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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de desembre de 2019, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 7472/19, relativa a elaboració
de l'estratègia de paisatge de les Illes Balears, amb les
esmenes RGE núm. 10255, 10256 i 10257/19, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

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

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

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

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

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

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constatar que els paisatges singulars del
nostre arxipèlag contribueixen de forma rellevant a la
generació de valor pel que fa a l'experiència turística i per
tant són un dels elements del patrimoni natural més
vulnerables al desenvolupament d'aquesta activitat.

4. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que, atesa l'exposició del punt anterior,
prioritzi l'estudi i la protecció dels paisatges singulars de les
Illes Balears en el pla d'inversions que s'han de finançar a
través de l'Impost de turisme sostenible de l'any 2020 i
successius.

5. El Parlament de les Illes Balears constata la contribució
i el lligam indissociable del paisatge amb la pervivència
dels costums, els usos i les tècniques tradicionals de la
nostra comunitat i insta el Govern de les Illes Balears i els
consells Insulars a incloure la defensa dels costums, els usos
o les tècniques tradicionals que el fan possible en el
desplegament de la Llei de salvaguarda del patrimoni
cultural immaterial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 10 de desembre de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de desembre de 2019, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 10265/19, relativa a regulació
dels drets i les garanties de les persones en el procés de morir
i del dret de l'eutanàsia, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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.

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 on
l’eutanàsia no sigui tipificada penalment.

A la seu del Parlament, 10 de desembre de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de desembre de 2019, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 8478/19, relativa a qualitat de
l'aire, amb les esmenes RGE núm. 10750, 10751, 10752,
10745 i 10753/19, i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes a Balears a continuar millorant el servei de vigilància
i control de la qualitat de l’aire a Balears, d’acord amb la
normativa vigent i les indicacions que es desprenguin de
medicions, estimacions i anàlisi de dades, implementant el
nombre d’estacions públiques fixes i mòbils de mesura,
amb especial atenció a l’illa de Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar les estimacions i mesures actuals, i
a completar-les amb totes les partícules descrites a l’Annex
1 de la Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire
ambient i a una atmosfera més neta a Europa, d’acord amb
la normativa vigent.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar l’accés i a millorar la comunicació
de la informació obtinguda a les estacions de vigilància i
control de qualitat de l’aire.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Ministeri de Transició Ecològica
que informi favorablement que la central elèctrica de Maó
passi a funcionar amb gas natural, fent possible l’eliminació
del fueloil dels processos de combustió; i que l’ús del gasoil
quedi reduït només al 5 per cent.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els esforços destinats a la
transició energètica i al foment de les energies renovables
no contaminants.

A la seu del Parlament, 10 de desembre de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomàs i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2019, debaté la InterpelAlació RGE núm.
4069/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en relació amb les infraestructures
educatives i l'eliminació de barracons.

Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller d'Educació, Universitat i Recerca. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

Palma, 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de desembre de 2019, debaté la InterpelAlació RGE núm.
10279/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en matèria d'oposicions i accés a la funció
pública.

Actuà com a interpelAlant el diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera d'Administracions Públiques i Modernització. Hi
hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 19 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 3
de desembre de 2019, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 9343/19, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a les diferents
escoles de Santanyí, que contestà el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca.

B) 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, que contestà la
consellera d'Administracions Públiques i Modernització.

C) RGE núm. 9340/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa al català
llengua majoritària als col·legis, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

D) RGE núm. 9351/19, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a personal del servei de radioteràpia a Eivissa, que
contestà la consellera de Salut i Consum.

E) RGE núm. 9297/19, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a 10
milions corresponents a les bestretes del Consell Insular de
Mallorca, que contestà la consellera d'Hisenda i relacions
Exteriors.

F) RGE núm. 9342/19,de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxes de
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pesca abandonades, que contestà la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

G) RGE núm. 9345/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
dels requisits de l'adjudicació del transport aeri sanitari per part
d'Eliance, que contestà la consellera de Salut i Consum.

H) RGE núm. 9344/19, del diputat José Luis Camps i Coll, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ciutadans de Menorca en
llista d'espera per accedir a un habitatge d'HPO, que contestà
el conseller de Mobilitat i Habitatge.

I) 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, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

J) RGE núm. 9347/19, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament dels
pressuposts, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.

K) RGE núm. 9341/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a falta de
transport escolar per als estudiants de batxiller i FP de la part
forana de Mallorca, que contestà el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca.

L) RGE núm. 9352/19, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a constitucionalitat de la Llei
de canvi climàtic, que contestà la consellera de Presidència,
Cultura i Igualtat.

M) RGE núm. 9331/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
negociacions i acords del Govern amb els promotors per a la
construcció d'habitatge social, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

N) RGE núm. 9350/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a reclamació al pròxim govern estatal d'un nou model de
finançament autonòmic, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

O) 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, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 9338/19, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a encert de les inversions del
Govern, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Q) RGE núm. 9339/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Països
Catalans, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

R) RGE núm. 9349/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències per a
les Illes Balears de les negociacions del Sr. Pedro Sánchez amb

Esquerra Republicana de Catalunya per formar govern, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament 

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de desembre de 2019, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

S) 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, que contestà la
consellera d'Administracions Públiques i Modernització.

T) RGE núm. 10322/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a taxa
d'avortaments, que contestà la consellera de Salut i Consum.

U) RGE núm. 10363/19, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a costos del transport
marítim, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

V) 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, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

W) 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, que contestà el
conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

X) RGE núm. 10360/19, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obligació
de fitxar dels treballadors i les treballadores, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Y) RGE núm. 10359/19, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a base de la UME, que
contestà la consellera d'Administracions Públiques i
Modernització.

Z) RGE núm. 10361/19, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
diversificació econòmica, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

AA) RGE núm. 10333/19, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
previstes pel Govern davant l'augment de l'atur en quasi un 4%
a Balears, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

AB) 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, que contestà la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
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AC) 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, que contestà
el conseller d'Educació. Universitat i Recerca.

AD) RGE núm. 10358/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a CEIP Sa
Torre de Manacor, que contestà el conseller d'Educació.
Universitat i Recerca.

AE) 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,
que contestà el conseller d'Educació. Universitat i Recerca.

AF) 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, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

AG) RGE núm. 10321/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a famílies
amb dificultats econòmiques, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

AH) 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, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

AI) RGE núm. 10365/19, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a indicadors
econòmics de les Illes Balears, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2019, rebutjà la Moció RGE núm. 9229/19, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a defensa del
règim constitucional, amb el resultat següent: vots emesos 56,
vots a favor 22, vots en contra 32 i abstencions 2.

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2019, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 8466/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
defensa de les llibertats educatives consagrades a la
Constitució, amb el resultat següent: 
• Punts 1 a 4 i 6 a 8: vots emesos 56, vots a favor 24, vots en

contra 32 i abstencions 0.
• Punt 5: vots emesos 55, vots a favor 24, vots en contra 31

i abstencions 0.

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de desembre de 2019, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 7343/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació econòmica del Pla de salut mental autonòmic per tal de
poder incrementar la plantilla de professionals, amb el resultat
següent: vots emesos 55, vots a favor 25, vots en contra 30 i
abstencions 0.

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional del Dia mundial de la lluita

contra els trastorns alimentaris.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de desembre de 2019, s'aprovà per assentiment la
declaració institucional que es transcriu a continuació.

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Declaració institucional del Dia mundial de la lluita
contra els trastorns alimentaris del Dia mundial de la

lluita contra els trastorns alimentaris

El passat 30 de novembre se celebrà el Dia mundial de la
lluita contra els trastorns de la conducta alimentària.

Els trastorns de la conducta alimentària són trastorns
mentals que es caracteritzen per una sèrie de comportaments
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patològics caracteritzats per un excessiu control del pes i la
imatge. Aquests trastorns estan generats per diferents factors
d’origen biològic, psicològic, familiar, social i cultural, i que al
confluir provoquen conseqüències molt greus, tant per a la salut
física com mental de la persona que els pateix.

Avui en dia, a la societat de la informació, de les xarxes
socials i de la imatge, s’ha generalitzat el culte excessiu a la
imatge personal, establint i generalitzant models i arquetips que
a vegades van en contra de la fisiologia general de les persones
i generen situacions d’angoixa. Aquesta necessitat d’apropar-se
a models idíl·lics, conjuntament amb la cultura de l’èxit que
s’ha implantat al món occidental, genera situacions sense
sortida i que moltes vegades condueixen cap a trastorns de
l’alimentació.

Els TCA més coneguts són l’anorèxia nerviosa i la bulímia
nerviosa, però també n’hi ha d’altres, com els trastorns per
l’afartament; l’ortorexia, l’obsessió per menjar sa; la vigorexia,
l’obsessió per l’exercici físic; i l’ebriorexia, que combina un
problema d’addicció a l’alcohol i de trastorn alimentari que
agreuja molt més les seves conseqüències.

Els TCA són malalties greus que es poden curar si es fan
tractaments mitjançant equips especialitzats, però aquests són
uns processos llargs i complexos, perquè la majoria de vegades
les persones que els pateixen no tenen consciència de la seva
malaltia i no senten la necessitat de tractament, la qual cosa
allarga i complica molt els processos i els tractaments.

Aquests trastorns de la conducta alimentària generen
situacions familiars, personals, laborals i socials molt
complexes, però, per contra, la implicació de la família i
l’entorn més proper és primordial per intentar que la personal
afectada rebi el tractament que necessita encara que no existeixi
la consciència suficient, i evitar així que la malaltia es
cronifiqui.

Malgrat que la malaltia afecta ambdós sexes els TCA
afecten majoritàriament les dones. A l’Estat espanyol entre un
4,1 i un 6,5% de dones entre 12 i 21 anys estan afectades per un
trastorn de la conducta alimentària, i un 12% més està en risc
de patir-ne un durant aquest període, mentre que sols està
afectat el 0,3% d’homes. A més aquests TCA moltes vegades
deriven cap a altra situació encara més greu: fins a un 20% dels
casos d’anorèxia tendeixen a cronificar-se i, a més,
multipliquen fins a 13 vegades el nombre de suïcidis respecte
de la població general. 

Tota aquesta situació fa que sigui de vital importància la
seva visibilització i la lluita ferma i compromesa per part de
totes i tots. 

Per això el Parlament de les Illes Balears constata la
importància dels trastorns de la conducta alimentària i remarca
la necessitat de dedicar esforços i recursos tant per al seu
tractament com per a la seva prevenció.

El Parlament de les Illes Balears posa de manifest la feina
i el sofriment de les famílies, i expressa el seu reconeixement
davant l’esforç personal, material i social que han de fer per
aconseguir la cura de totes i tots els afectats. 

El Parlament de les Illes Balears expressa el seu rebuig més
ferm a totes les xarxes socials i pàgines web que promocionen
aquest tipus de models, i la imatge derivada del sofriment
d’aquests trastorns de la conducta alimentària.

Ordre de Publicació

B)
Elecció dels representants del Parlament de les Illes

Balears al Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de desembre de 2019, elegí com a representants del
Parlament al Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears les persones que es relacionen a continuació:

• Sr. Ignasi Palmer i Forés
• Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual 
• Sra. Mercedes Vacas i Guerrero

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 10339/19.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de desembre de 2019, s'ajornà la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a fondejos sobre posidònia,
atesa la petició del Govern presentada amb l'escrit RGE núm.
10728/19.

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Elecció per part del Parlament de les Illes Balears dels

membres del Consell Consultiu de les Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de desembre de 2015, elegí com a membres del Consell
Consultiu de les Illes Balears les persones següents:

• Sr. Joan Oliver i Araujo
• Sr. José Argüelles Pintos
• Sra. Catalina Pons-Estel Tugores 
• Sr. Octavi Josep Pons Castejón.

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2020 (RGE núm. 7788/19).

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió dels dies 10, 11 i 12 de desembre de
2019, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat.

Palma, a 19 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 19 de desembre de 2019, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 11579/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el
servei de transport aeri sanitari (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, pel procediment d'urgència, la
consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears,
sobre la política general pel que fa al servei de transport aeri
sanitari, atès que el Govern ha decidit rescindir el contracte de
transport aeri sanitari adjudicat fa un any, com a conseqüència
dels incompliments de l'adjudicatari.

Palma, a 13 de desembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de desembre de 2019, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 11553/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria
d'oposicions i accés a la funció pública, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 10279/19.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
10279/19, relativa a política general del Govern en matèria
d'oposicions i accés a la funció pública, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears reprova la gestió de la
consellera d'Administracions Públiques i Modernització en
relació amb la sostracció de documentació relativa a les
oposicions del cos de gestió de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar còpia a tots els grups parlamentaris del
resultat de la investigació duta a terme en relació amb la
sostracció de documentació relativa a les oposicions del cos de
gestió de la comunitat autònoma de les Illes Balears, quan
aquesta hagi conclòs. Així mateix insta el Govern que se
substanciïn les responsabilitats oportunes que de la investigació
se'n derivin i, si escau, que es doni trasllat de l'informe a la
Fiscalia.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar un protocol d'oposicions per a l'elaboració
dels exàmens, la custòdia de la documentació i la correcció
d'aquests, de manera que siguin encarregats a la Universitat de
les Illes Balears, garantint els principis d'igualtat, mèrit i
capacitat.

Palma, a 13 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de desembre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.
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Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 11471/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a increment de les sancions per combatre el "balconing".

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

En quins termes i quantitats s'incrementaran les sancions,
tant als hotelers com als turistes, per tal de combatre les
pràctiques de "balconing"?

Palma, a 12 de desembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

B)
RGE núm. 11472/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aprovació de la futura llei de turisme d'excessos.

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

En quina data es té previst aprovar la llei de turisme
d'excessos?

Palma, a 12 de desembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

C)
RGE núm. 11473/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de la futura llei de turisme d'excessos.

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.

De quina manera afectarà la nova llei de turisme d'excessos
als hotels, als establiments de restauració i als comerços? Quin
tipus de restriccions i intervencions s'hi establiran

Palma, a 12 de desembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

D)
RGE núm. 11474/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nous inspectors de turisme.

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

Quan preveu el Govern que els nous inspectors de turisme
prevists al pressupost de 2020 estaran en actiu?

Palma, a 12 de desembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

E)
RGE núm. 11475/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dotació de les noves places d'inspectors turístics.

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.

Condicionarà la dotació dels nous inspectors turístics
prevists per a 2020, que les partides previstes al pressupost
2020 d'ingressos per sancions turístiques arribi al previst?

Palma, a 12 de desembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

F)
RGE núm. 11476/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitat recaptada el 2019 en concepte de sancions
turístiques.

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

Quina quantitat s'ha recaptat el 2019 en concepte de
sancions turístiques, atès que el previst era 1.790.270 euros?

Palma, a 12 de desembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

G)
RGE núm. 11477/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empreses i plataformes de lloguer turístic a les quals s'ha
aixecat acta i expedients sancionadors.

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

A quines empreses i plataformes de lloguer turístic s'ha
aixecat acta (d'infracció o no) i a quines s'ha iniciat expedient
sancionador per part de la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball surant el 2019?

Palma, a 12 de desembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

H)
RGE núm. 11478/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació dels expedients sancionadors iniciats a les
diferents empreses i plataformes de lloguer turístic.

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

En quina situació es troben els expedients sancionadors
iniciats a les diferents empreses de lloguer turístic i plataformes
de lloguer turístic?

Palma, a 12 de desembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

I)
RGE núm. 11481/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per garantir la qualitat i la seguretat del servei de transport
aeri sanitari.

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.

Tenint en compte que el Govern ha decidit rescindir el
contracte de transport aeri sanitari adjudicat fa un any com a
conseqüència dels incompliments de l'adjudicatari, quines
mesures pensa adoptar per tal d'evitar perjudicis als usuaris del
servei i garantir-ne la qualitat i la seguretat?

Palma, a 13 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

J)
RGE núm. 11482/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
control de l'absentisme.

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

Quins són els motius pels quals no està publicat al Portal de
Transparència el Pla de control de l'absentisme previst a
l'apartat cinquè del II Acord per a la millora de l'ocupació
públic a i de condicions de treball (BOE de 26 de març de
2018)?

Palma, a 13 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

K)
RGE núm. 11555/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denegació
d'ajudes del Govern central a les famílies d'alumnes amb
elevades capacitats de les Illes Balears per a la realització
d'activitats extraescolars.

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

Quines accions concretes té previst realitzar la Conselleria
d'Educació per pal·liar la denegació d'ajudes del Govern central
a les famílies d'alumnes amb elevades capacitats de les Illes
Balears per a la realització d'activitats extraescolars?

Palma, a 13 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

L)
RGE núm. 11556/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria d'ajudes a les escoles municipals de música.

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.

Per quin motiu no s'han convocat les ajudes a les escoles
municipals de música?

Palma, a 13 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

M)
RGE núm. 11631/19, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantia de la subrogació del personal que feia feina amb
Eliance a la nova companyia adjudicatària del transport
aeri sanitari a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Atès el que estava previst al contracte d'adjudicació del
transport aeri sanitari de les Illes Balears, quines actuacions ha
realitzat la Conselleria de Salut per garantir la subrogació de
personal, conservant antiguitat, que ara feia feina amb Eliance
a la nova companyia que faci el servei?

Palma, a 16 de desembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

N)
RGE núm. 11632/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures previstes pel Govern davant l'augment de la
ludopatia en els menors d'edat.

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

Quines mesures concretes durà a terme el Govern davant
l'increment de la ludopatia, sobretot en relació amb la població
infantil i juvenil?

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

O)
RGE núm. 11633/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
inspeccions a les sales de joc i d'apostes.

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.

Quants inspectors estan destinats a la realització de les
inspeccions a les sales de joc i d'apostes?

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

P)
RGE núm. 11634/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
servei d'inspecció a les sales de joc i d'apostes a partir de
2020.

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

Té previst el Govern augmentar el nombre de places per a
la inspecció de les sales de joc i d'aportes el 2020? Detall del
nombre de places.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Q)
RGE núm. 11635/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actes d'inspecció relacionades amb les sales de joc i
d'apostes, relacionades amb menors d'edat, emeses des del
2015 al 2018.

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.

Detall de les actes d'inspecció relacionades amb les sales de
joc i d'apostes a les Illes Balears, corresponent als anys 2015,
2016, 2017 i 2018 que estiguin vinculades amb menors d'edat.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

R)
RGE núm. 11636/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actes d'inspecció relacionades amb les sales de joc i
d'apostes corresponents a l'any 2019, relacionades amb
menors d'edat.

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.

Detall de les actes d'inspecció relacionades amb les sales de
joc i d'apostes a les Illes Balears, corresponent a l'any 2019,
vinculades amb la població menor d'edat.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

S)
RGE núm. 11637/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
expedients sancionadors instruïts el 2019 en relació amb les
sales de joc i d'apostes amb vinculació a la població menor
d'edat.

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.

Nombre d'expedients sancionadors instruïts el 2019 en
relació amb les sales de joc i d'apostes amb vinculació amb la
població menor d'edat.
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Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

T)
RGE núm. 11638/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
expedients sancionadors instruïts el 2019 en relació amb les
sales de joc i d'apostes amb vinculació a la població menor
d'edat.

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.

Nombre d'expedients sancionadors instruïts el 2019 en
relació amb les sales de joc i d'apostes amb vinculació amb la
població menor d'edat.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

U)
RGE núm. 11639/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
expedients sancionadors instruïts des del 2015 al 2018 en
relació amb les sales de joc i d'apostes amb vinculació a la
població menor d'edat.

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.

Nombre d'expedients sancionadors instruïts des del 2015 al
2018 en relació amb les sales de joc i d'apostes amb vinculació
amb la població menor d'edat.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

V)
RGE núm. 11640/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
expedients sancionadors amb resultat de fermesa de la
sanció d'imposts el 2019 a les sales de joc i d'apostes amb
vinculació a la població menor d'edat.

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.

Nombre d'expedients sancionadors amb resultat de fermesa
de la sanció imposats el 2019 a les sales de joc i d'apostes amb
vinculació amb la població menor d'edat.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

W)
RGE núm. 11641/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
expedients sancionadors amb resultat de fermesa de la
sanció d'imposts des del 2015 al 2018 a les sales de joc i
d'apostes amb vinculació a la població menor d'edat.

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.

Nombre d'expedients sancionadors amb resultat de fermesa
de la sanció imposats des del 2015 al 2018 a les sales de joc i
d'apostes amb vinculació amb la població menor d'edat.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

X)
RGE núm. 11642/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llicències d'obertura de sales de joc i cases d'apostes.

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 valoració fa el Govern sobre l'aplicació d'una
possible moratòria per a concessió de llicències d'obertura de
sales de joc i cases d'apostes?

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Y)
RGE núm. 11643/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades en relació amb la ludopatia a la població infantil i
juvenil.

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.

1. Detall de les dades de què disposa la Conselleria de Salut i
Consum sobre l'addicció al joc en:

a) els menors fins als 10 anys d'edat
b) els menors d'11 a 13 anys d'edat
c) els menors d'edat compreses entre els 14 i els 18 anys.

2. Quina valoració fa la Conselleria de Salut o Consum sobre
les dades sol·licitades?
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Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Z)
RGE núm. 11644/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programes de prevenció sobre l'addicció al joc.

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.

1. Quins programes està duent a terme, en aquest moment, la
Conselleria de Salut i Consum a l'àmbit de la prevenció per a
la protecció de les persones més vulnerables davant l'exposició
al risc de l'addicció al joc?

2. Quins programes van destinats a:
a) els menors fins als 10 anys d'edat
b) els menors d'11 a 13 anys d'edat
c) els menors d'edat compreses entre els 14 i els 18 anys
d) els majors d'edat?

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AA)
RGE núm. 11645/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programes de prevenció a l'àmbit de la ludopatia.

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.

1. Detall dels programes duts a terme per part de la Conselleria
de Salut i Consum en prevenció de l'addicció al joc destinats a
la població infantil i juvenil, des de l'inici de la legislatura
anterior (juny 2015) fins al 30 de novembre de 2019.

1. Detall dels programes duts a terme per part de la Conselleria
de Salut i Consum en prevenció de l'addicció al joc destinats a
la població adulta, des de l'inici de la legislatura anterior (juny
2015) fins al 30 de novembre de 2019.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AB)
RGE núm. 11646/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
labor d'inspecció en els locals vinculats al "sector del joc"
situats a les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de la labor d'inspecció en
relació amb els locals vinculats "al sector del joc" situats a les
Illes Balears?

1. Detall dels programes duts a terme per part de la Conselleria
de Salut i Consum en prevenció de l'addicció al joc destinats a
la població adulta, des de l'inici de la legislatura anterior (juny
2015) fins al 30 de novembre de 2019.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AC)
RGE núm. 11652/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes i
indemnitzacions que percep la Sra. Francina Armengol i
Socias, presidenta del Govern.

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

Quines dietes i indemnitzacions percep la Sra. Francina
Armengol i Socías, presidenta del Govern, d'ens instrumentals
del Govern i altres institucions així com per motriu del seu
doble càrrec coma diputada del Parlament de les Illes Balears
i membres del Govern? Feu-ne una relació amb el concepte i la
quantia que percep.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AD)
RGE núm. 11653/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes i
indemnitzacions que percep la Sra. Pilar Costa i Costa,
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat.

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

Quines dietes i indemnitzacions percep la Sra. Pilar Costa i
Costa, consellera de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern,
d'ens instrumentals del Govern i altres institucions així com per
motriu del seu doble càrrec coma diputada del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern? Feu-ne una relació amb el
concepte i la quantia que percep.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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AE)
RGE núm. 11667/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pagaments efectuats als membres del Govern i al personal
eventual en concepte de transport i desplaçament al seu lloc
de residència.

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.

S'ha reemborsat o abonat per part del Govern de les Illes
Balears alguna despesa en concepte de desplaçament i transport
als membres del Govern de les Illes Balears, alts càrrecs,
inclosos els òrgans unipersonals (a què es refereix l'article 21
de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears), i el personal
eventual que perceben la indemnització pel cost de la seva
residència temporal a l'illa de Mallorca, de conformitat amb
l'article 16 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
balears per a l'any 2019?

Palma, 19 de desembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de desembre de 2019, admet a tràmit la proposició no
de llei següent, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 11658/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
gestió, modernització i promoció d'àrees industrials a les
Illes Balears.

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

L’article 8.l de la Llei 4/2017, de 12 de juliol, d’indústria de
les Illes Balears, estableix que una de les actuacions de la
política industrial ha de ser la d’afavorir l’aprofitament eficient
del sòl industrial existent en condicions econòmicament
competitives.

Segons l’article 11.2 d) de la Llei d’indústria, correspon a
la conselleria competent en matèria d’indústria, emetre un

informe sobre la creació d’àrees o de polígons industrials que
tenguin incidència de manera rellevant en el teixit industrial de
les Illes Balears, d’acord amb el que s’estableixi en els plans
territorials de cada illa, i prèvia consulta amb el consell insular
i els ajuntaments corresponents en cada cas, sense perjudici de
les autoritzacions insulars i/o municipals i de les avaluacions
ambientals que corresponguin.

A l’article 15 de la mateixa Llei s’indica que el Pla Director
d’Indústria de les Illes Balears té com a finalitat potenciar el
desenvolupament de l'activitat industrial, augmentant els
paràmetres de productivitat, competitivitat i qualitat, com a via
per contribuir a l'establiment d'un patró econòmic basat en el
creixement sostenible i creació de llocs de treball de qualitat.

En aquest sentit segons el punt 5è de l’apartat 9 del Pla
d’Indústria de les Illes Balears per al període 2018-2025, un
dels eixos i línies d’acció per aconseguir els objectius de la Llei
d’indústria és la millora de l’especialització de la producció
industrial i posar infraestructures industrials a disposició de les
empreses, ja que alguns dels factors que limiten
l’especialització de la producció industrial són: l'absència de
sòl industrial econòmicament competitiu i les infraestructures
de transport.

En aquesta línia un dels acords de Bellver en matèria
econòmica és el de l’aprovació d’una llei de polígons per
millorar l’accés de les empreses al sòl industrial d’acord a
criteris de sostenibilitat.

Per tots aquests motius establerts a l’exposició inicial, els
grups parlamentaris sotasignants presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar l'estudi del mercat del sòl industrial
desenvolupat per l'IDI, afavorint l’ús intensiu dels polígons
industrials existents, a través de serveis de suport a la
localització, informació de les naus actualment existents, i
l'intercanvi d’informació sobre les oportunitats del mercat del
sòl industrial.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una línia col·laboració i d'intercanvi
d’informació amb els ajuntaments, amb l'objectiu de conèixer
la situació del sòl industrial, les seves possibilitats d’ocupació
i la revisió de les normes subsidiàries per a un millor
aprofitament d'aquest.

3. El Parlament de les Illes Balears, per dur a terme les mesures
per desenvolupar els punts anteriors, insta el Govern de les Illes
Balears a crear el Sistema d’Informació Geogràfica de sòl
industrial com a eina de planificació i realització per
diagnosticar la situació del sòl industrial en termes d’ocupació,
comptant amb la col·laboració dels ajuntaments i dels Agents
d’Orientació i Desenvolupament Local per tal de fomentar la
gestió pública del sòl industrial, el lloguer de naus així com el
compliment dels usos industrials de conformitat amb les
normatives de cada polígon.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar la reubicació d'activitats industrials als
polígons, a través d'incentius específics d’adaptació i trasllat.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir línies d'ajudes i de finançament per al trasllat
d’empreses industrials establertes a zones urbanes a sòl
industrial, mitjançant entitats de garantia recíproca com ISBA.

Palma, a 18 de desembre de 2019
Els diputats
Maria Pilar Sansó i Fuster
Joan Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
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 19 de desembre de 2019, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 11625/19, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a millora de l'accessibilitat a l'Aeroport d'Eivissa,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

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

L'aeroport d'Eivissa a dia d'avui no compta amb totes les
instal·lacions ni amb els serveis d'assistència adequats per als
passatgers amb mobilitat reduïda o amb necessitats especials en
el recorregut que va des de les portes d'embarcament fins a les
pistes d'aterratge. Aquesta situació afecta especialment els vols
entre illes perquè els passatgers no accedeixen a les aeronaus
per mitjà dels “fingers”.

El fet que els usuaris d'aquest servei no puguin disposar
d'un ascensor per transportar-se des de la planta superior fins
a la planta baixa des d'on s'accedeix a les pistes de vol,
ocasiona inconvenients als passatgers que generen una situació
de desigualtat respecte dels serveis que s'ofereixen a la resta
d'aeroports de les illes.

Aquest greuge afecta de forma especial persones que
viatgen amb infants i amb equipatge de mà com ara cotxets per
a bebès i d'altres estris necessaris, i contravé la normativa
d'accessibilitat universal d'àmbit estatal i autonòmic, i d'una
manera especial el Reglament de la (CE) 1107/2006 del
Parlament Europeu i dels Consell de 5 de juliol de 2006 sobre

els drets de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda
en el transport aeri.

Per tot això consideram que el Govern de les Illes Balears,
per mitjà dels seus representants al Comitè de Coordinació
Aeroportuària de les Balears, o bé per mitjà de la interlocució
directa que mantengui amb l'empresa Aena en qualitat
d'operador aeroportuari, ha de vetllar perquè a tots els
aeroports d'interès general de les Illes Balears es garanteixin els
serveis elementals en matèria d'accessibilitat universal.

Per tot això, el Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSOE-EUIB)
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata el greuge que
ocasiona als usuaris de l'aeroport d'Eivissa el fet que aquesta
infraestructura no posi a disposició dels passatgers els serveis
d'assistència establerts a la normativa d'accessibilitat universal
pel que fa als vols entre illes.

2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que, amb caràcter urgent, traslladi a l'operador
aeroportuari Aena el requeriment per habilitar els serveis i
mitjans que garanteixin l'accessibilitat universal pel que fa als
serveis i a les instal·lacions de l'aeroport d'Eivissa i, en
particular, els referits al tram des dels mostradors
d'embarcament fins a les pistes i zones d'embarcament a les
aeronaus en els vols entre illes.

Palma, a 16 de desembre de 2019
La portaveu suplent
Sílvia Tur i Ribas

B)
RGE núm. 11647/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impacte del canvi climàtic sobre la salut, davant la
Comissió de Salut.

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

El passat mes d’octubre es va fer públic l’informe “Riesgos
asociados al cambio climático y los cambios medioambientales
en la región mediterránea”, elaborat des de l’any 2015, per més
de 80 científics dirigits pel responsable de l’Institut Mediterrani
de Biodiversitat i Ecologia. Els resultats d’aquest informe
situen la Mediterrània com una de les zones més vulnerables
pel que fa als efectes del canvi climàtic i, en aquest sentit, les
dades més preocupants es refereixen a l’increment de la
temperatura, l’augment del nivell de la mar, la intensitat de les
onades de calor, els llargs períodes de sequera, la pèrdua
d’ecosistemes i els riscos per a la salut.

En relació amb aquest darrer aspecte, la revista The Lancet
va fer públic un estudi relatiu a les repercussions del clima
sobre la salut humana on han participat membres d’institucions
tan rellevants com l’Organització Mundial de la Salut i del
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Banc Mundial. Els resultats d’aquest informe determinen que
si no es materialitzen els acords prevists a l’Acord de París per
limitar els efectes de l’escalfament global, els nadons nascuts
avui patiran a totes les etapes de la seva vida danys
irreversibles per a la seva salut.

Davant d’aquest escenari, des de l’any 2015 el Govern de
les Illes Balears ha aprovat diferents mesures per combatre els
efectes del canvi climàtic, entre les quals destaca la Llei
10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica, i la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls
contaminants de les Illes Balears. Igualment, el Consell de
Govern va aprovar el passat mes de novembre la declaració
d’emergència climàtica, a la qual preveu un conjunt de mesures
de caire transversal i que, en l’àmbit de la salut, preveu
l’establiment de programes de vigilància i el seguiment dels
efectes del canvi climàtic.

En qualsevol cas, davant la dimensió dels efectes que el
canvi climàtic té sobre la salut tal com ha quedat demostrat pels
diferents informes referits anteriorment, resulta imprescindible
prendre mesures per pal·liar les seves conseqüències.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure a les seves polítiques de salut pública els
efectes que té per a la salut de la població el canvi climàtic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a difondre els efectes que té per a la salut de la
població la situació d’emergència climàtica que patim a les
Illes Balears en el marc de les polítiques relatives al combat del
canvi climàtic.

Palma, a 17 de desembre de 2019
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Antonia Martín i Perdiz
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa

C)
RGE núm. 11657/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a habitatges de l'IBAVI ocupats i lloguer social a
la zona de Camp Redó de Palma, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Són moltes les famílies de les Illes Balears, gran part d’elles
a Palma, que esperen un habitatge de lloguer social assequible,
com a dada, el mes de març eren 3570 just de Mallorca i
Menorca en llista d’espera -Eivissa no estava oberta- per a

l’adjudicació d’un pis de lloguer de l’IBAVI, la qual cosa
suposa un 35% més que el 2017.

Per altra banda la situació específica de Camp Redó tant per
l’estat dels edificis, com dels passatges particulars i
especialment pels problemes socials i de convivència, tantes
vegades denunciats pel nostre grup parlamentari i grup
municipal a Palma, fan que sigui més necessari i urgent que mai
que els habitatges de l’IBAVI a la zona siguin cedits a
l’Ajuntament de Palma.

Es tracta de 42 habitatges que a l’actualitat es troben
ocupats de manera il·legal o tapiats, per tant el primer és
deixar-los lliure d’ocupacions i de càrregues perquè
l’Ajuntament pugui acceptar la cessió.

És fonamental que des de l’IBAVI es facin tots els tràmits
pertinents, amb caràcter d’urgència, perquè el més aviat
possible aquests habitatges puguin ser destinats a lloguer social,
les institucions no poden mirar cap a un altre costat, ja que com
denuncien les Entitats veïnals de Camp Redó la situació de
conflicte de convivència és insostenible.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que s’iniciïn els tràmits judicials pertinents perquè
quedin lliures d’ocupacions tots els habitatges de l’IBAVI que
estiguin ocupats de manera il·legal, que a principis d’enguany
eren 68, 53 d’aquests a Palma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que els habitatges que té l’IBAVI a Camp Redó, més
de quaranta, siguin cedits a l’Ajuntament de Palma lliures
d’ocupacions, de càrregues i amb bon estat perquè puguin ser
destinats a lloguer social.

Palma, 17 de desembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4335/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Incrementar els centres integrats, de manera que s'hi pugui
cursar tot l'ensenyament primari i secundari i impulsar un pla
pilot per implementar centres educatius de 0 a 6 anys és un
objectiu de legislatura i, per tant, un compromís polític del
Govern. Atès que s'executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
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un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 4342/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Elaborar un pla integral per ampliar l'oferta FP a totes les
modalitats: amb més cicles de grau mitjà i superior, més centres
integrats i amb una FP dual més àmplia i més vinculada als
sectors productius és un objectiu de legislatura i, per tant, un
compromís polític del Govern. Atès que s'executarà en base a
una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de
la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 27 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 4375/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Desenvolupar l'oficina de l'habitatge buit creada a la Llei
d'Habitatge, per detectar i captar habitatges buits i llogar-los és
un objectiu de legislatura i, per tant, un compromís polític del
Govern. Atès que s'executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 4464/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Reforçar la inspecció turística, tant a establiments turístics
com al lloguer turístic és un objectiu de legislatura i, per tant,
un compromís polític del Govern. Atès que s'executarà en base
a una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de

la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 4470/19, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Continuar potenciant l'agricultura ecològica, limitant l'ús
excessiu de fertilitzants i pesticides és un objectiu de legislatura
i, per tant, un compromís polític del Govern. Atès que
s'executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5032/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a pla de neteja dels llits dels
torrents de les Illes Balears.

El manteniment i la conservació dels torrents és una tasca
que es fa de manera continuada per minimitzar el risc
d'inundació, motiu pel qual es du a terme durant tot l'any però
especialment fora de l'època de pluges. S'actua a les zones amb
alt risc d'inundació i també a petició dels agents locals i
particulars, prioritzant les actuacions en funció del risc per a les
persones.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5046/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes per a renovació de vehicles
elèctrics.

Actualment, la prioritat del Govern és fomentar
l'abandonament dels derivats de petroli en el transport
(benzina/diesel) i electrificar aquests consums. Per tant, no hi
ha previstes ajudes per renovar el cotxe elèctric sinó per
substituir els cotxes de benzina i diesel per cotxes elèctrics.

Palma, 10 d'octubre de 2019
El vicepresident i conseller de Model Econòmic i Sectors

productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez
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Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 6030/19, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a no retorns produïts l'any
2018 del centre (CIMI) Es Pinaret.

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major de la cambra.

Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 6063 i 6064/19, 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 la música i dels músics, intèrprets i
compositors de les Illes Balears, i import concedit.

Dia 6 de març de 2018 el Consell de Govern no es va
reunir, però va aprovar el Pla estratègic de subvencions a la
seva reunió de dia 9 de març. Entenem que és a aquest ple al
qual es refereix la pregunta. En base a la convocatòria que es
va derivar d'aquest acord de govern es van destinat als
sol·licitants amb domicili a Eivissa les següents ajudes per a la
projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i
compositors de les Illes Balears:

Sol·licitant Projecte Import atorgat
(euros)

Solpost Grup Musical Enregistrament de CD musical 1.440,00

Tupac Amarú Peralta
Otero

Assistència a Womex 1.090,00

Federico Cuevas Ruiz Participació de l'orquestra
Volvemos en el projecte
"Clàssics sense pistons" amb 3
concerts a Catalunya i Comunitat
Valenciana 501,00

Tupac Amarú Peralta
Otero

Assistència al 10è Festival
Internacional de Flautas del
Mundo a Mendoza (Argentina) 3.880,00

Petit Cor Eivissa 3 concrets a Tenerife 7.500,00

Tupac Amarú Peralta
Otero

Participació com a conferenciant
i quenista al II Festival
Internacional de la Quena 1.650,00

Petit Cor Eivissa Participació en un concret de
l'Orquestra Simfònica de les IB a
la Catedral de Mallorca 2.600,00

Pere Lluís Navarro
Torres

Participació al jazzahead de
Bremen 394,14

Pere Lluís Navarro
Torres

Gravació i edició de nou àlbum
de Pere Navarro Quintet a
Madrid 2.769,28

Almudena Rubio
Sevillano

Oarticipació com acordeonista al
concret de Florfhiguera a la sala
Es Gremi de Palma 160,41

Uc Músics SC Concert d'Uc al festival
Barnasants 2018 i a l'Auditori
Barrades de l'Hospitalet de
LLobregat 1.088,78

Muriel Grossmann Participació al jaxx Ahead 2018 560,00

Import total atorgat 23.633,61

Noteu que el cent per cent de les ajudes sol·licitades van ser
atorgades.

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

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 6069 i 6070/19, 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 500.000
euros, per a ajuts per donar suport a l'organització i la
producció de fires i festivals en què es fomenti la projecció
exterior de la música, les arts escèniques, les arts visuals,
l'audiovisual o la literatura de les Illes Balears, com també
les trobades i jornades professionals del món de la cultura
que es duguin a terme en territori balear, i import concedit.

Dia 6 de març de 2018 el Consell de Govern no es va
reunir, però va aprovar el Pla estratègic de subvencions a la
seva reunió de dia 9 de març. Entenem que és a aquest ple al
qual es refereix la pregunta. En base a la convocatòria que es
va derivar d'aquest acord de govern es van destinat als
sol·licitants amb domicili a Eivissa les següents ajudes per
donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals
en què es fomenti la projecció exterior de la música, les arts
escèniques, les arts visuals, l'audiovisual o la literatura de les
Illes Balears, com també les trobades i jornades professionals
del món de la cultura que es duguin a terme en territori balear:

Sol·licitant Projecte Import atorgat
(euros)

Ajuntament de Santa
Eulàlia del Riu

V Festival de Teatre Familiar
7.616,83

Import atorgat total 7.616,83

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

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 6071 i 6072/19, 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 160.000
euros, per a ajuts per donar suport a activitats per a la
projecció exterior del sector audiovisual de les Illes Balears,
i import concedit.

Dia 6 de març de 2018 el Consell de Govern no es va
reunir, però va aprovar el Pla estratègic de subvencions a la
seva reunió de dia 9 de març. Entenem que és a aquest ple al
qual es refereix la pregunta. En base a la convocatòria que es
va derivar d'aquest acord de govern es van destinat als
sol·licitants amb domicili a Eivissa les següents ajudes per a la
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projecció exterior del sector audiovisual de les Illes Balears,
que van arribar al cent per cent dels sol·licitants:

Sol·licitant Projecte Import atorgat
(euros)

Pauxa, SC Projecció exterior dels
llargmetratges ·Els crims del
dia de Tot Sants" i "Incestum"

21.172,10

Import atorgat total 21.172,10

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

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 6073 i 6074/19, presentades
pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
40.000 euros, per a ajuts per donar suport a les jornades
d'estudis locals de les Illes Balears, i import concedit.

Dia 6 de març de 2018 el Consell de Govern no es va
reunir, però va aprovar el Pla estratègic de subvencions a la
seva reunió de dia 9 de març. Entenem que és a aquest ple al
qual es refereix la pregunta. En base a la convocatòria que es
va derivar d'aquest acord de govern es van destinat als
sol·licitants amb domicili a Eivissa les següents ajudes donar
suport a les jornades d'estudis locals de les Illes Balears, que
van arribar al cent per cent dels sol·licitants:

Sol·licitant Projecte Import atorgat
(euros)

Federació de Colles de
Ball i Cultura Popular
d'Eivissa i Formentera

Edició del llibre de les XVI
jornades de Cultura Popular
"Dones"

3.008,50

Import atorgat total 3.008,50

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

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 6075 i 6076/19, presentades
pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import
d'1.600.000 euros, per a ajuts per donar suport a la
producció audiovisual de les Illes Balears, i import concedit.

Dia 6 de març de 2018 el Consell de Govern no es va
reunir, però va aprovar el Pla estratègic de subvencions a la
seva reunió de dia 9 de març. Entenem que és a aquest ple al
qual es refereix la pregunta. En base a la convocatòria que es
va derivar d'aquest acord de govern es va destinar 1.000.000
per a ajuts per donar suport a la producció audiovisual de les
Illes Balears. A aquesta convocatòria no s'hi va presentar cap
sol·licitant de l'illa d'Eivissa.

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

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 6077 i 6078/19, 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 100.000
euros, per a ajuts en espècie per a la promoció del territori
com a espai per a rodatges, i import concedit.

Dia 6 de març de 2018 el Consell de Govern no es va
reunir, però va aprovar el Pla estratègic de subvencions a la
seva reunió de dia 9 de març. Entenem que és a aquest ple al
qual es refereix la pregunta. En base a la convocatòria que es
va derivar d'aquest acord de govern es van destinat als
sol·licitants amb domicili a Eivissa les següents ajudes en
espècie per a la promoció del territori com a espai per a
rodatges, que van arribar al cent per cent dels sol·licitants:

Sol·licitant Projecte Import atorgat
(euros)

Pauxa, SC Rodatge del teaser del
llargmetratge "Incestum" 755,27

Import atorgat total 755,27

Noteu que el cent per cent de les ajudes sol·licitades van ser
atorgades.

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

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 6079 i 6080/19, 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 200.000
euros, per a ajuts per donar suport a la mobilitat en la
projecció exterior de les activitats i els projectes que
promoguin les diferents manifestacions del patrimoni
cultural immaterial de les Illes Balears, i import concedit.

Dia 6 de març de 2018 el Consell de Govern no es va
reunir, però va aprovar el Pla estratègic de subvencions a la
seva reunió de dia 9 de març. Entenem que és a aquest ple al
qual es refereix la pregunta. En el pla aprovat no es van
convocar ajuts per donar suport a la mobilitat en la projecció
exterior de les activitats i els projectes que promoguin les
diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de
les Illes Balears.

Palma, 23 d'octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
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Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7329/19, presentada pel
diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a deute del Govern amb el Consell Insular
de Mallorca.

Deute pendent de pagament de l'administració autonòmica i
organismes autònoms amb el Consell Insular de Mallorca a
data de 6 de setembre de 2019:

3.000.000,00 32101 G/912A01/46111/10

3.000.000,00 32101 G/912A01/46111/10

3.000.000,00 32101 G/912A01/46111/10

3.000.000,00 32101 G/912A01/46111/10

3.000.000,00 32101 G/912A01/46111/10

3.000.000,00 32101 G/912A01/46111/10

3.000.000,00 32101 G/912A01/46112/10

76.384,83 32101 G/912A01/46110/10

1.895.030,60 32101 G/912A01/46111/10

1.785.865,92 32101 G/912A01/46113/10

305.191,23 32101 G/912A01/46112/10

93.597,33 32101 G/912A01/46110/10

32.500,00 32101 G/912A01/46111/10/1
0/10090

17.189,03 32101 G/912A01/76100/10

5.726,06 32101 G/912A01/46100/10

2.736,04 32101 G/912A01/76100/10

22.225,54 32101 G/912A01/46100/10

13.325,41 32101 G/912A01/76100/10

25.249.771,99

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

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 7392 a 7394/19, presentades
pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a reunions,
conclusions i propostes definitives de la Comissió d'estudi
i disseny del model autonòmic d'emergències.

A finals de la passada legislatura es va crear i reunir en una
ocasió la Comissió d'estudi i disseny del model autonòmic
d'abordatge de les emergències.

Aquesta nova legislatura, de la mà dels nous responsables
polítics, es reprendrà la seva encomana per tal d'avançar en
mesures més efectives i caminar cap a la creació d'un cos comú
per abordar les emergències. Per tant, la tasca encarregada a
aquesta comissió no ha finalitzat.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 11470/19, de la consellera d'Agricultura,

Pesca i Alimentació, relatiu a solAlicitud de compareixença
del director general d'Agricultura. Ramaderia i
Desenvolupament Rural sobre les línies estratègiques del
Pla estratègic per al sector ramader de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de desembre de 2019, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat i el
tramet a la Comissió d'Economia per tal que aquesta acordi de
recaptar la compareixença director general d'Agricultura.
Ramaderia i Desenvolupament Rural sobre les línies
estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de les Illes
Balears.

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial per a la Proposició no de llei RGE
núm. 10262/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de desembre de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11530/19, presentat pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista, MÉS per Mallorca i Mixt, i acorda que la proposició
no de llei esmentada, relativa a construcció d'una nova torre de
control a l'Aeroport de Menorca, es tramiti davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-018.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-024.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-024.pdf#page=17
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvis a les Comissió d'Assumptes Socials, Drets

Humans i Esports i d'Educació, Universitat i Recerca per
part del Grup Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de desembre de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11659/19, del Grup Parlamentari Popular, i resta assabentada
dels canvis següents:

Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
• Antonio Francisco Fuster i Zanoguera substitueix María

Salomé Cabrera i Roselló.

Comissió d'Educació, Universitat i Recerca
• María Salomé Cabrera i Roselló substitueix Antoni

Francisco Fuster i Zanoguera.

Palma, a 19 de desembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet
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