 euros destinada a finançar despeses del cost

salarial per contractar dones víctimes de violència
masclista, i import concedit.

Entitat promotora Import concedit (euros)

Creu Roja Illes Balears 19.933,08

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

20.936,88
20.925,72
26.748,84

Fundació d'Atenció i
Suport a la dependència i
Promoció de l'Autonomia

Personal 19.756,92

Ajuntament d'Eivissa 26.985,33
26.985,33
26.985,33
23.375,25
23.802,61
23.802,61

Ajuntament de santa
Eulària des Riu

17.261,40
17.261,40
17.261,40
19.128,96
19.128,96

Ajuntament de Sant Josep
de Sa Talaia

28.056,00
23.014,00
20.999,28
20.999,28

Ajuntament d'Eivissa 24.239,32
24.165,46
24.165,46

Total 515.918,82

Palma, 17 d'octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AW)

A les Preguntes RGE núm. 5784/19 i 5785/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000
euros per a ajuts a persones desocupades i dones
desocupades víctimes de violència masclista alumnes
d'especialitats formatives, i import concedit.

El nombre de beneficiaris de la convocatòria d’aturats de
llarga durada és de  8 persones, amb un total de 3.990€. No hi
ha hagut cap sol·licitud de les beques de violència de gènere.

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

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=108
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=109
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-014.pdf#page=39
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Ordre de Publicació
AX)

A les Preguntes RGE núm. 5802/19 i 5803/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions anual per import de 200.000
euros per a ajuts per millorar la seguretat i la salut laboral
de les persones treballadores, i import concedit.

Hi ha hagut un beneficiari de l’illa d’Eivissa, PIMEF
(PIMEB), amb un import total adjudicat 40.000€. 

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

Ordre de Publicació
AY)

A les Preguntes RGE núm. 5820/19 a 5827/19,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris del
decret de garantia de demora a Eivissa, a Formentera, a
Mallorca i a Menorca els mesos d'octubre i novembre de
2018.

A Mallorca el novembre de 2018, un al Servei de
Cardiologia.

A la resta d'illes, cap.

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

Ordre de Publicació
AZ)

A les Preguntes RGE núm. 5828/19 a 5831/19,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris del
decret de garantia de demora a Eivissa, a Formentera, a
Mallorca i a Menorca el mes de desembre de 2018.

A Mallorca, 2 persones a l'especialitat de Neurofisiologia.

A la resta d'illes, cap.

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

Ordre de Publicació
BA)

A les Preguntes RGE núm. 5836/19 a 5839/19,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris del
decret de garantia de demora a Eivissa, a Formentera, a
Mallorca i a Menorca el mes de febrer de 2019.

A Eivissa s’han beneficiat del decret de garantia de demora: 
• 1 a consultes de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
• 2 a consultes de Digestiu.

• 1 a consultes de Neurofisiologia
• 1 a consultes de Cirurgia General i Digestiva.

A Formentera cap persona s’ha beneficiat del decret de
garantia de demora.

A Mallorca s’ha beneficiat del decret de garantia de demora
1 a neurofisiologia.

A Menorca cap persona s’ha beneficiat del decret de
garantia de demora.
 

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

Ordre de Publicació
BB)

A les Preguntes RGE núm. 5840/19 a 5843/19,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris del
decret de garantia de demora a Eivissa, a Formentera, a
Mallorca i a Menorca el mes de març de 2019.

A Menorca s’han beneficiat del decret de garantia de
demora: 1 persona a rehabilitació.

A Formentera cap persona s’ha beneficiat del decret de
garantia de demora.

A Mallorca cap persona s’ha beneficiat del decret de
garantia de demora.

A Eivissa s’han beneficiat del decret de garantia de demora: 
• 3 persones a consultes de Cirurgia Ortopèdica i

Traumatologia.
• 2 persones a consultes de Cirurgia General i Digestiva.

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

Ordre de Publicació
BC)

A les Preguntes RGE núm. 5850/19 i 5851/19,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris del
decret de garantia de demora a Mallorca i a Menorca el
mes de maig de 2019.

Cap.

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

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 5854/19, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
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Popular, relativa a beneficiaris del decret de garantia de
demora a Mallorca el mes de juny de 2019.

Cap.

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

Ordre de Publicació
BE)

A les Preguntes RGE núm. 5860/19 a 5863/19,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris del
decret de garantia de demora a Eivissa, a Formentera, a
Mallorca i a Menorca el mes d'agost de 2019.

A Mallorca s’ha beneficiat 1 persona a la consulta de
Cardiologia.

A Formentera, a Menorca i a Eivissa cap persona s’ha
beneficiat del decret de garantia de demora.

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

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 5927/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació del decret
estatal relatiu a dependència.

Les reunions i peticions sempre s’han formulat a les
reunions de la Comissió Delegada i a la Territorial. No hi ha
hagut reunions bilaterals al ser una problemàtica que afecta a
totes les comunitats autònomes. 

Palma, 16 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 6029/19, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a no retorns l'any 2019 fins
a dia 25 de setembre d'enguany del centre (CIM) Es
Fusteret.

Fins al dia 21 d’octubre de 2019 s’han produït 4 no retorns
al Centre Es Fusteret. 

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 6058/19, presentada pel
diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a import als beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 75.000
euros per a subvencions a les comunitats balears establertes
fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Les comunitats balears establertes fora del territori balear
són entitats que agrupen ciutadans no residents a les Illes
Balears i els seus descendents, que tenen per objecte principal
mantenir els lligams amb les Illes Balears, la seva història, la
seva cultura i la seva llengua. Tenen la seu on aquests
emigrants i els seus descendents estan assentats,
fonamentalment a l’Amèrica Llatina. Per tant, no n’hi ha –no
pot haver-n’hi- cap amb domicili a l’illa d’Eivissa. 

Palma, 17 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
BI)

A les Preguntes RGE núm. 6119/19 i 6120/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions anual per import de 20.000
euros per a ajuts a la difusió de recerques en àmbit de
serveis socials i sensibilització de les necessitats socials, i
import concedit.

No consta cap beneficiari de l’illa d’Eivissa. No obstant
això no vol dir que algunes de els entitats beneficiàries actuïn
a l’àmbit de l’illa d’Eivissa tot i no tenir la seu social en
aquesta illa.

Palma, 10 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 8416/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre de 2019, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a atenció sanitària als centres de salut de les
Illes Balears, per la pregunta RGE núm. 8465/19, relativa a
nombre de metges d'atenció primària.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 7684/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8342/19, presentat pel Grup parlamentari Popular, i accepta la
retirada de la interpel·lació esmentada, relativa a política
general del Govern en relació amb el Pla hidrològic.

Palma, a 20 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 20, de 8 de
novembre de 2019.

-  Pàg. 856. Apartat G) RGE núm. 7671/19

On diu: 
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?

Hi ha de dir:
Quines previsions 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?
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	RGE núm. 7299/19, relativa a construcció d el centre geriàtric al municipi d'Es Migjorn Gran (Menorca)
	RGE núm. 7344/19, relativa a suport a les cambreres de pis


	2.3. TEXTOS REBUTJATS
	2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
	RGE núm. 6925/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de transport aeri sanitari de les Illes Balears
	RGE núm. 3981/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a enunciats bilingües, harmonització de continguts, criteris d'avaluació i taxes a les proves d'accés a la universitat (EBAU)
	RGE núm. 4155/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a auditoria integral (financera i operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental
	RGE núm. 7341/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores de les emissions contaminants en els ports de Balears

	2.4. COMPAREIXENCES
	Compareixença de la directora general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l'acció de govern (RGE núm. 6104/19). 
	Compareixença dels representants de la Xarxa Europea de Lluita contrea la pobresa i l'exclusió social a les Illes Balears (EAPN-IB) (RGE núm. 6423/19). 
	Compareixença de la consellera de Salut i Consum, davant la Comissió de Salut, sobre el servei de transport aeri sanitari a les Illes Balears i sobre la situació en què es troba la seva concessió (RGE núm. 6893 i 6926/19). 

	2.5. INFORMACIÓ
	Retirada dels punts 2, 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 4591/19.
	Rebuig de l'acord de compareixença RGE núm. 4021/19.
	No-substanciació de la compareixença RGE núm. 5456/19, del delegat del Govern a les Illes Balears en funcions sobre la situació de les ajudes estatals previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de Mallorca el passat mes d'octubre de 2018.
	Acord de compareixença RGE núm. 6770/19, de la consellera de Salut i Consum, davant la Comissió de salut, sobre la implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre promoció de la dieta mediterrània als centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.
	Acord de compareixença RGE núm. 6893/19, de la consellera de Salut i Consum, davant la Comissió de salut, sobre el servei de transport aeri sanitari a les Illes Balears.
	Rebuig de l'acord de compareixença RGE núm. 5112/19.
	Pla d'Estadística de les Illes Balears 2018-2021.



	3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
	3.8. INTERPELLACIONS
	RGE núm. 8343/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'aigua.
	3.9. MOCIONS
	RGE núm. 8453/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de funció pública, derivada de la Interpellació RGE núm. 7683/19.

	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 8332/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversió al Centre d'interpretació de la Reserva de la Biosfera.
	RGE núm. 8333/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversió al tren lleuger de la Badia de Palma.
	RGE núm. 8334/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversió al tren a Mallorca.
	RGE núm. 8335/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversió al port de Ciutadella de Menorca.
	RGE núm. 8346/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cobertura de vacunació davant la grip a les Illes Balears a la campanya 2018-2019.
	RGE núm. 8347/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cobertura de vacunació davant la grip a les Illes Balears, campanya 2018-2019.
	RGE núm. 8348/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cobertura de vacunació davant la grip a les Illes Balears a la campanya 2018-2019.
	RGE núm. 8349/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de reconversió anunciats en les instal·lacions de Cemex a Lloseta.
	RGE núm. 8359/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a retallades del personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) en el centre d'educació especial de Son Ferriol.
	RGE núm. 8364/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes de l'OSIB a Mallorca per a 2020.
	RGE núm. 8365/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes de l'OSIB a Menorca per a 2020.
	RGE núm. 8366/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes de l'OSIB a Eivissa per a 2020.
	RGE núm. 8367/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes de l'OSIB a Formentera per a 2020.
	RGE núm. 8390/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa GESVAC de gestió de vacunacions.
	RGE núm. 8391/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa GESVAC de gestió de vacunacions.
	RGE núm. 8394/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la temporalitat en els funcionaris i treballadors de la CAIB.
	RGE núm. 8396/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desdotació econòmica de les places de funcionaris no cobertes.
	RGE núm. 8458/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa GESVAC de gestió de vacunacions.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 8465/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de metges d'atenció primària.
	RGE núm. 8477/19, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a inversions en prevenció d'incendis a les Pitiüses.
	RGE núm. 8480/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ampliació de l'IES Marc Ferrer de Formentera.
	RGE núm. 9136/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a declaracions de la ministra Celaá sobre la llibertat d'ensenyament.
	RGE núm. 9137/19, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a torre de control virtual a l'aeroport de Menorca.
	RGE núm. 9138/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atacs de la ministra Celaá a les famílies de l'escola concertada.
	RGE núm. 9139/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de ressonància magnètica a Formentera.
	RGE núm. 9140/19, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions en matèria de sanejament i depuració d'aigües.
	RGE núm. 9141/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de formació dels col·lectius d'emergències.
	RGE núm. 9142/19, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compensacions per desplaçaments i estades dels usuaris de l'IBSALUT fora de la seva àrea de salut.
	RGE núm. 9143/19, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni ferroviari.
	RGE núm. 9144/19, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bloqueig del pressupost de despesa i tancament d'aquest.
	RGE núm. 9145/19, de la diputada Maria Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de recerca.
	RGE núm. 9146/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a l'habitatge per part dels ciutadans amb rendes mitjanes i baixes.
	RGE núm. 9149/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a relació institucional de les Illes Balears amb el continent americà.
	RGE núm. 9154/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a impost de successions i donacions.
	RGE núm. 9155/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a taxa d'avortaments.
	RGE núm. 9164/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a quantitat de doblers que el Govern de les Illes balears exigirà al pròxim executiu estatal.
	RGE núm. 9165/19, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures en relació amb la violència filioparental.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 8339/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a llibre d'estil, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 83609, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a suport d'IB3 a la vaga del clima, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 8363/19, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a conseqüències de la retallada de quasi 10 milions d'euros del pressupost general d'IB3 per a l'exercici 2020, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 8383/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a servei d'informatius de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 8384/19, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de la normativa en protecció de la infància, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 8385/19, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts, programacions i esdeveniments per a l'illa de Menorca, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 8386/19, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la cobertura de les eleccions generals, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 8387/19, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de l'evolució de la graella i de la programació en directe, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 8397/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 8398/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores per als treballadors d'informatius, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 8399/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tertúlies o debats a la ràdio i a la televisió dels diferents consells insulars, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 8400/19, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a treballadors d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 9466/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de les llibertats educatives consagrades a la Constitució (procediment d'urgència).

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 8345/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i el desenvolupament tecnològic i s'estableixen algunes mesures tributàries, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 8362/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 8479/19), dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a educació 0 a 3, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 8429/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció d'equipaments públics en coordinació entre entitats locals i Govern autonòmic en mesures de promoció, urbanisme i finançament, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
	RGE núm. 8455/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a informació estadística de les Illes Balears, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 8467/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a integració de les perspectives de gènere en la prevenció de riscos laborals, davant la Comissió de Turisme i Treball.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 5298/19, 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 Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT).
	A la Pregunta RGE núm. 5446/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients sancionadors instruïts per l'Agència Tributària de Balears que van prescriure durant el 2017.
	A la Pregunta RGE núm. 5448/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients sancionadors instruïts per l'Agència Tributària de Balears que van prescriure durant el 2015.
	A la Pregunta RGE núm. 5449/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients sancionadors instruïts per l'Agència Tributària de Balears que van prescriure durant el 2014.
	A la Pregunta RGE núm. 5450/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspeccions tributàries impulsades per l'Agència Tributària de Balears el 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 5451/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspeccions tributàries impulsades per l'Agència Tributària de Balears el 2017.
	A la Pregunta RGE núm. 5452/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspeccions tributàries impulsades per l'Agència Tributària de Balears el 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 5453/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspeccions tributàries impulsades per l'Agència Tributària de Balears el 2015.
	A la Pregunta RGE núm. 5454/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspeccions tributàries impulsades per l'Agència Tributària de Balears el 2014.
	A la Pregunta RGE núm. 5466/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la Conselleria d'Afers Socials i Esports durant el 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 5467/19, 5494/19 i 5522/19, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) i dels Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA) durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5469/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5471/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5472/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant el 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 5504/19, 5514/19, 5515/19, 5509/19, 5501/19, 5475/19 i 5473/19, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de la Fundació Robert Graves, de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), de l'Institut Balear de la Dona, de la Fundació Orquestra Simfònica IB, de la Presidència del Govern i de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat durant el 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 5548/19 a  5551/19 i 5474/19, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de la Conselleria de Salut durant els anys 2015 a 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5479/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5484/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5491/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5493/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5495/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la Fundació  d'Atenció i Suport a la Dependència i promoció de l'Autonomia Personal de les IB durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5500/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la Fundació  Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5502/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la Fundació per a l'Esport Balear durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5510/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5513/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5521/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics del Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) durant el 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 5524/19 a 5527/18, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de Presidència del Govern durant els anys 2015 a 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 5532/19 a 5535/18 i 5564/10 a 5567/19, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de la Conselleria de Cultura Participació i Esports i de la Conselleria de Presidència durant els anys 2015 a 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 5539/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques durant el 2015.
	A la Pregunta RGE núm. 5568/19, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pagament a l'agència The Report Company per la publicació a The Guardian d'una entrevista a la presidenta del Govern.
	A les Preguntes RGE núm. 5617/19 i 5618/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per ajuts a la ramaderia, beques per dur a terme projectes d'investigació aplicada (BIA) i a import concedit.
	A la Pregunta RGE núm. 5629/19, presentada pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 62.359 euros per garantir la liquiditat de les empreses agràries i pesqueres mitjançant la creació d'una línia d'ajudes de capital circulant, complementada amb el suport avalat d'aquestes operacions de crèdit i les ajudes a les despeses d'obertura i estudi.
	A la Pregunta RGE núm. 5630/19, presentada pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 62.359 euros per garantir la liquiditat de les empreses agràries i pesqueres mitjançant la creació d'una línia d'ajudes de capital circulant, complementada amb el suport avalat d'aquestes operacions de crèdit i les ajudes a les despeses d'obertura i estudi.
	A les Preguntes RGE núm. 5651/19 i 5652/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 460.200 euros perquè les entitats locals o entitats que en depenen contractin agents d'ocupació i desenvolupament local i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5653/19 i 5654/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 162.273 euros perquè les entitats locals o entitats que en depenen contractin agents d'ocupació i desenvolupament local i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5655/19 i 5656/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 1.162.958 euros perquè les entitats locals o entitats que en depenen contractin agents d'ocupació i desenvolupament local i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5657/19 i 5658/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 5.000.000 euros per finançar els costos salarials totals que derivin de la contractació de persones desocupades i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5659/19 i 5660/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 8.480.000 euros per finançar els costos salarials que derivin de la contractació de persones desocupades i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5661/19 i 5662/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 62.691 euros per subvencions de quotes a la Seguretat Social derivades de la capitalització de les prestacions per desocupació i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5663/19 i 5664/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.555.000 euros per ajuts per a l'ocupació de persones amb dificultats especials d'integració en el mercat de treball, d'acord amb l'estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació 2017-2020, i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5665/19 i 5666/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 3.000.000 euros per ajuts per finançar programes mixtos de formació i ocupació dirigits a persones treballadores menors de 30 anys, i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5667/19 i 5668/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 500.000 euros per subvencions adreçades als centres propis del SOIB per desenvolupar formació per a persones treballadores preferentment desocupades, i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5669/19 i 5670/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 25.000 euros per ajuts dirigits a persones treballadores desocupades que cursin especialitats formatives i cursos d'idiomes A1, A2, B1, B2 i C1 finançades pel SOIB, i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5679/19, 5688/19 a 5691/19 i 5714/19, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a llistes d'espera per a intervenció quirúrgica els anys 2016, 2017, 2018 i fins al 15 de setembre de 2019 a l'Hospital Can Misses, a l'Hospital Son Llàtzer, a l'Hospital Son Espases i a l'Hospital Mateu Orfila.
	A les Preguntes RGE núm. 5680/19, 5681/19, 5682/19 i 5692/19, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a llistes d'espera per especialitats a l'Hospital d'Inca i a l'Hospital Mateu Orfila, a l'Hospital Son Espases i a l'Hospital Can Misses fins al 15 de setembre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5698/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a entrevistes a mitjans de comunicació.
	A la Pregunta RGE núm. 5711/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de la publicació a The Guardian d'una entrevista a la presidenta de la CAIB.
	A les Preguntes RGE núm. 5782/19 i 5783/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennals per import de 9.288.870,24 euros destinada a finançar despeses del cost salarial per contractar dones víctimes de violència masclista, i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5784/19 i 5785/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per a ajuts a persones desocupades i dones desocupades víctimes de violència masclista alumnes d'especialitats formatives, i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5802/19 i 5803/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros per a ajuts per millorar la seguretat i la salut laboral de les persones treballadores, i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5820/19 a 5827/19, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca els mesos d'octubre i novembre de 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 5828/19 a 5831/19, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca el mes de desembre de 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 5836/19 a 5839/19, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca el mes de febrer de 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 5840/19 a 5843/19, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca el mes de març de 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 5850/19 i 5851/19, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris del decret de garantia de demora a Mallorca i a Menorca el mes de maig de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5854/19, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret de garantia de demora a Mallorca el mes de juny de 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 5860/19 a 5863/19, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca el mes d'agost de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5927/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del decret estatal relatiu a dependència.
	A la Pregunta RGE núm. 6029/19, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns l'any 2019 fins a dia 25 de setembre d'enguany del centre (CIM) Es Fusteret.
	A la Pregunta RGE núm. 6058/19, presentada pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 75.000 euros per a subvencions a les comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 6119/19 i 6120/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 20.000 euros per a ajuts a la difusió de recerques en àmbit de serveis socials i sensibilització de les necessitats socials, i import concedit.
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