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3.17. INFORMACIÓ
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2019, debaté la InterpelAlació RGE núm.
4210/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a política general del Govern de les Illes Balears sobre la
defensa del règim constitucional.

Actuà com a interpelAlant el diputat Jorge Campos i Asensi
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, 4 de desembre 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 19
de novembre de 2019, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 8415/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos suficients per
fer front als drets retributius dels interins reconeguts recentment
per sentència, que contestà la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització.

B) RGE núm. 8392/19, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a espai per a atenció a
salut mental, que contestà la consellera de Salut i Consum.

C) RGE núm. 8404/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a reclamació de la publicació anual de les balances fiscals, que
contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

D) RGE núm. 8410/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
tractament PrEP, que contestà la consellera de Salut i Consum.

E) RGE núm. 8407/19, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
l'informe de la Sindicatura de Comptes de l'exercici 2017 en
relació amb l'Ibsalut, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

F) RGE núm. 8465/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de
metges d'atenció primària, que contestà la consellera de Salut
i Consum.

G) RGE núm. 8421/19, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en relació amb la planta de Cemex de Lloseta, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius.

H) RGE núm. 8417/19, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalitats
per als fons de l'ecotaxa, que contestà el conseller de Medi
Ambient i Territori.

I) RGE núm. 8420/19, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió de la
prohibició del dièsel per a 2025 a les Illes Balears, que contestà
el vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius.

J) RGE núm. 8414/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres en els
centres educatius, que contestà el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca.

K) RGE núm. 8419/19, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre
d'educació infantil i primària d'Es Mercadal, que contestà el
conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

L) RGE núm. 8418/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció a la
diversitat, que contestà el conseller d'Educació, Universitat i
Recerca.

M) RGE núm. 8406/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
detecció i foment del talent a les Illes Balears, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

N) RGE núm. 8408/19, de la diputada Patrícia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a retallades a la
partida pressupostària de 2020 destinada a infraestructures
educatives, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

O) RGE núm. 8413/19, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a oportunitat de gastar 20
milions d'euros en el metro de Palma, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 8427/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a posició del Govern de les Illes Balears sobre la instal·lació de
la planta de generació d'hidrogen a Lloseta, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

Q) RGE núm. 8411/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
criminalització dels votants, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
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R) RGE núm. 8422/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació del nou
REB l'1 de gener de 2020, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 4 de desembre de 2019
El president del Parlament 

Vicenç Thomàs i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2019, rebutjà les Esmenes a la totalitat de
devolució RGE núm. 8405/19, 8423/19, 8428/19 i 8452/19,
dels Grups Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears,
VOX-Actua Baleares, Ciudadanos i Popular, respectivament,
al Projecte de llei  RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020,
amb el resultat següent: vots emesos 54, vots a favor 23, vots en
contra 29 i abstencions 2.

Palma, a 4 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Aprovació de les quantitats globals dels pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2020.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de novembre de 2019, aprovà, per 30 vots a favor, 25 en
contra i cap abstenció, les quantitats globals següents:

• Dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i dels seus organismes autònoms per a l'exercici del
2020, els estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven
a 5.869.887.870 euros.

• Dels pressuposts de les entitats públiques empresarials  de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2020, els
estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a
697.244.479 euros.

• Dels pressuposts de les societats mercantils  públiques de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2020, els
estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a
5.651.221 euros.

• Dels pressuposts de les fundacions del sector públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2020, els

estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a
99.649.348 euros.

• Dels pressuposts dels consorcis de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per al 2020, els estats de despeses i
ingressos dels quals s'eleven a 119.293.657 euros.

• Dels pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears per
al 2020, els estats de despeses i ingressos dels  quals
s'eleven a 1.694.482.370 euros.

• Dels pressuposts de l’Agència Tributària de les Illes
Balears per al 2020, els estats de despeses i ingressos dels
quals s'eleven a 10.629.000 euros.

Palma, a 4 de desembre 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 4 de desembre de 2019, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

Palma, a 4 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 10279/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria
d'oposicions i accés a la funció pública, pel procediment
d'urgència.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització, sobre la política general del Govern
pel que fa a oposicions i proves selectives per accedir a la
funció pública, ateses les greus notícies aparegudes recentment
i l'alarma social generada en relació amb la filtració de les
preguntes de les proves selectives corresponents a les
oposicions al cos de gestió de la comunitat autònoma.

Palma, a 2 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de desembre de 2019, admet a tràmit la moció següent.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-021.pdf#page=98
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Palma, a 3 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 10252/19, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a connectivitat aèria i marítima, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 5605/19.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 5605/19,
relativa a connectivitat aèria i marítima, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a construir una
nova torre de control a l’aeroport de Menorca tal com es
contemplava ja en el Pla Director de l’Aeroport de 2009 i
preveu el Document de Regulació Aeroportuària (DORA)
2017-2021, aprovat pel Govern de l’Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un informe sobre els riscos que comporta per
a la connectivitat de les Illes la concentració d’Iberia i Air
Europa en una única companyia, i a intervenir, si escau, davant
dels organismes reguladors de la competència per tal que s’hi
imposin condicions que garanteixin la mobilitat entre illes i
entre Illes i Península.

3. El Parlament de les Illes Balears considera que per assolir
avenços en matèria de connectivitat cal concentrar tots els
esforços a corregir les circumstàncies que a cada moment
suposen un major obstacle per a la mobilitat entre illes i entre
les Illes i la Península.

En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a concentrar tots els esforços de
negociació amb l’Estat i amb la Comissió Europea en la
direcció d’assolir una obligació de servei públic (OSP) en la
ruta aèria entre Menorca i Barcelona, ja que aquesta connexió
és la que actualment suposa la barrera més gran de mobilitat
entre les Illes Balears i la Península.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a proposar al Govern de l’Estat una modificació en
profunditat del Reial Decret 1034/1999, de 18 de juny, sobre
compensació al transport marítim i aeri de mercaderies amb
origen o destinació a les Illes Balears que contempli com a
mínim els punts següents:

4.1. La compensació del cost del transport marítim entre
Illes, tal com preveu el Règim Especial de les Illes Balears
des de 1998 i torna a recollir el Reial Decret Llei 4/2019
que aprova el nou Règim Especial, però que mai no s’ha fet
efectiva.
4.2. L’establiment d’un sistema de compensació àgil i ràpid,
similar a la bonificació del descompte de resident que
s’aplica als particulars.
4.3. L’ampliació de la compensació al transport de
qualsevol matèria primera que entri a les Illes i de qualsevol
producte manufacturat que en surti.
4.4. La fixació d’un preu cert de compensació per a cada
volum de mercaderia, de manera que la compensació final
que reben les empreses no depengui de la dotació
pressupostària de cada
exercici.

4.5. La previsió de bonificacions extraordinàries en cas
d’increment dels nolis per causes sobrevingudes,
especialment les que derivin de normes estatals o
comunitàries.

Palma, a 29 de novembre de 2019
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de desembre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 4 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 9294/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures per part del Govern davant l'imminent encariment
del cost del transport marítim.

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

Quines actuacions concretes impulsarà el Govern, davant el
Govern central i la Comissió Europea, per tal de pal·liar els
efectes de l'encariment d'entre el 10% i el 20% dels costs del
transport marítim i que això no afecti els ciutadans ni resti
competitivitat a les nostres empreses?

Palma, a 25 de novembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

B)
RGE núm. 10272/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a peticions de preu màxim d'habitatge de protecció
oficial.

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

Quantes peticions ha rebut la Conselleria d'Habitatge els
anys 2018 i 2019 sol·licitant que comuniqués el preu màxim
d'un habitatge de protecció oficial?
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Palma, a 29 de novembre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 10273/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a peticions de preus màxims d'habitatge per
municipis.

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

Quantes peticions de cada municipi ha rebut la Conselleria
d'Habitatge els anys 2018 i 2019 sol·licitant que comuniqués el
preu màxim d'un habitatge de protecció oficial?

Palma, a 29 de novembre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 10274/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a comunicacions de venda d'habitatge de protecció
oficial.

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

Quantes comunicacions s'han presentat a la Conselleria
d'Habitatge els anys 2018 i 2019 de realització de venda d'un
habitatge de protecció oficial?

Palma, a 29 de novembre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 10275/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a comunicacions per municipi de venda d'habitatge
de protecció oficial.

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

Quantes comunicacions per municipi s'han presentat a la
Conselleria d'Habitatge els anys 2018 i 2019 de realització de
venda d'un habitatge de protecció oficial?

Palma, a 29 de novembre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 10276/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a mitjana de preu de les vendes d'habitatge de
protecció oficial.

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 mitjana de preu de les vendes d'habitatge de
protecció oficial comunicades els anys 2018 i 2019 a la
Conselleria d'Habitatge?

Palma, a 29 de novembre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

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

Palma, a 4 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 10277/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a filtració
de preguntes de les oposicions de la CAIB.

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

Sra. Consellera d'Administracions Públiques, què ha succeït
a la seva conselleria perquè hi hagi hagut filtració de les
preguntes de les oposicions de la comunitat autònoma?

Palma, a 2 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

B)
RGE núm. 10278/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a treballadors afectats per l'ERO de Cemex.

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

Quines actuacions ha dut a terme el Sr. Conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball davant la situació dels treballadors
afectats per l'ERO de l'empresa Cemex?

Palma, a 2 de desembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

C)
RGE núm. 10283/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
decret de creació de l'Oficina de Defensa dels Drets
Lingüístics.

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, quin és l'objectiu real d'engrossir el sector
públic instrumental com la creació de l'Oficina de Defensa dels
Drets Lingüístics?

Palma, a 2 de desembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Ordre de Publicació

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

Palma, a 4 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

D)
RGE núm. 10317/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a connexió entre
Formentera i Eivissa a primera i darrera hora.

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.

Què pensa fer el Govern per garantir la connexió marítima
que ha d'enllaçar Formentera amb Eivissa a primera i darrera
hora del dia?

Palma, a 3 de desembre de 2019
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

E)
RGE núm. 10321/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
famílies amb dificultats econòmiques.

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, sap quantes famílies no podran celebrar el
Nadal per dificultats econòmiques?

Palma, a 4 de desembre de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

F)
RGE núm. 10322/19, 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 4 de desembre de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

G)
RGE núm. 10332/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
demora en el pagament als proveïdors per part de
l'Administració.

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

Sra. presidenta, quines mesures té previstes davant
l'augment de la demora en els darrers mesos en el pagament als
proveïdors?

Palma, a 3 de desembre de 2019
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

H)
RGE núm. 10333/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
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mesures previstes pel Govern davant l'augment de l'atur en
quasi un 4% a Balears.

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

Quines mesures concretes té previstes el Govern de els Illes
Balears per contrarestar i revertir les males dates d'atur
(augmenta l'atur a Balears quasi un 4%) i davant la
desacceleració econòmica prevista?

Palma, a 4 de desembre de 2019
La diputada
Patrícia Guasp i Barrero

I)
RGE núm. 10339/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm.

10374/19), del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a fondejos sobre
posidònia.

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

Després de l'experiència de control de fondejos sobre
posidònia a les Pitiüses la temporada 2019, com els duran a
terme la temporada 2020 atès que s'han continuat realitzant?

Palma, a 4 de desembre de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

J)
RGE núm. 10356/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a participació de la
comunitat educativa a decidir la ubicació d'un centre d'FP
a Es Castell.

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

Considera que s'ha tingut prou en compte la comunitat
educativa a l'hora de decidir la ubicació d'un centre d'FP als
antics quarters d'Es Castell?

Palma, a 4 de desembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

K)
RGE núm. 10357/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
demanda social a l'hora de planificar els centres educatius.

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.

Atén el conseller d'Educació la demanda social a l'hora de
planificar els centres educatius?

Palma, a 4 de desembre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

L)
RGE núm. 10358/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a CEIP
Sa Torre de Manacor.

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 prioritat dóna la Conselleria d'Educació al CEIP Sa
Torre de Manacor?

Palma, a 4 de desembre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

M)
RGE núm. 10359/19, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a base de la
UME a les Illes Balears.

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

Com valora el Govern de les Illes Balears que el Govern del
Sr. Sánchez descarti instal·lar una base de la UME a les Illes
Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 10360/19, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obligació de fitxar dels treballadors i les treballadores.
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D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quina valoració fa el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball que els treballadors i les treballadores hagin
de fitxar des de fa sis mesos aproximadament?

Palma, a 4 de desembre de 2019
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

O)
RGE núm. 10361/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a diversificació econòmica.

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

Considera el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball que amb les seves polítiques s'atén la diversificació de
l'economia?

Palma, a 4 de desembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

P)
RGE núm. 10362/19, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost
d'ingressos per al Règim Especial de les Illes Balears.

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

Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per què no
va pressupostar ni un euro d'ingressos en els Pressuposts de la
CAIB per a 2020 per al Règim Especial de les Illes Balears
(REIB) que s'aprovà el febrer d'enguany?

Palma, a 4 de desembre de 2019
El diputat
Antonio Costa i Costa

Q)
RGE núm. 10363/19, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costos
del transport marítim.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

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

Com valora el Govern que els costos del transport marítim
s'encareixin un 10%?

Palma, a 4 de desembre de 2019
El diputat
Mariano Juan i Guasch

R)
RGE núm. 10364/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos
selectius per accedir a la funció pública.

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 la consellera d'Administracions Públiques que en
els processos selectius de l'EBAP es garanteix l'objectivitat, el
mèrit i la capacitat dels aspirants?

Palma, a 4 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

S)
RGE núm. 10365/19, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
indicadors econòmics de les Illes Balears.

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

Com valora la Sra. Presidenta el Govern els darrers
indicadors econòmics que s'han publicat en relació amb les Illes
Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2019
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

T)
RGE núm. 10366/19, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a lectura que fa el Govern de les Illes Balears de les
darreres dades publicades sobre l'ocupació a les Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Sra. Presidenta, quina lectura fa el Govern de les Illes
Balears de les darreres dades sobre l'ocupació a la nostra
comunitat, publicades el passat dimarts per part del Ministeri de
Treball, Migracions i Seguretat Social?

Palma, a 4 de desembre de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

U)
RGE núm. 10367/19, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a valoració que fa el Govern de les Illes
Balears dels resultats obtinguts en el darrer informe PISA.

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

Sr. Conseller, quina valoració fa el Govern de les Illes
balears dels resultats obtinguts per la nostra comunitat en el
darrer informe PISA (corresponent a l'any 2018)?

Palma, a 4 de desembre de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

Palma, a 4 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 9301/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a
assetjaments i agressions sexuals a les cambreres de pisos
del sector hoteler.

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

El 28 de juliol de 2016 s’aprovà la primera Llei 11/2016,
d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears, llei que regula
la forma en què les administracions públiques, les empreses
privades i la societat, en general, han de treballar i actuar per
aconseguir la plena igualtat de les dones i els homes a les Illes
Balears.

De totes les mesures que impulsa la Llei 11/2016 dins els
àmbits laboral i de la salut, s’han de destacar aquelles que tenen
com a objectiu eradicar les violències masclistes i l’assetjament
sexual, en tota la seva diversitat i intensitat. La principal
indústria de les Illes Balears, el turisme, és un espai on encara
ens queda molta feina a fer per eliminar aquesta violència sobre
les dones i, principalment, sobre el col·lectiu de les cambreres
de pisos. Si bé és cert que s’han fet passes en referència a les
demandes de reconeixement de malalties professionals i de
riscos laborals en el sector, també és cert que encara no hi ha
mesures efectives per ajustar la càrrega laboral i no s’ha fet cap
passa per treballar la prevenció de l’assetjament sexual dins
l’àmbit laboral.

Els dies 15 i 16 de novembre se celebrà a Palma el II
Congrés Nacional de Kellys Unión, on s’abordaren diferents
aspectes de la realitat de les treballadores de neteja, un d’ells el
de l’assetjament sexual i el de l’assetjament per raó de sexe.

Vistes les denúncies interposades per dones d’aquest
col·lectiu sotmeses a agressions sexuals per part de clients
d’hotels, la poca protecció que tenen i la necessitat d’implicar
els empresaris hotelers en la defensa de les seves treballadores
per sobre de la protecció dels seus clients, és urgent fer complir
l’article 46 de la Llei 11/2016, d’igualtat de dones i homes, i
impulsar una estratègia específica des de la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball conjuntament amb
l’Institut Balear de la Dona que asseguri el benestar i la
seguretat d’aquestes treballadores.

Per tot això, presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar una taula formada pel sector hoteler, els
sindicats, inspecció de treball, les netejadores i altres
col·lectius de dones treballadores en l’àmbit del turisme per tal
de combatre de forma conjunta i contundent l'assetjament, on
hi hagi un tractament específic dels possibles assetjaments i
agressions sexuals que es donin als establiments hotelers.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un protocol de prevenció i intervenció en casos
d’assetjament sexual que impliqui l’empresariat, els mateixos
treballadors i els clients dels establiments.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir a l’empresariat la instal·lació de dispositius de
seguretat perquè les treballadores puguin avisar directament a
seguretat o consergeria en cas d’assetjament, que tots els avisos
quedin registrats i que les treballadores hi tenguin fàcil i ràpid
accés.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir la seguretat jurídica i laboral a aquelles
treballadores que denunciïn l'assetjament o la violació.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer positivament a l'hora d'atorgar la
qualificacions i els reconeixements de qualitat de l'establiment
turístic (estrelles i altres) el fet de tenir un protocol propi de
prevenció i intervenció i que sigui conegut pels clients.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una campanya de conscienciació adreçada
als turistes que arriben a les Illes Balears vers l’assetjament
sexual a les treballadores del sector hoteler.

Palma, a 26 de novembre de 2019
Els diputats
Joan Josep Mas i Tugores
Enric Casanova i Peiró
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria

B)
RGE núm. 10265/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
regulació dels drets i les garanties de les persones en el
procés de morir i al dret de l'eutanàsia (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Donat que l’any 2015 a
les Illes Balears es va aprovar una llei que regula els drets i les
garanties de les persones en el procés de morir, així com també
existeix aquesta regulació a altres comunitats autònomes, és
urgent la elaboració d'una llei bàsica estatal que estengui i
garanteixi aquest dret a tot l'Estat de forma més clara, així com
la modificació de l’article 143.4 de la Llei Orgànica 10/1995,
de 23 de novembre, del Codi Penal, per facilitar una mort
digna, i també amb la despenalització de l’eutanàsia i el suïcidi
assistit.

Actualment, és un fet que a Espanya existeixen persones que
s’enfronten a situacions vitals amb un pronòstic irreversible de
mort, però fins que aquesta no es produeix, pateixen greus
sofriments.

Aquesta situació ha quedat manifesta tant a través dels
propis testimonis que ho denuncien, a través dels mitjans de
comunicació, els professionals que davant l’actual legislació es
troben en un marc d’inseguretat jurídica que els intimida quan
es tracta d’ajudar les persones que demanen un trànsit digne cap
a la mort. I, finalment ho manifesten les associacions que
defensen el dret a morir dignament i que contínuament reben
peticions d’ajuda.

D’altra banda resulta evident que cal diferenciar entre les
cures pal·liatives i el dret a l’eutanàsia.

Han estat molts els parlaments autonòmics que han aprovat
lleis relatives al drets i les garanties de les persones en el procés
de morir. En aquest sentit, les Illes Balears ho van aprovar l’any
2015.

Ara bé, es manifesta de forma més clara la necessitat d’una
llei bàsica estatal que estengui i garanteixi aquest dret.

Més enllà de la realitat a la qual s’enfronten les cures
pal·liatives, és a les nostres mans donar resposta a la regulació
de l'eutanàsia per a totes aquelles persones que pateixin
qualque tipus de malaltia o discapacitat irreversible, tenguin
dret a no patir el progressiu deteriorament de les seves
condicions vitals.

Tant és així, que en tractar-se d'un dret fonamental, l'Estat
està obligat a legislar de forma rigorosa i amb les garanties i els
procediments més adequats per garantir la llibertat i
l’autonomia en aquesta decisió. D’aquesta manera entenem que
el dret a la vida no es pot mantenir a costa de la dignitat de les
persones. Per això, la mateixa persona en l’exercici de la seva
llibertat i autonomia i segons els seus propis valors i creences
ha de poder decidir quan perllongar la seva vida davant una
situació de patiment.

De la mateixa manera, a més de garantir la llibertat i
l’autonomia de les persones, el nou marc que haurà de regular
l’eutanàsia també ha de preveure les condicions, perquè la mort
es produeixi de la millor manera possible, proporcionant
l’ajuda, els mitjans i els professionals necessaris, a més de
garantir la seguretat jurídica i l’objecció de consciència dels
professionals sanitaris.

Davant d’aquesta realitat cal tenir en compte la Llei
orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, que a
l’article 143.4 tipifica i penalitza l’eutanàsia o el suïcidi assistit.
Per això, resulta imprescindible introduir al nostre ordenament
jurídic aquest nou dret individual, l’eutanàsia. En aquest sentit
la Constitució Espanyola preveu el dret a la vida, però
relacionat amb altres drets, igualment protegits
constitucionalment, com ara la integritat física i moral,
recollida a l’article 15; la dignitat humana, a l’article 10; el
valor superior de la llibertat, a l’11; la llibertat ideològica i de
consciència o el dret a l’intimitat, a l’article 18.1 de la norma
fonamental.

Per tot això, es considera necessària una legislació que
resolgui tot aquest conjunt de situacions i que posi fi al
patiment i al deteriorament de la integritat personal, amb
l’objectiu d’assolir un nou dret social que respongui a les
demandes i reivindicacions actuals d’una societat pròpia d’un
país avançat.

Per tots aquests motius els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Congrés dels Diputats a elaborar una llei de drets i garanties
de les persones en procés de morir a nivell del conjunt de
l’Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Congrés dels Diputats a estudiar i a tramitar una iniciativa
legislativa que modifiqui l’article 143.4 de la Llei orgànica
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per facilitar una
mort digna, però també amb la despenalització de l’eutanàsia
i el suïcidi assistit en aquells casos en què la persona plantegi
la possibilitat de posar fi a la vida per decisió pròpia.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i
el Congrés dels Diputats a estudiar i a tramitar, de manera
definitiva, una iniciativa legislativa per regular sistemàticament
i de manera ordenada els supòsits a on l’eutanàsia no sigui
tipificat penalment.

Palma, 2 de desembre de 2019
Les diputades
Beatriu Gamundí i Molina
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa

C)
RGE núm. 10281/19 (complementada amb l'escrit RGE

núm. 10284/19), dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a addicció al joc on
line (procediment d'urgència).

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 Ple, pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència: atesa la rellevància de la
problemàtica que tracta i la demanda existent per part de
societat civil i professionals que treballen en l'atenció a
persones amb addicció al joc on line.

El joc es pot dur a terme a casinos, bingos, cases d’apostes
o, cada vegada més, apostant online.

Les administracions públiques han de vetllar per la
protecció de la salut poblacional i, en el cas del joc, els i les
professionals sanitaris i de l’àmbit social ja comencen a
posar-nos en alerta davant el que es considera una epidèmia: la
ludopatia, que s’estén especialment entre els col·lectius més
vulnerables.

El Defensor del Pueblo, en un informe presentat aquest any,
afirma que Espanya es troba davant un problema d’addiccions
sense substància, concretament la ludopatia, que s’ha d’abordar
des d’una perspectiva integral. Remarca que l’estratègia
2017-2024 ha d’establir la revisió de la normativa del joc i
apostes (online) en relació amb l’accessibilitat i la promoció,
especialment adreçada a protegir els i les menors. Així mateix
destaca que davant la situació actual cal reforçar la formació i
la investigació sobre aquest problema.

Certament no totes les persones que s’apropen a un local de
joc o aposten online adquireixen immediatament una addicció
però és innegable que la ludopatia és un problema creixent al
nostre país i que les administracions hem d’actuar. Són moltes
les entitats de persones afectades i familiars que demanden
atenció cap al seu col·lectiu. Són també molts els i les
professionals sanitaris, educatius i socials que avisen que cal
redoblar els esforços en aquesta matèria.

Des del Govern de les Illes Balears s’està treballant en
diverses actuacions relatives al sector del joc per implicar totes

les parts en assolir acords per abordar la problemàtica actual.
Els acords de Bellver han recollit, entre altres actuacions en
salut pública, el desenvolupament d’una llei d’addiccions que
inclourà la ludopatia. En aquest sentit també s’està treballant en
la fiscalitat vinculada al sector.

Les persones menors d’edat són el col·lectiu més vulnerable
a l’addició al joc. La normativa preveu que no puguin accedir
a cap establiment dedicat al joc però sí que estarien accedint al
joc online com es desprèn, per exemple, de la memòria de
Projecte Home Illes Balears de 2018 que recull que un 4% de
la població hauria jugat doblers a internet en els darrers 12
mesos (el 7,5% de joves entre 15 i 24 anys).

Són necessàries més dades per poder dissenyar polítiques
i eines eficaces per conèixer en profunditat l’abast de la
problemàtica derivada del joc on line, específicament per poder
atendre i prevenir l’addicció de persones menors d’edat. I cal
incloure la perspectiva de gènere en tot el procés, ja que
determinats professionals alerten sobre els diferents efectes i
estratègies a seguir en el tractament de l’addicció al joc on line
segons el sexe de la persona afectada i el seu entorn.

Per tot l’exposat, des dels grups polítics Unidas Podemos,
PSIB i MÉS per Mallorca proposam que el Parlament de les
Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a fer a través de
l'Observatori del joc on line:

1. Un diagnòstic sobre la realitat del joc online a les Illes
Balears amb dades que permetin posar en marxa actuacions a
totes les nostres illes.

2. Campanyes destinades a la prevenció de les conductes
addictives vinculades al joc on line, molt especialment en
persones menors d’edat.

Palma, 2 de desembre de 2019
Les diputades
Antònia Martín i Perdiz
Irene Triay i Fedelich
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de desembre de 2019, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 4 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 10262/19, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a
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construcció d'una nova torre de control a l'Aeroport de
Menorca, davant la Comissió d'Economia.

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, MÉS per Mallorca
i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Economia.

La torre de control de l’Aeroport de Menorca és la més
antiga en funcionament de l’Estat espanyol. Fa més d’una
dècada que aquesta torre necessita una remodelació. En el Pla
director de 2010 ja es deia a la Memòria, en el capítol de
necessitats futures, capítol 4.2.1.7.2: “La torre de control actual
no compta amb les dimensions adients per allotjar, tant els llocs
de feina, com els espais necessaris per albergar les noves
instal·lacions i sistemes tècnics de control”. Les condicions, a
més, no s’adeqüen a la llei de riscos laborals, ja que la seva
construcció és molt anterior a la llei.

És a dir: fa deu anys ja es va pressupostar la construcció
d’una nova torre de control, tot i que des de 1999 ja es parlava
de la necessitat de construir-la. Per altra banda, al DORA
(Document de Regulació Aeroportuària), aprovat pel Consell de
Ministres el 27 de gener de 2017, està pressupostada la
construcció d’una torre de control a l’Aeroport de Menorca,
anunciada a més per la mateixa AENA per premsa el passat 24
de febrer de 2019.

El passat 9 de juliol de 2019 AENA ha fet pública la seva
decisió d’implementar a l'Aeroport de Menorca una torre de
control remota, deixant sense efecte la construcció d’una nova
torre de control.

L'Aeroport de Menorca és un dels més estacionals a nivell
mundial, ja que el 90% del seu trànsit es concentra en set
mesos. El 80% del trànsit de persones d’entrada i sortida es fa
per via aèria i qualsevol incidència tindria fortes repercussions
ja que, en cas d'haver-lo de tancar, no hi ha cap alternativa i
l’illa podria quedar aïllada.

Actualment, no hi ha cap experiència en un aeroport amb el
volum d'operacions i passatgers del de Menorca, arreu del món,
on es funcioni amb torre remota com a torre principal. És per
tant una tecnologia encara en desenvolupament per a aeroports
d’aquest nivell d’importància.

Per altra banda, la Representació Legal dels Treballadors
(RLT) ha fet públic que no ha rebut informació documental
respecte de la decisió d’AENA i, com queda regulat en l’article
64 de l’Estatut dels Treballadors, canvis de tal envergadura se
li han de comunicar per poder emetre un informe. El fet que no
s'hagi produït deixa en evidència una manera de gestionar poc
adient i deixa de banda a qui realment utilitzarà la
infraestructura.

Els professionals d'ENAIRE, per mor dels seus sindicats,
han mostrat les seves reticències al que s'ha fet públic fins ara
i al fet que aquest sistema pugui garantir l'operativitat i la
seguretat de l'aeroport en temporada alta, així com als
moviments en horari punta. Per altra banda, no estan clars ni els
protocols d’actuació ni els programes informàtics, que no es
tenen actualment, ni el personal necessari per a la seva posada
en funcionament i posterior manteniment, així com la manca

d’habilitació dels professionals que han de desenvolupar
aquesta tasca, entre altres.

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que
demani als responsables d’AENA S.M.E., SA que li expliquin
com implementaran aquest nou sistema i aclareixin tots els
condicionants econòmics, materials i de recursos humans per
la posada en marxa d'aquest pla, així com que facin arribar a
l'RLT tota la informació al respecte i permetin la seva
participació en les reunions de feina.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que
demani a AENA la construcció d’una nova torre de control, tal
com està pressupostat en el DORA, que permetria, mentre no
sigui operativa al cent per cent la torre remota, garantir
l'operativitat i la seguretat de les operacions aèries.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que
demani al Ministeri de Foment i AENA S.M.E., SA que, en cas
de descartar la construcció d'una nova torre de control, que
està pressupostada, adoptin els acords pertinents perquè
s'adoptin les mesures tecnològiques i de personal, acordades a
l'RLT, per donar el servei a la torre remota i a la torre de
contingència, garantint l'operativitat de l’aeròdrom,
especialment en temporada alta, ja que Menorca no es pot
permetre sofrir un aïllament en cas de fallida.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que
prengui les iniciatives necessàries per donar suport a aquesta
PNL en defensa dels interessos dels residents i visitants de
Menorca.

Palma, a 29 de novembre de 2019
Els diputats
Pablo Jesús Jimémez i Fernández
Sílvia Tur i Ribas
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 10266/19, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a camins escolars, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

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

El passat 10 de maig el Consell de Govern va aprovar el Pla
Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears 2019-2026
(Decret 35/2019, de 10 de maig, d’aprovació del Pla Director
Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears, BOIB núm 64 d’11
de maig), pla que dóna el mandat a les administracions
públiques de planificar i prendre tots els acords administratius
necessaris per materialitzar les mesures que inclou.
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El model que dibuixa el Pla Director Sectorial se centra en
un canvi de la distribució modal dels desplaçaments a favor
dels transports col·lectius i no motoritzats, amb un marcat
caràcter social, d’integració, d’igualtat d’oportunitats i del dret
a la mobilitat dels ciutadans de totes les illes, i amb una gran
aposta per la reducció de la sinistralitat, on pren una especial
importància el foment dels processos de camins escolars segurs.

Fins fa pocs anys els nins i les nines, tant a pobles com a
ciutats, es desplaçaven caminant a l’escola.

Actualment aquesta autonomia de moviments s’ha vist
dràsticament limitada per un model urbà que prioritza la
mobilitat en vehicle privat, el que ha generat tota una sèrie
d’efectes sobre la vida dels nins i la seva autonomia.

El Pla de Mobilitat entén per camí escolar segur, no sols un
itinerari senyalitzat i segur que poden seguir nins i nines en el
camí a l’escola, sinó també com un projecte col·lectiu on tot el
barri o tot el poble es compromet amb la seguretat dels infants.

El Pla es marca quatre objectius:
• Potenciar la utilització de modes sostenibles i segurs ( a peu

o en bicicleta), a més d’iniciar en bons hàbits als nens i
joves per tal que també serveixi com efecte d'exemplificació
per als adults.

• Promoure l’autonomia del infants i joves.
• Millorar la seguretat viària de l’entorn d’escoles i instituts.
• Enfortir la consciència comunitària.

Per això, es planteja l’obligatorietat de realitzar camins
escolars a tots el centres escolars públics i concertats
d’educació primària, secundària i batxillerat de les Illes Balears,
establint una sèrie de fases d’execució: anàlisi de l’espai,
planificació del camí, execució d’actuacions tècniques,
actuacions educatives i activitats de divulgació.

La primera d’aquestes fases és la d’anàlisi prèvia de l’espai
públic i la mobilitat de l’alumnat i les famílies de tots els
centres escolars, i d’acord amb la planificació del Pla de
Mobilitat, aniria des de l’any 2019 al 2022.

A més, els actors necessaris per desenvolupar aquest pla de
mobilitat són: les escoles, que han d’estudiar el seu entorn, els
serveis tècnics municipal, per concretar i definir les actuacions
a realitzar, i els mateixos nins i els seus pares per tal de posar
en marxa les actuacions realitzades, a més de la Conselleria de
Mobilitat per a l’assessorament de la resta d’actors.

Per aquests motius, i a la vista de l’exposat, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar de manera gradual i coordinada amb els
centres escolars i ajuntaments corresponents, la primera fase
d’implantació dels camins escolars segurs recollida al Pla
Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears 2019-2026.

Palma, a 2 de desembre de 2019
La diputada
Mercedes Garrido i Rodríguez

La portaveu
Sílvia Cano i Juan

C)
RGE núm. 10282/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a problemes en el transport escolar que afecten els
alumnes que es desplacen diàriament a l'IES de Binissalem,
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, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

El centre educatiu públic de referència per als alaroners és
l’IES Binissalem, al qual s’hi desplacen diàriament alumnes
d’Alaró i Consell.

Els alumnes que cursen estudis d’Educació Secundària
Obligatòria compten amb un transport finançat pels fons de la
Conselleria d’Educació, transport al qual tenen dret per viure
a una localitat distinta de la del seu centre educatiu de
referència.

Des de l’inici d’aquest curs escolar 2019-2020, l’APIMA
i la direcció del centre han constatat incompliments i problemes
relacionats amb el transport d’aquests menors que tenen dret al
transport finançat amb fons públics.

A més, en l’actualitat els alumnes de Batxillerat i de Cicles
Formatius de les Illes Balears (la gran majoria menors d’edat)
no poden gaudir del transport escolar. Aquest fet és un greuge
comparatiu per als alumnes que no compten amb un centre de
secundària al seu terme municipal, com és el cas d’Alaró.

Per aquest motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta els
problemes amb el transport escolar dels alumnes que cursen els
estudis obligatoris i post obligatoris a l’IES de Binissalem.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Universitat a la resolució definitiva dels
problemes del transport escolar que afecten els alumnes que es
desplacen diàriament a l’IES de Binissalem.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les modificacions legals corresponents
per universalitzar el transport escolar als alumnes dels centres
educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

Palma, a 2 de desembre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5285/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'igualtat del personal
al servei del Consorci de Transports de Mallorca (CTM).

El setembre de 2016 s’iniciaren els preparatius per a
l’aprovació del Pla d’Igualtat amb l’assistència de l’Institut
Balear de la Dona, no obstant, els resultats no foren els
esperats.

El juliol de 2019 es va reprendre la iniciativa a través del
servei d’assessorament per plans i mesures d’igualtat a
l’empresa de l’Institut de la Dona i per la Igualtat
d’Oportunitats.

Aquest servei consta de 5 fases:
1. Compromís empresarial i negociació del diagnòstic i pla

d’igualtat.
2. Elaboració del diagnòstic.
3. Disseny, aprovació i registre del pla.
4. Execució i seguiment.
5. Avaluació.

S’ha donat el compliment a la primera fase, mitjançant el
compromís de la Direcció de l’empresa amb la igualtat i la
constitució d’una comissió per la igualtat, que ha estat valorada
adequadament per l’Institut de la Dona.

L’inici de la fase 2 (elaboració del diagnòstic d’igualtat) es
troba pendent que el Servei d’Assessorament enviï la
metodologia i eines, que estan en procés d’actualització, donada
l’aprovació del RD Llei 6/2019.

Palma, 15 d’octubre de 2019
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5445/19, 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 2018.

Nombre: 2
Import: 6.096,69

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. 5447/19, 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 2016.

Nombre: 1
Import: 1.218,79

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. 5465/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització
durant el 2019.

Aquesta conselleria és fruit de la nova reestructuració del
Govern i en aquests moments s’està tancant la redistribució
d’efectius.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 5478/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears
(AETIB) durant el 2019.

El nombre d’empleats públics de l’Agència d’Estratègia
Turística de les Illes Balears (AETIB) a data 31 d’agost de
2019 és de 56 persones.

Durant aquest any hi ha hagut altes i baixes. Pel que fa a les
baixes hi ha hagut dures excedències i una incapacitat absoluta.
I, pel que fa a les altes, s’han incorporat sis persones –incloses
dins el còmput total de 56- durant els mesos de juliol i agost,
que duen a terme les seves tasques al Consorci per a la millora
de les Infraestructures i per al Foment de la
Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca (CBAT).

Palma, 7 de novembre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez 

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5481/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics del
Consorci Borsa d'allotjaments turístics (CBAT) durant el
2019.

El Consorci d’Allotjaments Turístics no té personal.

Palma, 7 de novembre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=71
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=71
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=72
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=74
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=75
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Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5483/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics del
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears durant el
2019.

El Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears no té
personal.

Palma, 7 de novembre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez 

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5485/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics del
Consorci de Transports de Mallorca (CTM) durant el 2019.

El nombre d’empleats a data 31 d’agost de 2019 va ser:
• Alt càrrec – director gerent: 1
• Personal laboral: 0 
• Personal adscrit: 1

Al llarg del termini 01/01/2019 – 31/08/2019 no existeix
cap variació en el nombre d’empleats.

Palma, 23 d’octubre de 2019
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons 

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 5487/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics del
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (CEH)
durant el 2019.

Atesa les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 5490/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics del
Consorci Velòdrom Illes Balears durant el 2019.

El Consorci Velòdrom de les Illes Balears a 31 d’agost de
2019 comptava amb 11 empleats públics.

Palma, 6 de novembre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez 

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 5492/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
l'Entitat Pública Empresarial telecomunicacions i
Innovació Illes Balears (IBETEC) durant el 2019.

El nombre concret d’empleats públics de l’Entitat Pública
Empresarial Telecomunicacions i Innovació Illes Balears
(IBETEC) a data 31 d’agost de 2019 era de 13 i en data de l’1
de gener de 2019 era de 12.

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 5496/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT) durant el
2019.

El nombre concret d’empleats públics de la Fundació
Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT) a data 31 d’agost de
2019 era de 269 i en data de l’1 de gener de 2019 era de 261.

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

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5499/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

Fins l’agost de 2019 s’ha contractat el personal que es detalla
a continuació:

• Un responsable de Recursos Humans.
• Un tècnic titulat superior de suport a la investigació amb

l’especialitat d’estadística i suport metodològic.
• Un investigador en ciències de la salut amb

l’especialitat de: Determinació del paper dels lípids de
membrana a la patologia humana.

• Un investigador en ciències de la salut amb
l’especialitat d’estratègies contra resistència a
antibiòtics.

• Ens hem acollit a la convocatòria de Joves Talents en
Recerca en Salut d’Objectiu Sapiencial (JoTReSdOS)
amb la incorporació de 18 joves qualificats.

• S’han cobert 5 llocs de feina de tècnics de suport de la
convocatòria Talent Plus TECH.

• S’ha cobert una plaça d’investigador de la convocatòria
RADIX. Aquesta plaça va lligada a la contractació d’un
tècnic de suport i un investigador post doctoral.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=75
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=76
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=76
http://xip.parlamentib.es/frge-201907820-5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=76
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=77
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El nombre d’empleats públics de la Fundació Institut
d’Investigació Sanitària Illes Balears a data 31 d’agost de 2019
era de 137.

Palma, 7 de novembre de 2019
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 5505/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de Gestió
d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU) durant
el 2019.

El nombre d’empleats públics de Gestió d’Emergències de
les Illes Balears, SAU (GEIBSAU) a data 1 de gener de 2019
era de 86 i en data 31 d’agost de 2019 era de 105.

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

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 5506/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de Gestió
Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB) durant
el 2019.

El nombre concret  d’empleats públics de Gestió Sanitària
i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB) a data 31 d’agost de
2019 era de 89 treballadors. Evolució 2019:

Categoria Laboral Gener Agost
Auxiliar Administratiu 0 1
Gestor Telefònic d’emergències 1 1
Tècnic Emergències Sanitàries 33 86
Tècnic Grau Mitjà 0 1
Total personal 34 89

Palma, 7 de novembre de 2019
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 5508/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) durant el 2019.

A 31d’agost, el nombre d’empleats de l’IBAVI era de 48
persones. L’evolució durant els mesos ha estat la següent:

• Gener 58
• Febrer 57
• Març 57
• Abril 56

• Maig 57
• Juny 55
• Juliol 49
• Agost 48

Palma, 14 d’octubre de 2019
El conseller de Mobilitat i Habitatge 
Marc Pons i Pons 

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5512/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)
durant el 2019.

L’IBASSAL és un organisme autònom de recent creació i
és al mes de juny de 2019 quan es fa efectiu el traspàs del
personal. Per tant, només li puc donar el nombre d’empleats
públics a 31 d’agost de 2019, el qual és de 40 (37 de
l’IBASSAL Palma, 2 de l’IBASSAL Maó i 1 de l’IBASSAL
Eivissa).

Palma, 7 de novembre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela Vázquez 

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 5536/19, 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 2018.

Dia 31 d’agost de 2019 hi havia 467 empleats públics.
L’evolució durant aquest darrer any ha estat d’un augment de
13 persones, ja que a 31 d’agost de 2018 hi havia 454 empleats
públics.

Palma, 7 de novembre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela Vázquez 

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5537/19, 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 2017.

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques: 331
Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB): 138
Escola Balear d'Administració Pública (EBAP): 48

Palma, 11 d'octubre de 2019
La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau
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Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 5538/19, 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 2016.

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques: 329
Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB): 140
Escola Balear d'Administració Pública (EBAP): 43

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

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 5544/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació durant el 2018.

L'any 2018 la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
comptava amb 334 empleats públics, mentre que els ens
instrumentals dependents comptaven amb:
• Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel: 177
• Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears: 6
• Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de

Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears: 654

Palma, 22 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. 5545/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació durant el 2017.

L'any 2018 la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
comptava amb 274 empleats públics, mentre que els ens
instrumentals dependents comptaven amb:
• Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel: 177
• Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears: 7
• Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de

Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears: 763

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

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 5546/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació durant el 2016.

L'any 2018 la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
comptava amb 334 empleats públics, mentre que els ens
instrumentals dependents comptaven amb:
• Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel: 161
• Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears: 8
• Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de

Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears: 623

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

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 5547/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació durant el 2015.

L'any 2018 la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
comptava amb 274 empleats públics, mentre que els ens
instrumentals dependents comptaven amb:
• Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel: 146
• Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears: 8
• Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de

Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears: 540

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

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 5588/19, presentada pel
diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de pacients
que han fet ús del Decret de Garantia de Demora.

Fins al 30 de setembre han fet ús del decret de Garantia 35
pacients.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 5590/19, presentada pel
diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a dades relatives a
les despeses derivades de la restitució del Decret de
Garantia de Demora.

No hi ha una partida específica pel Decret de garantia de
demora, ja que tant els centres concertats com els vinculats a la
xarxa pública reben una quantitat global que inclou els pacients
derivats a conseqüència del Decret de garantia de demora.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 5650/19, presentada pel
diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 100.000 euros per a ajuts per potenciar
l'agrupació i la cooperació entre empreses per a la
internacionalització dels seus productes o serveis amb
l'execució de projectes sota l'empara d'una entitat
promotora.

No hi ha hagut cap sol·licitant i, per tant, cap beneficiari a
l'illa d'Eivissa.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AB)

A les Preguntes RGE núm. 5730/19 a 5739/19,
presentades pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a contractació de publicitat
institucional de la CAIB 2014-2018 i a import percebut per
cada mitjà en publicitat institucional de la CAIB 2014-2018.

La compra d'espais de publicitat institucional del Govern es
va centralitzar a finals de l'any 2015 i va ser efectiva a partir de
l'exercici 2016. En governs autonòmics cada conselleria
imputava despeses en publicitat institucional al seu propi
pressupost i amb conceptes que no sempre duien els noms
"publicitat", "comunicació", "difusió", "mitjans de
comunicació" i d'altres.

La despesa sota aquest concepte de difusió de publicitat
institucional (compra d'espais publicitaris) des de 2016 ha estat
la següent:

Any Import

2016 1.033.161 euros

2017 1.438.925,11 euros

2018 2.171.397,17 euros

Així mateix, es va separar la part creativa de les campanyes,
productes que poden ser utilitzats per l'Administració a molts
suports diferents, i la part difusora, és a dir la compra d'espais
publicitaris, majoritàriament insercions en mitjans de
comunicació. Per aquesta acció de compra d'espais es varen
contractar empreses de difusió mediàtica mitjançant contractes
oberts els imports en conjunt dels quals són:

Compra
espais any

Empresa Import (euros)

2016 SI 7, SL
Proximia Havas, SL

548.224,00
484.211,00

2017 Proximia Havas, SL 1.377.605,00

2018 Proximia Havas, SL 1.994.147,00

Si necessiteu el detall de les insercions publicitàries que es
van contractar en cada campanya i els preus que
l'Administració va pagar per ells individualment, podeu
consultar els expedients de cada contracte. Pel volum de la
informació podeu sol·licitar cita prèvia a la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat.

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

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 5768/19, presentada pel
diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria
pluriennal per import de 16.852.800 euros, per a
subvencions en matèria d'habitatge (lloguer, parc públic en
lloguer i millora de l'eficiència energètica).

L’aportació de fons estatals del Pla Estatal d’Habitatge per
l’any 2018 a les Illes Balears és de 8.228.800€.

Per l’exercici 2018 no s’han convocat ajudes per la
promoció del parc públic en lloguer.

La convocatòria d’ajudes per la millora de l’eficiència
energètica no s’ha resolt encara, per la qual cosa no es disposa
del llistat provisional de beneficiaris i no és possible
proporcionar en aquest moment la informació demanada.

Pel que fa a les ajudes de lloguer, s’han concedit 354
subvencions al lloguer a famílies residents a l’illa d’Eivissa.

Palma, 25 d’octubre de 2019
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 5769/19, presentada pel
diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria pluriennal per import de
16.852.800 euros, per a subvencions en matèria d'habitatge
(lloguer, parc públic en lloguer i millora de l'eficiència
energètica).

L’aportació de fons estatals del Pla Estatal d’Habitatge per
l’any 2018 a les Illes Balears és de 8.228.800€.

Per l’exercici 2018 no s’han convocat ajudes per la
promoció del parc públic en lloguer.

La convocatòria d’ajudes per la millora de l’eficiència
energètica no s’ha resolt encara, per la qual cosa no es disposa
del llistat provisional de beneficiaris i no és possible
proporcionar en aquest moment la informació demanada.

Pel que fa a les ajudes de lloguer, s’han concedit
subvencions al lloguer a famílies residents a l’illa d’Eivissa per
un import total màxim de 907.614,07 euros.
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Palma, 25 d’octubre de 2019
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 5770/19 i 5771/19,
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 185.000
euros, per a eliminació de barreres arquitectòniques a
l'interior dels habitatges i import concedit.

La convocatòria d'ajudes per a l'eliminació de barreres
arquitectòniques per import de 185.000 euros, no vinculada al
Pla estat d'habitatge, es va convocar l'any 2017.

Palma, 25 d’octubre de 2019
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 5774/19 i 5775/19,
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 entitats sense ànim de lucre per finançar
projectes de foment i suport a la igualtat d'oportunitats
entre homes i dones i import concedit.

El dia 6 de març de 2018 el Consell de Govern no es va
reunir, però va aprovar el Pla estratègic de subvencions en la
seva reunió del dia 9 de març. Entenem que és a aquest pla al
qual es refereix la pregunta.

Només va fer la sol·licitud una entitat amb seu a Eivissa,
que va quedar en vintè lloc segons el barem de la convocatòria
i no va rebre per tant cap ajut.

Palma, 23 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 5786/19 i 5787/19,
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 79.900
euros, per a ajuts destinats a implementar campanyes
divulgatives envers la diversitat sexual i projectes
d'intervenció sociocomunitària per donar resposta a
situacions de vulnerabilitat de persones per raó de la seva
orientació sexual i  import concedit.

El dia 6 de març de 2018 el Consell de Govern no es va
reunir, però va aprovar el Pla estratègic de subvencions en la
seva reunió del dia 9 de març. Entenem que és a aquest pla al
qual es refereix la pregunta. En bases a la convocatòria que es
va derivar d’aquest acord de govern es van destinar a

associacions amb activitats a Eivissa les següents ajudes per
donar resposta a situacions de vulnerabilitat de persones per raó
de la seva orientació sexual:

Sol·licitant Projecte Import
atorgat
(euros)

La Liparda Teatre Perifèries
Trans*versals: com
pensar els cossos
lèsbics i trans* amb
el Teatre de les
Oprimides? 15.294,69

Chrysallis,
Associació de
Famílies de
Menors
Transsexuals

Trans*Happy

13.766,61

Creu Roja
Espanyola (Secció
Joventut)

Píndoles contra
l'LGTBI-fòbia per a
totes i tots 10.356,55

Asociación cultural
ONGD Thakhi-
Runa

Iris, un arco para
todas las identidades
y afectos 12.943,34

Sa Clau de
S'Armari

La cultura contra
l'LGTBI-fòbia 2.176,45

Import atorgat
total 54.537,64

Palma, 23 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 5896/19 a 5899/19,
presentades per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a sol·licituds de
decret de garantia de demora a Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera el mes de juny de 2019.

Eivissa: 237 persones han sol·licitat informació sobre el
Decret de garantia de demora.
Serveis: Cirurgia Ortopèdica, Rehabilitació, Digestiu,
Neurofisiologia, Ginecologia i Cirurgia General.

Menorca: 23 persones han sol·licitat informació sobre el
Decret de garantia de demora.
Serveis: Rehabilitació.

Mallorca: 477 persones han sol·licitat informació sobre el
Decret de garantia de demora.
Serveis: Cardiologia, Neurocirurgia i Neurofisiologia.

Formentera: cap persona ha sol·licitat informació sobre el
Decret de garantia de demora.
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Palma, 6 de novembre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 5900/19 a 5903/19,
presentades per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a sol·licituds de
decret de garantia de demora a Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera el mes de juliol de 2019.

Eivissa: 237 persones han sol·licitat informació sobre el
Decret de garantia de demora.
Serveis: Cirurgia Ortopèdica, Rehabilitació, Digestiu,
Neurofisiologia, Ginecologia i Cirurgia General.

Formentera: cap persona ha sol·licitat informació sobre el
Decret de garantia de demora.

Mallorca: 477 persones han sol·licitat informació sobre el
Decret de garantia de demora.
Serveis: Cardiologia, Neurocirurgia i Neurofisiologia.

Menorca: 23 persones han sol·licitat informació sobre el
Decret de garantia de demora.
Serveis: Rehabilitació.

Palma, 6 de novembre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 6061, 6062, 6065, 6066, 6159,
6160, 6163, 6164, 6177 i 6178/19, presentades pel diputat
Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria
de subvencions anual per import de 225.000 euros per a
ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus de projectes d'edició i promoció de la
literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes
i per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus de projectes d'arts escèniques; de la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.214
euros per a subvencions per a la subscripció d'assegurances
agràries combinades (ASAG); de la convocatòria de
subvencions anual per import de 1.000.000 euros per a
ajudes a la resembra d'arbres; de la convocatòria de
subvencions anual per import de 468.920 euros per a ajuts
al sector de la pesca a les Illes Balears d'acord amb les
prioritats del Fons Europeu Marítim i de Pesca; i import
concedit.

Ateses les característiques, les respostes queden dipositades
al Registre General de la cambra.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 10243/19, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
de la consellera d'Administracions Públiques i
Modernització, sobre l'EBAP i els processos selectius amb
motiu de les convocatòries d'oposicions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de desembre de 2019, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença urgent de la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització, per tal de donar
les oportunes explicacions, en relació amb l'EBAP, sobre els
processos selectius per a l'ingrés al cos superior de la CAIB i
sobre les disfuncions que es produeixen en el si de l'EBAP
davant les convocatòries de les oposicions i els problemes
posats de manifest tant pels sindicats com pels aspirants
opositors; atesa la controvèrsia suscitada per l'EBAP amb
motiu de la primera prova de les oposicions al cos superior de
la CAIB.

Palma, a 4 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 10280/19, de tres diputats membres de la

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del director gerent de l'Escola
Balear de l'Administració Pública, Jaime Tovar i Jover,
sobre el funcionament de l'EBAP respecte de les oposicions
als cossos generals de la CAIB.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de desembre de 2019, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença urgent del director gerent de l'Escola
Balear de l'Administració Pública, Jaime Tovar i Jover, per tal
que informi sobre el funcionament de l'EBAP respecte de les
oposicions als cossos generals de la CAIB, ateses les greus
notícies aparegudes als mitjans de comunicació i l'alarma social
creada al voltant de la filtració de preguntes de les proves
selectives per accedir a la funció pública.

Palma, a 4 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-014.pdf#page=61
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 9348/19, 9346/19  i 9353/2019. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de desembre de 2019, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pel diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir i les diputades María Salomé
Cabrera i Roselló i Cladera i Patricia Guasp i Barrero, dels
Grups Parlamentaris Popular i Ciudadanos, relatives a
encariment del transport marítim, a polítiques de diversificació
de l'economia i a Sentència del Tribunal de Justícia de les Illes
Balears que condemna un col·legi de Palma per l'acomiadament
improcedent d'un docent al qual se li retirà el finançament per
al pagament del salari per no acreditar els seus coneixements de
llengua catalana, per les preguntes RGE núm. 10277/19,
10278/19 i 10283/19, relatives a filtració de preguntes de les
oposicions de la CAIB, a treballadors afectats per l'ERO de
Cemex i a decret de creació de l'Oficina de Defensa dels Drets
Lingüístics. respectivament.

Palma, a 4 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	A la Pregunta RGE núm. 5538/19, 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 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 5544/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació durant el 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 5545/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació durant el 2017.
	A la Pregunta RGE núm. 5546/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació durant el 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 5547/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació durant el 2015.
	A la Pregunta RGE núm. 5588/19, presentada pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de pacients que han fet ús del Decret de Garantia de Demora.
	A la Pregunta RGE núm. 5590/19, presentada pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a dades relatives a les despeses derivades de la restitució del Decret de Garantia de Demora.
	A la Pregunta RGE núm. 5650/19, presentada pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per a ajuts per potenciar l'agrupació i la cooperació entre empreses per a la internacionalització dels seus productes o serveis amb l'execució de projectes sota l'empara d'una entitat promotora.
	A les Preguntes RGE núm. 5730/19 a 5739/19, presentades pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a contractació de publicitat institucional de la CAIB 2014-2018 i a import percebut per cada mitjà en publicitat institucional de la CAIB 2014-2018.
	A la Pregunta RGE núm. 5768/19, presentada pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria pluriennal per import de 16.852.800 euros, per a subvencions en matèria d'habitatge (lloguer, parc públic en lloguer i millora de l'eficiència energètica).
	A la Pregunta RGE núm. 5769/19, presentada pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria pluriennal per import de 16.852.800 euros, per a subvencions en matèria d'habitatge (lloguer, parc públic en lloguer i millora de l'eficiència energètica).
	A les Preguntes RGE núm. 5770/19 i 5771/19, 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 185.000 euros, per a eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior dels habitatges i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5774/19 i 5775/19, 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 entitats sense ànim de lucre per finançar projectes de foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5786/19 i 5787/19, 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 79.900 euros, per a ajuts destinats a implementar campanyes divulgatives envers la diversitat sexual i projectes d'intervenció sociocomunitària per donar resposta a situacions de vulnerabilitat de persones per raó de la seva orientació sexual i  import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5896/19 a 5899/19, presentades per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a sol·licituds de decret de garantia de demora a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera el mes de juny de 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 5900/19 a 5903/19, presentades per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a sol·licituds de decret de garantia de demora a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera el mes de juliol de 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 6061, 6062, 6065, 6066, 6159, 6160, 6163, 6164, 6177 i 6178/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de projectes d'edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes i per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de projectes d'arts escèniques; de la convocatòria de subvencions anual per import de 300.214 euros per a subvencions per a la subscripció d'assegurances agràries combinades (ASAG); de la convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000 euros per a ajudes a la resembra d'arbres; de la convocatòria de subvencions anual per import de 468.920 euros per a ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears d'acord amb les prioritats del Fons Europeu Marítim i de Pes
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