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K) RGE núm. 1988/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació de les tarifes de transport aeri i marítim, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 1611

L) RGE núm. 1989/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació del descompte de resident al final de la compra dels
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N) RGE núm. 2016/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impagament a les comunitats autònomes de la part que els
correspon a la recaptació de l'Impost sobre el valor afegit del darrer mes de l'exercici 2017, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
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O) RGE núm. 2060/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament per a la millora i la modernització de les Illes Balears
com a destinació turística, davant la Comissió de Turisme i Treball. 1615

P) RGE núm. 2062/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a les zones turístiques per pal·liar els efectes de la tempesta
"Glòria", davant la Comissió de Turisme i Treball. 1615

Q) RGE núm. 2063/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures transitòries per reduir l'impacte de l'increment dels costs
de transport marítim a Balears, davant la Comissió d'Economia. 1616

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 3504/19, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a barques de neteja de litoral d'Eivissa i Formentera. 1617

B) A la Pregunta RGE núm. 3512/19, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a barques de neteja de litoral a les Illes Balears. 1617

C) A la Pregunta RGE núm. 4479/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 1617

D) A la Pregunta RGE núm. 4481/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 1618

E) A la Pregunta RGE núm. 4483/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 1618

F) A la Pregunta RGE núm. 4544/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a inversions realitzades pel Govern des del 2015 en relació amb el cicle de l'aigua. 1618

G) A la Pregunta RGE núm. 4545/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a inversions realitzades pel Govern en relació amb el cicle de l'aigua. 1618

H) A la Pregunta RGE núm. 4547/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a vessaments fecals i d'aigües residuals. 1618

I) A la Pregunta RGE núm. 4548/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a estat de les depuradores a les Illes Balears. 1619

J) A la Pregunta RGE núm. 4555/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja
i manteniment dels torrents de les Illes Balears. 1619

K) A la Pregunta RGE núm. 5050/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eficiència energètica. 1620

L) A la Pregunta RGE núm. 5062/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament d'aigua en alta. 1620

M) A les Preguntes RGE núm. 5607 i 5608/19, 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 300.000 euros adreçades a agrupacions
empresarials innovadores i clústers del coneixement de les Illes Balears i import concedit. 1620
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N) A les Preguntes RGE núm. 5633 i 5634/19, 5643 i 5644/19, i 5645 a 5648/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros
per a ajuts destinats a promoure la continuïtat de les empreses de les Illes Balears mitjançant la planificació dels processos de relleu
empresarial i  import concedit; a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 125.000 euros per
a ajuts destinats al foment de la cooperació empresarial a l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les associacions de productors d'àmbit
autonòmic balear i  import concedit; a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 50.000 euros per
a ajuts per finançar les fases inicials del procés d'internacionalització de les microempreses i les pimes de les Illes Balears, amb domicili
fiscal o permanent a les Illes Balears i  import concedit; i a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import
de 226.000 euros per a ajuts per finançar la fase de consolidació del procés d'internacionalització de les microempreses i les pimes de
les Illes Balears, com també implantar-les a l'exterior i  import concedit. 1620

O) A la Pregunta RGE núm. 5704/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent de pagament. 1620

P) A la Pregunta RGE núm. 5705/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent de pagament. 1620

Q) A la Pregunta RGE núm. 5706/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent de pagament. 1621

R) A la Pregunta RGE núm. 5707/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent de pagament. 1621

S) A la Pregunta RGE núm. 5708/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent de pagament. 1621

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 1904/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença del director general de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre les demandes judicials presentades per diversos membres del Comitè d'Empresa de Liquid
Media, SL. 1621

B) RGE núm. 1977/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora de l'Institut
Balear de la Dona, sobre el funcionament i el desenvolupament del Pla autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones i nines amb
finalitats d'explotació sexual i l'abordatge de la prostitució a les Illes Balears (2019-2022), així com les actuacions dutes a terme per
l'IBDona en relació amb els casos d'abusos sexuals patits per menors tutelats. 1621

C) RGE núm. 2086/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, sobre la contractació per part de l'Ibsalut de metges sense la titulació requerida. 1621

3.17. INFORMACIÓ

A) Sol·licitud de creació d'una comissió no permanent d'investigació per aclarir els fets ocorreguts i depurar responsabilitats en
relació amb totes les conductes inapropiades que afecten els menors, ja que els menors requereixen especial protecció i són els més
vulnerables socialment (RGE núm. 1952/20). 1622

B) Sol·licitud de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre els menors tutelats que han estat víctimes d'agressions
sexuals a la comunitat autònoma de les Illes Balears (RGE núm. 1953/20). 1622

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5463/19. 1622

D) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 10243/19. 1622

E) Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE núm. 179/20. 1622

F) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 11658/19. 1622

4. INFORMACIONS

A) Resolució del president del Parlament de les Illes Balears en relació amb el cessament de la Sra. María del Rosario Álvarez
Zamora com a personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Ciudadanos. 1623



1580 BOPIB núm. 30 -  7 de febrer de 2020

B) Resolució de Presidència del Parlament de les Illes Balears en relació amb el cessament de la Sra. Antònia Maria Ferrà i Ramis
com a personal eventual adscrita al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. 1623

C) Resolució de Presidència del Parlament de les Illes Balears en relació amb el nomenament del S. Javier Ramos Bujosa com a
personal eventual adscrit funcionalment al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. 1624

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 28, de 24 de gener de 2020. 1624
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de febrer de 2020, d'acord amb els articles 138 i
següents i 106 i 107 del Reglament del Parlament, admet a
tràmit la Proposició de llei RGE núm. 1999/20, del Grup
Parlamentari Popular, de mesures urgents en matèria
d'habitatge, pel procediment d'urgència.

Palma, a 5 de febrer de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
 D'acord amb els articles 138 i següents del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, pel procediment d'urgència, la proposició de llei
següent.

Motivació de la urgència:  Amb la finalitat que aquestes
mesures es puguin implantar el més aviat possible, atesa la
dificultat de l'accés a un habitatge per part dels residents de les
Illes Balears

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MESURES URGENTS EN
MATÈRIA D'HABITATGE

Exposició de motius

Les Illes Balears pateixen un greu problema d’habitatge que
s’ha anat agreujant en els darrers anys. La Llei 5/2018,
d’habitatge de les Illes Balears, lluny d’aportar solucions, el
que ha suposat ha estat més confusió i desconcert en un sector
que, a poc a poc, ha anat patint els seus efectes
contraproduents.

D’ençà que es va a aprovar la Llei d’habitatge els preus han
crescut un 7,3% a les Illes Balears segons les dades
proporcionades per l’INE, només per davall de Madrid i a la
par amb Catalunya.

Per la seva banda, el lloguer continua creixent a taxes
interanuals del 5% aproximadament.

Les rendes mitjanes i baixes han vist com en els darrers
anys la possibilitat d’accedir a un habitatge és cada cop més
complicada. D’acord amb les dades aportades pel sector, a les
Illes Balears es necessiten prop de 16.000 habitatges per tal de
donar resposta a la demanda i aconseguir reduir els preus.

Es fa necessari que les administracions públiques posin les
bases perquè aquests habitatges s’incorporin al mercat; en tot
cas resulta necessari a curt termini ajudar aquells segments de
població que pateixen majors dificultats per accedir a un
habitatge, com ara els joves, les famílies nombroses, les
monoparentals, entre d’altres.

És necessari incrementar l’oferta d’habitatge per als
ciutadans amb rendes mitjanes i baixes de les Illes Balears. Per

això s’ha d’agilitar la tramitació de llicències, suprimir tràmits
redundants i facilitar que de forma excepcional es puguin dur
a terme actuacions que tinguin per finalitat l’obtenció
d’habitatge a un preu assequible per a la ciutadania en aquelles
zones on existeix una constatada necessitat habitacional. En
aquest sentit, la normativa en matèria d’habitatge no pot
basar-se en la prohibició i amb un intervencionisme que s’ha
mostrat sistemàticament ineficaç per resoldre el problema.

Per altra banda, s’ha d’aprofitar la fiscalitat per
desenvolupar polítiques d’habitatge. A dia d’avui, la població
de les Illes Balears, i molt especialment els joves, pateixen
enormes dificultats per accedir a un habitatge. Per això, es fa
necessari reduir amb contundència la fiscalitat que afecta
l’adquisició del primer habitatge habitual tant a les
transmissions oneroses com lucratives, de manera que es faciliti
al màxim que els ciutadans de les Illes Balears puguin tenir un
habitatge en propietat.

Al mateix temps, dins el marc de les polítiques d’habitatge
també es fa necessari potenciar que els ciutadans puguin
accedir a un habitatge de lloguer i, per això, s’ha d’ajudar des
de la fiscalitat als arrendataris per tal de rebaixar-los els costos
i també s’ha d’ajudar els arrendadors que posin els seus
habitatges al mercat de lloguer amb caràcter permanent.

D’aquesta forma, es preveu un tipus reduït del 4% a
l’Impost de Transmissions Patrimonials per a la compra
d’habitatge habitual i un tipus superreduït del 2% per a la
compra d'habitatge habitual per a joves menors de 30 anys,
famílies nombroses i monoparentals.

Així mateix, l’eliminació de l’Impost sobre Actes Jurídics
Documentats per a la compra d’habitatge habitual, així com per
als préstecs hipotecaris per als segments de població esmentats
abans. I s’incrementen l’import i els límits de la deducció per
arrendament d’habitatge a l’IRPF i la creació d’una nova
deducció en aquest mateix impost per als arrendadors que
incorporin els seus habitatges al mercat de lloguer d’habitatge
permanent.

Finalment, s’ha de facilitar la compra de l’habitatge habitual
mitjançant un aval de l’Administració que abasti fins a un
màxim del 25% del preu de compravenda de l’habitatge,
prioritzant l’adquisició per part d’aquests col·lectius de
persones.

TÍTOL I
MESURES D’AGILITACIÓ ADMINISTRATIVA

Article 1

1. En aquelles zones de sòl urbà específicament delimitades per
acord del Ple de l’ajuntament, les actuacions que suposin la
divisió d’un habitatge existent en dos o més habitatges o la
conversió de locals en habitatges, es poden dur a terme
mitjançant la presentació d’una comunicació prèvia davant
l’ajuntament, sempre que l’obra no suposi un augment de
volum, altura o edificabilitat, tret d’aquelles que tinguin com a
finalitat la millora de l’accessibilitat o l’eficiència energètica.

2. No són d’aplicació a aquests supòsits els índexs d’intensitat
d’ús o les limitacions al nombre d’habitatges que s’hagin fixat
per qualsevol instrument de planejament territorial o urbanístic.
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3. Els habitatges resultants d’aquestes actuacions han de
complir la normativa en matèria d’habitabilitat, tenir un preu
màxim per m2 de superfície construïda de 2500 €/m2, i
destinar-se a constituir l’habitatge habitual del promotor o de
l’adquirent, o bé al lloguer.

4. En cap cas no es podran comercialitzar estades turístiques en
aquests habitatges. L’incompliment d’aquesta prohibició
determinarà l’aplicació del règim sancionador previst a la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

Article 2

En sòl urbà, les actuacions que suposin la reforma o la
rehabilitació d'un habitatge existent es poden dur a terme
mitjançant la presentació d’una comunicació prèvia davant
l’ajuntament, sempre que l’obra no suposi un augment de
volum, altura o edificabilitat, tret d’aquelles que tinguin com a
finalitat la millora de l’accessibilitat o l’eficiència energètica.

 Article 3

En els municipis de més de 20.000 habitants on existeixi
una constatada necessitat habitacional es podran delimitar
zones de sòl urbà d’ús predominantment residencial per acord
del Ple de l’ajuntament, que es destinaran a la promoció,
incloent tant la promoció d'habitatge nou com la promoció
mitjançant rehabilitació, per a venda i ús propi com habitatge
el preu per m2 de superfície construïda del qual no superi els
2500 €/m2, o per a la seva posada en arrendament protegit.
Aquestes actuacions es podran dur a terme sense subjecció als
usos i als índexs d’intensitat d’ús prevists al planejament, i
podran a més superar l’alçada màxima que s'hi preveu en una
planta.

Article 4

1. Per tal d'agilitar els procediments d'obtenció de la llicència
municipal d’obres, amb caràcter previ a la presentació de la
sol·licitud, el promotor podrà obtenir un certificat emès pels
col·legis professionals o altres corporacions de dret públic amb
les quals l'ajuntament subscrigui el corresponent conveni, que
verifiqui l’ajust del projecte a la normativa urbanística que
sigui d’aplicació.

2. La verificació ha de consistir en la revisió tècnica, l'informe
i la validació del projecte bàsic i la resta de documentació que
ha d'acompanyar la sol·licitud, la qual ha d'incloure, així
mateix, la suficiència i la idoneïtat de la documentació, per tal
de comprovar que el projecte compleix els requeriments
d’altura, edificabilitat o volumetria, ocupació, profunditat
edificable, reculades i alineació a vials i compliment de l’índex
residencial, si escau, i és compatible amb els usos que exigeix
la normativa d’aplicació.

3. La sol·licitud de la llicència que s'acompanyi del certificat
regulat en aquest article, juntament amb la resta de
documentació exigida, cal admetre-la a tràmit i s’haurà de
resoldre en el termini màxim de tres mesos, no obstant això
podran iniciar-se les obres durant la tramitació del
procediment.

4. L'interessat pot optar per presentar la sol·licitud i la
documentació exigida per a l'obtenció de la llicència sense

acompanyar el certificat regulat en el present article, i en aquest
cas la verificació s'ha de fer en el si del procediment per a
l'obtenció d'aquella.

Article 5

1. No serà exigible l’obtenció de la llicència de primera
ocupació ni de la cèdula d’habitabilitat per a la contractació de
serveis de subministrament quan es tracti d’habitatges de nova
planta i la rehabilitació d’edificacions existents d’ús residencial
per a la qual sigui preceptiva l’obtenció de llicència urbanística
ubicats en sòl urbà. Per procedir a aquesta contractació i a l’ús
i gaudi de l’habitatge serà suficient la presentació d’una
declaració responsable signada pel tècnic director de l’obra on
es declari l’adequació d’aquesta al projecte autoritzat per la
llicència i a la normativa d’habitabilitat que resulti d’aplicació.

2. En les actuacions a què es refereix l’article 1 d’aquesta llei
no s’exigirà el tràmit de concessió de la cèdula d’habitabilitat.
L'atorgament de la llicència de primera ocupació suposarà la
verificació del compliment de les condicions establertes a la
normativa d’habitabilitat i l’adequació de l’obra a les
determinacions urbanístiques, ambientals i de seguretat que
siguin d’aplicació.

TÍTOL II
MESURES DE REFORMA DEL RÈGIM FISCAL
APLICABLE A L’ADQUISICIÓ I EL LLOGUER

D’HABITATGES

Article 6

El Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de junt, pel qual s’aprova
el text refós de les disposicions legals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per
l’Estat, queda modificat com segueix:

U. L’article 3 bis queda redactat de la forma següent:

"Article 3 bis
 Deducció autonòmica per arrendament de l’habitatge
habitual en el territori de les Illes Balears

1. Els contribuents que siguin arrendataris d’un habitatge
habitual en el territori de les Illes Balears poden deduir, de
la quota íntegra autonòmica, el 15% dels imports satisfets
en el període impositiu, amb un màxim de 600 euros anuals,
sempre que es compleixin els requisits següents:

a) Que es tracti de l’arrendament de l’habitatge habitual
del contribuent, ocupat efectivament per aquest, i que la
durada del contracte d’arrendament sigui igual o superior a
un any.

b) Que, durant almenys la meitat del període impositiu,
ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat
familiar no siguin titulars, del ple domini o d’un dret real
d’ús o gaudi, d’un altre habitatge distant a menys de 70
quilòmetres de l’habitatge arrendat, excepte en els casos en
què l’altre habitatge estigui ubicat fora de les Illes Balears
o en una altra illa.

c) Que el contribuent no tingui dret en el mateix període
impositiu a cap deducció per inversió en habitatge habitual.
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2. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigeix que la
base imposable total del contribuent no superi l’import de
48.000 euros en el cas de tributació conjunta i de 30.000
euros en el de tributació individual. En cas de tributació
conjunta, només es poden beneficiar d’aquesta deducció els
contribuents integrats en la unitat familiar que compleixin
les condicions establertes en l’apartat anterior i per l’import
de les quanties efectivament satisfetes per aquests.

3. Els joves menors de 30 anys, les persones amb un grau
de discapacitat igual o superior al 33% i el pare o els pares
que convisquin amb el fill o fills sotmesos a pàtria potestat
i que integrin una família nombrosa o una família
monoparental podran deduir, de la quota integra
autonòmica, el 20% dels imports satisfets en el període
impositiu, amb un màxim de 800 euros anuals, sempre que
es compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1 anterior.

En aquest cas, els límits esmentats a l’apartat 2 anterior
són 54.000 euros per al cas de tributació conjunta i 36.000
euros per al cas de tributació individual."

Dos. S’afegeix un article 3 ter amb la següent redacció:

"Article 3 ter 
Deducció autonòmica per a arrendadors d’habitatge en el
territori de les Illes Balears

1. Els contribuents que obtinguin rendiments derivats de
l’arrendament d’habitatges ubicats al territori de les Illes
Balears, poden deduir un 15% del rendiment net positiu que
hagin generat en el període impositiu, amb un màxim de
300 euros anuals, sempre que es compleixin els requisits
següents:

a) Que es tracti de rendiments derivats d’habitatges
ubicats al territori de les Illes Balears, que generin la
possibilitat d’aplicar la reducció a què es refereix l’article
23.2 de la Llei 35/2006.

b) Que s’hagi constituït el dipòsit de la fiança a la qual
es refereix l’article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d’arrendaments urbans, a favor de l’Institut
Balear de l’Habitatge.

2. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigeix que la
base imposable total no superi l’import de 48.000 euros en
el cas de tributació conjunta i de 30.000 euros en el de
tributació individual."

Tres. La lletra c) de l’article 10 del text refós esmentat queda
redactada de la forma següent:

"c) No obstant el que disposa la lletra a) anterior, quan
el valor real o declarat -sempre que aquest sigui superior al
real- de l’immoble sigui igual o inferior a 200.000 euros, i
sempre que l’immoble adquirit hagi de constituir el primer
habitatge, amb el caràcter d’habitatge habitual, de
l’adquirent, el tipus de gravamen aplicable és el 4%."

Quatre. S’afegeix un article 13 bis amb la següent redacció:

"Article 13 bis 
Tipus de gravamen reduït aplicable a transmissió onerosa
d’immobles que hagin de constituir habitatge habitual de
determinats col·lectius

1. El tipus de gravamen aplicable a les transmissions
oneroses d’immobles que hagin de constituir el primer
habitatge habitual de joves menors de 30 anys o persones
amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, serà
del 2% quan concorrin els requisits següents:

a) L’habitatge adquirit ha de ser el primer habitatge del
contribuent en territori espanyol, i no pot haver estat titular
de cap altre ja sigui en ple domini o fruit d’un dret real d’us
o gaudi.

b) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter
d’habitual d’acord amb la definició i els requisits establerts
en cada moment per la normativa reguladora de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.

c) El preu de compravenda de l’habitatge adquirit, no
serà superior a 200.000 euros.

2. El tipus de gravamen aplicable a les transmissions
oneroses d’immobles que hagin de constituir l’habitatge
habitual del pare o els pares que convisquin amb el fill o els
fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família
nombrosa o una família monoparental serà del 2% quan
concorrin els requisits següents:

a) L’adquisició de l’habitatge tingui lloc dins els dos
anys següents a la data d’assolir-se la condició legal de
família nombrosa o monoparental, i, si ja ho fos, dins dels
dos anys següents al naixement o l'adopció de cada fill.

b) Que en els mateixos períodes esmentats prèviament
es produeixi la transmissió onerosa de l’anterior habitatge
habitual.

c) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter
d’habitual d’acord amb la definició i els requisits establerts
en cada moment per la normativa reguladora de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.

d) El preu de compravenda de l’habitatge adquirit no
serà superior a 300.000 euros.

e) Que la superfície construïda de l’habitatge adquirit
sigui superior en més d’un 10% a la superfície construïda
de l’habitatge anterior.

3. L’incompliment dels requisits establerts als apartats 1 i
2 anteriors comportarà la pèrdua del benefici fiscal, i el
contribuent haurà de presentar una autoliquidació
complementaria en el període d’un més a comptar des de la
data en què es produeixi l’incompliment i ingressarà,
juntament amb la quota, els interessos de demora
corresponents."
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Cinc. S’afegeix un article 14 quarter amb la redacció següent:

"Article 14 quarter 
Bonificació de la quota tributària en els arrendaments
d’habitatge en el territori de les Illes Balears

En els arrendaments d’immobles destinats
exclusivament a habitatge del subjecte passiu, sempre que
la renda anual satisfeta no sigui superior a 15.000 euros,
s’aplicarà una bonificació del 100% sobre la quota
tributària obtinguda de l’aplicació de la tarifa fixada a
l’article 12.1 del text refós de la Llei de l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de
setembre."

Sis. S’afegeix un article 18 bis amb la següent redacció:

"Article 18 bis 
Tipus de gravamen reduït aplicable a les escriptures
notarials que documentin l’adquisició d’un habitatge
habitual per a determinats col·lectius

1. Les primeres còpies d’escriptures notarials que
documentin l’adquisició d’un habitatge habitual per part de
joves menors de 30 anys, persones amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33%, o per part del pare o
els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la
pàtria potestat i que integrin una família nombrosa o una
família monoparental, subjectes a la quota gradual de la
modalitat d’actes jurídics documentats de l’article 31.2 del
text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, tributaran al
tipus de gravamen reduït del 0,6%, sempre que concorrin
els requisits següents:

a) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter
d’habitual d’acord amb la definició i els requisits establerts
en cada moment per la normativa reguladora de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.

b) El preu de compravenda de l’habitatge adquirit, a
efectes de l’impost sobre el patrimoni, no serà superior a
300.000 euros.

2. L’incompliment dels requisits establerts a l’apartat
anterior comportarà la pèrdua del benefici fiscal, i el
contribuent haurà de presentar una autoliquidació
complementària en el període d’un més a comptar des de la
data en què es produeixi l’incompliment i ingressarà,
juntament amb la quota, els interessos de demora
corresponents."

Set. S’afegeix un article 18 ter amb la següent redacció:

"Article 18 ter 
Tipus de gravamen reduït aplicable a les escriptures
notarials que documentin la constitució d’hipoteques en
garantia de préstecs per a l’adquisició d’un habitatge
habitual per a determinats col·lectius

1. Les primeres còpies d’escriptures notarials que
documentin la constitució d’hipoteques en garantia de
préstecs per a l’adquisició d’un habitatge habitual per part

de joves menors de 30 anys, persones amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33%, o per part del pare o
els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la
pàtria potestat i que integrin una família nombrosa o una
família monoparental, subjectes a la quota gradual de la
modalitat d’actes jurídics documentats de l’article 31.2 del
text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, tributaran al
tipus de gravamen reduït del 0,6%, sempre que concorrin
els requisits següents:

a) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter
d’habitual d’acord amb la definició i els requisits establerts
en cada moment per la normativa reguladora de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.

b) El preu de compravenda de l’habitatge adquirit, a
afectes de l’impost sobre el patrimoni, no serà superior a
200.000 euros.

2. L’incompliment dels requisits establerts a l’apartat
anterior comportarà la pèrdua del benefici fiscal, i el
contribuent haurà de presentar una autoliquidació
complementària en el període d’un més a comptar des de la
data en què es produeixi l’incompliment i ingressarà,
juntament amb la quota, els interessos de demora
corresponents."

Vuit. L’article 23.1 queda redactat de la forma següent:

"Article 23 
Reducció per adquisició d’habitatge habitual

1. Les adquisicions per causa de mort tindran una reducció
del 100% del valor de l’habitatge habitual del causant, amb
el límit de 200.000 euros per cada subjecte passiu, sempre
que els drethavents siguin el cònjuge, els ascendents o els
descendents, o els parents col·laterals majors de 65 anys
que hagin conviscut amb el causant durant els dos anys
anteriors a la defunció."

Nou. L’article 48 queda redactat de la manera següent:

"Article 48 
Reducció per a l’adquisició d’un habitatge habitual

1. Quan a la base imposable corresponent a una donació a
favor de fills o descendents del donant, s’inclogui un
immoble que hagi de constituir un habitatge habitual
d’aquests, s’aplicarà sobre el valor real de l’immoble una
reducció del 60%, sempre que es compleixin els següents
requisits:

a) L’adquisició de l’immoble per part del donatari ha de
ser amb ple domini, sense que sigui possible en cap cas el
seu desmembrament.

b) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter
d’habitual d’acord amb la definició i els requisits establerts
en cada moment per la normativa reguladora de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.

c) El valor real o declarat -si aquest fos superior al real-
de l’immoble adquirit no podrà superar els 200.000 euros.
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2. L’incompliment dels requisits establerts comportarà la
pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent haurà de
presentar una autoliquidació complementària en el període
d’un mes a comptar des de la data en què es produeixi
l’incompliment i ingressarà, juntament amb la quota, els
interessos de demora corresponents."

Deu. L’article 50 queda redactat de la manera següent:

"Article 50 
Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o altres
descendents per a l’adquisició d’un habitatge habitual
1. En les donacions dineràries de pares a fills o altres
descendents per a l’adquisició d’un habitatge habitual
s’aplicarà una reducció del 60%, sempre que es compleixin
els següents requisits:

a) La donació s’haurà de formalitzar en una escriptura
pública a la qual s’haurà de fer constar de forma expressa
la voluntat que els diners donats es destinin a l’adquisició
d’un habitatge del fill o descendent.

b) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter
d’habitual d’acord amb la definició i els requisits establerts
en cada moment per la normativa reguladora de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.

c) L’habitatge s’ha d’adquirir dins el període màxim de
sis mesos posteriors a la formalització de la donació i
s’haurà ubicar al territori de les Illes Baleares.

d) El preu de compravenda de l’habitatge adquirit, a
efectes de l’impost sobre el patrimoni, no serà superior a
200.000 euros.

2. Aquesta reducció és incompatible amb la que s’estableix
a l’article 48 del present text refós, i els seus límits han
d’aplicar-se tant en el cas d’una única donació com en cas
de donacions successives, provinguin del mateix ascendent
o de diferents ascendents.

3. L’incompliment dels requisits establerts comportarà la
pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent haurà de
presentar una autoliquidació complementària en el període
d’un mes a comptar des de la data en què es produeixi
l’incompliment i ingressarà, juntament amb la quota, els
interessos de demora corresponents."

TÍTOL III
MESURES PER PROMOURE L’ADQUISICIÓ DE

L’HABITATGE HABITUAL PER PART DE JOVES I
FAMÍLIES NOMBROSES

Article 7

1. El Govern de les Illes Balears garantirà, mitjançant un
sistema d’aval que abastarà fins a un màxim del 25% del preu
de compravenda, els préstecs hipotecaris que se subscriguin per
a l’adquisició d’un habitatge, sempre que es compleixin les
següents condicions:

a) Que els prestataris adquireixin el seu primer habitatge
habitual, per un preu màxim de compravenda de 200.000 euros.

b) Que els prestataris siguin el pare o els pares que
convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i
que integrin una família nombrosa, i adquireixin un habitatge
habitual per un preu màxim de compravenda de 300.000 euros.

En aquest cas, l’adquisició de l’habitatge podrà tenir lloc
dins els dos anys següents a la data d’assolir-se la condició
legal de família nombrosa o, si ja ho fos, dins dels dos anys
següents al naixement o l'adopció de cada fill.

c) Que els prestataris no disposin de cap altre habitatge que
tingui la condició d’habitual en el mateix municipi.
d) Que l’habitatge adquirit, així com la residència de
l’adquirent o adquirents, es trobi en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. En el supòsit previst a la lletra a) de l’apartat anterior tindran
prioritat els joves menors de 30 anys, les persones amb un grau
de discapacitat igual o superior al 33%, i les famílies
monoparentals.

3. La transmissió dels habitatges adquirits amb aquest aval està
subjecta al dret de tempteig i retracte de l’Administració de la
comunitat autònoma.

4. Mitjançant ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda, s’establiran la resta de condicions del finançament.

Disposició derogatòria única 
Normes que es deroguen

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s'oposin al que disposa aquesta llei.

Disposició final primera
Desenvolupament reglamentari

El Govern podrà dictar les normes reglamentàries
necessàries per al desplegament del que disposa aquesta llei.

Disposició final segona
Entrada en vigor i àmbit temporal de vigència

Aquesta llei entrarà en vigor una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. No obstant això, les
modificacions del text refós de les disposicions legals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs
cedits per l'Estat, aprovat pel Decret legislatiu1/2014, de 6 de
juny, entraran en vigor el 31 de desembre de 2019.

Palma, 30 de gener de 2020
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de febrer de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 5 de febrer de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1891/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures de prevenció davant l'epidèmica del coronavirus.

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 de prevenció ha adoptat la Conselleria de
Salut i Consum davant l'epidèmia del coronavirus?

Palma, a 27 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 1892/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocol d'actuació davant l'epidèmica del coronavirus.

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

Quines actuacions té previstes la consellera de Salut i
Consum davant el coronavirus?

Palma, a 27 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 1900/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coneixement per part de l'Ibdona que nines menors
tutelades per l'IMAS des de 2016 eren captades per a la
seva explotació sexual.

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.

Tenia coneixement l'Ibdona que nines menors tutelades per
l'IMAS des de 2016 eren captades per a la seva explotació
sexual?

Palma, a 27 de gener de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

D)
RGE núm. 1901/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions realitzades per l'Ibdona des del reconeixement
per part de l'IMAS de 16 casos d'explotació sexual a
menors tutelades.

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 ha realitzat l'Ibdona des del
reconeixement per part de l'IMAS de 16 casos d'explotació
sexual a menors tutelades?

Palma, a 27 de gener de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

E)
RGE núm. 1902/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eficàcia
del Pla autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones i
nines amb finalitats d'explotació sexual i l'abordatge de la
prostitució a les Illes balears (2019-2022).

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.

Creu l'Ibdona que el Pla autonòmic per a la lluita contra el
tràfic de dones i nines amb finalitats d'explotació sexual i
l'abordatge de la prostitució a les Illes Balears (2919-2022), ha
estat una eina eficaç per evitar, detectar i combatre l'explotació
sexual de menors tutelades per les administracions de les Illes
Balears?

Ens pot indicar quines mesures s'han pres en aquests casos
d'acord amb l'esmentat pla?

Palma, a 27 de gener de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

F)
RGE núm. 1963/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aportació al Palau de Congressos de Palma.

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.

Quina ha estat l'aportació econòmica exacta del Govern al
Palau de Congressos de Palma?

Palma, a 29 de gener de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

G)
RGE núm. 1991/20, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a denúncies a Fiscalia per abusos sexuals a menors.

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.

Sol·licitam les denúncies presentades davant Fiscalia sobre
el coneixement de la prostitució de menors i del lloc on es
realitzen com afirmà conèixer la consellera Fina Santiago a la
seva compareixença davant la Diputació Permanent de dia 28
de gener de 2020.

Palma, a 29 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

H)
RGE núm. 2020/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
d'emergència i efectius per pal·liar els efectes del temporal
Gloria el 20 de gener 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.

Quines mesures d'emergència i efectius s'han utilitzat per
pal·liar els efectes del temporal Gloria per part del Govern de
les Illes Balears, amb coordinació amb altres administracions
actuants a les Illes Balears i coordinades amb aquestes, dia 20
de gener de 2020?

Palma, a 27 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

I)
RGE núm. 2021/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
d'emergència i efectius per pal·liar els efectes del temporal
Gloria el 21 de gener 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.

Quines mesures d'emergència i efectius s'han utilitzat per
pal·liar els efectes del temporal Gloria per part del Govern de
les Illes Balears, amb coordinació amb altres administracions
actuants a les Illes Balears i coordinades amb aquestes, dia 21
de gener de 2020?

Palma, a 27 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

J)
RGE núm. 2022/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
d'emergència i efectius per pal·liar els efectes del temporal
Gloria el 22 de gener 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.

Quines mesures d'emergència i efectius s'han utilitzat per
pal·liar els efectes del temporal Gloria per part del Govern de
les Illes Balears, amb coordinació amb altres administracions
actuants a les Illes Balears i coordinades amb aquestes, dia 22
de gener de 2020?

Palma, a 27 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 2023/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
d'emergència i efectius per pal·liar els efectes del temporal
Gloria el 23 de gener 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.

Quines mesures d'emergència i efectius s'han utilitzat per
pal·liar els efectes del temporal Gloria per part del Govern de
les Illes Balears, amb coordinació amb altres administracions
actuants a les Illes Balears i coordinades amb aquestes, dia 23
de gener de 2020?

Palma, a 27 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 2024/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
d'emergència i efectius per pal·liar els efectes del temporal
Gloria el 24 de gener de 2020.

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

Quines mesures d'emergència i efectius s'han utilitzat per
pal·liar els efectes del temporal Gloria per part del Govern de
les Illes Balears, amb coordinació amb altres administracions
actuants a les Illes Balears i coordinades amb aquestes, dia 24
de gener de 2020?

Palma, a 27 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 2025/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
d'emergència i efectius per pal·liar els efectes del temporal
Gloria el 25 de gener 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.

Quines mesures d'emergència i efectius s'han utilitzat per
pal·liar els efectes del temporal Gloria per part del Govern de
les Illes Balears, amb coordinació amb altres administracions
actuants a les Illes Balears i coordinades amb aquestes, dia 25
de gener de 2020?

Palma, a 27 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 2026/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
d'emergència i efectius per pal·liar els efectes del temporal
Gloria el 26 de gener 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.

Quines mesures d'emergència i efectius s'han utilitzat per
pal·liar els efectes del temporal Gloria per part del Govern de
les Illes Balears, amb coordinació amb altres administracions
actuants a les Illes Balears i coordinades amb aquestes, dia 26
de gener de 2020?

Palma, a 27 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

O)
RGE núm. 2035/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de
professionals al servei de planificació.

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

El passat 8 d'octubre, la consellera Isabel Castro ens va
informar que incorporarien dos professionals al servei de
planificació del departament per millorar l'estructura de la
Direcció General d'Emergències. Estan ja incorporats?, en cas
contrari, estaran per a aquest any 2020?

Palma, a 29 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

P)
RGE núm. 2036/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de
professionals al servei 112.

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

El passat 8 d'octubre, la consellera Isabel Castro ens va
informar que abans de finals d'any al servei de l'112
s'incorporarien nou professionals més. Estan ja incorporats?, en
cas contrari, quan hi estaran?, es pensa incrementar més durant
la legislatura?

Palma, a 29 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Q)
RGE núm. 2037/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment del
nombre de supervisors.

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.

La consellera Isabel Castro va avançar que s'obriria una
promoció interna per augmentar el nombre de supervisors, s'ha
fet avui dia?, quin és el nombre total d'aquests?

Palma, a 29 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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R)
RGE núm. 2038/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a caps de sala del
servei 112.

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.

De quants caps de sala disposa a dia d'avui el servei 112?

Palma, a 29 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

S)
RGE núm. 2039/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a repetidor de la
xarxa TetraIB a Sant Llorenç

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.

L'any passat el Govern va instal·lar un nou repetidor per a
la xarxa de TetraIB en el municipi de Sant Llorenç, amb una
inversió de més de 83.000 euros. Va sol·licitar un informe
tècnic per saber de la cobertura total de la xarxa de TetraIB que
disposa el municipi, així com de si precisa d'algun altre suport
tècnic?

Palma, a 29 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

T)
RGE núm. 2040/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a repetidor a
Capdepera.

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.

L'any passat el Govern renovà el repetidor de Capdepera
per un import de gairebé 50.000 euros, Va sol·licitar un
informe tècnic per confirmar que amb el nou repetidor és
suficient per garantir la cobertura a Capdepera i/o voltants?

Palma, a 29 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

U)
RGE núm. 2041/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a estació base
portàtil de la xarxa TetraIB.

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

El mes d'octubre passat va comentar la consellera Isabel
Castro que a través d l'IBITEC s'havien invertit 60.000€ en una
estació base portàtil de la xarxa TetraIB per poder donar
cobertura a qualsevol zona de la comunitat. Es va experimentar
per primera vegada a Menorca. Ens va anunciar que la seva
intenció era dotar una unitat portàtil a cada illa. Té previst
adquirir alguna unitat portàtil per a enguany i a quina illa
prioritzaran la seva instal·lació?

Palma, a 29 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

V)
RGE núm. 2042/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
Anywhere.

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.

La consellera Castro anuncià que la comunitat autònoma
participava en un projecte europeu Anywhere una plataforma
on es recull tota la informació necessària per a la presa de
decisions d'emergències. En quina situació es troba actualment
aquest projecte?

Palma, a 29 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

W)
RGE núm. 2043/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat en el
subministrament elèctric a Menorca.

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

La consellera Castro ens va anunciar que la Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius treballava amb el
ministeri per augmentar la seguretat en el subministrament
d'energia elèctrica a Menorca. Quins avanços han sorgit en el
transcurs d'aquests mesos?

Palma, a 29 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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X)
RGE núm. 2045/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
relació amb els danys patits per Menorca a causa dels caps
de fibló dels anys 2017 i 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.

Els anys 2017 i 2018 Menorca ha patit diversos caps de
fibló severs que han danyat principalment zones boscoses de
gran interès paisatgístic i ecològic. El perill va creixent a
mesura que els arbres caiguts es descomponen i impossibiliten
el pas dels mitjans en cas d'originar-se un incendi. Quins
treballs estan fent des de la Conselleria de Medi Ambient i fins
quan tenen previst actuar a les zones afectades?

Palma, a 29 de gener de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Y)
RGE núm. 2053/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a normativa
reguladora dels saldos dels centres educatius de les Illes
Balears.

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

En quina normativa vigent s'especifiquen els saldos que
poden tenir els centres educatius de les Illes Balears?

Palma, a 31 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Z)
RGE núm. 2054/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comunicació als centres educatius que no podien mantenir
més d'un 110% del saldo de l'assignació anual.

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.

Si els centres educatius rendeixen comptes anualment
durant el mes de gener, per què no s'havia comunicat als centres
que no podien tenir un saldo superior al 110% de l'assignació
anual i s'ha validat l'estat de comptes?

Palma, a 31 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AA)
RGE núm. 2055/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions dels pares i mares als centres educatius.

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 què s'ha considerat que les aportacions dels pares i
mares als centres educatius, que habitualment es gasten durant
el curs escolar, formen part dels romanents?

Palma, a 31 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AB)
RGE núm. 2056/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moment
en què s'han mirat els saldos dels centres educatius.

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

En quin moment s'han mirat els saldos dels centres
educatius si se sap que el funcionament real no és per any
natural sinó per curs escolar?

Palma, a 31 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AC)
RGE núm. 2057/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recuperació dels saldos dels centres educatius.

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 garantia es dóna als centres educatius de recuperació
dels saldos "retinguts" i "retallats"?

Palma, a 31 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AD)
RGE núm. 2058/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
instruccions de gestió econòmica dels centres.

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

En quin sentit sortiran les noves instruccions de gestió
econòmica?

Palma, a 31 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AE)
RGE núm. 2064/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del col·legi públic S'Aranjassa.

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.

Davant les deficiències de les condicions ambientals de les
aules del col·legi públic S'Aranjassa, quines mesures ha posat
en marca l'IBISEC i la Conselleria d'Educació?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

AF)
RGE núm. 2066/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunions de la Mesa de coordinació entre IMAS i Direcció
General de la Infància.

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.

Sra. Consellera d'Afers Socials, una vegada reconegudes
que periòdicament, des de 2017, es reunia la Mesa de
coordinació entre l'IMAS i la Direcció General de la Infància
de la seva competència, quantes reunions hi ha hagut d'aquesta
mesa?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AG)
RGE núm. 2068/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones per part de la Conselleria d'Afers Socials que han
participat a les reunions de la Mesa de coordinació.

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.

Sra. Consellera d'Afers Socials, una vegada reconegudes
que periòdicament, des de 2017, es reunia la Mesa de
coordinació entre l'IMAS i la Direcció General de la Infància
de la seva competència, quines persones per part de la
Conselleria d'Afers Socials han participat a les reunions de la
Mesa de coordinació des de l'inici?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AH)
RGE núm. 2069/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures, a les reunions de les meses de coordinació, que es
varen posar en funcionament per evitar la captació per al
tràfic de menors.

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 i mesures, a les reunions de les meses de
coordinació, es varen decidir posar en funcionament per evitar
la captació per al tràfic de menors i en definitiva noves
víctimes?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AI)
RGE núm. 2070/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió
dels centres de menors tutelats tant propis com concertats
per evitar fugues.

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 decidit a les meses de coordinació revisar els centres
de menors tutelats tant propis com concertats per evitar fugues?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AJ)
RGE núm. 2071/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió
dels protocols d'actuació quan es detecta per part dels
educadors que una nina o un nin ha estat víctima
d'explotació sexual.

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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S'han revisat, a les meses de coordinació, els protocols
d'actuació quan es detecta per part dels educadors que una nina
o un nin ha estat víctima d'explotació sexual?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AK)
RGE núm. 2072/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informes presentats per part dels educadors, a les meses de
coordinació entre IMAS i Direcció General de la Infància.

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.

Quants d'informes s'han presentat per part dels educadors,
a les meses de coordinació entre IMAS i Direcció General de
la Infància, quina ha estat la tramitació d'aquests informes?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AL)
RGE núm. 2073/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
denúncies interposades a Fiscalia o a la policia en relació
amb els casos d'abusos, explotació sexual o tràfic de menors
detectats a centres propis de l'IMAS o concertats.

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.

Dels casos d'abusos, explotació sexual o tràfic de menors
detectats tant als centres propis de l'IMAS com dels concertats,
quantes denúncies es varen interposar a Fiscalia? I quantes a la
policia?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AM)
RGE núm. 2074/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casos
confirmats d'explotació sexual de menors a les institucions
de la Fundació S'Estel i actuacions al respecte.

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.

Una vegada s'ha confirmat a les institucions de la Fundació
S'Estel (Es Pinaret, Es Fusteret i Es Mussol) s'han detectat
casos d'explotació sexual de menors, quants casos han estat?

Quants informes per part dels educadors s'han eleborat quan
s'han detectat aquests casos?

Quin ha estat el procediment seguit en aquests casos?

S'han posar denúncies a Fiscalia? Quantes?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AN)
RGE núm. 2075/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casos
d'Es Pinaret detectats que hagin format part de captació de
nines i nins per a l'explotació de menors.

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.

Quant als nines i les nines d'Es Pinaret, quants de casos es
tenen detectats que hagin format part de la captació de nines o
nins per a l'explotació de menors siguin o no tutelats?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AO)
RGE núm. 2076/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures preses en relació amb els casos de conductes
impròpies de caràcter sexual per part d'educadors de
centres de la Fundació S'Estel.

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.

Sobre els casos detectats els darrers anys de conductes
impròpies de caràcter sexual per part dels educadors de c entres
de la Fundació S'Estel, quines han estat les mesures preses
perquè aquests no es tornin a produir?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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AP)
RGE núm. 2077/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
de cirurgia derivats a Eivissa des de la manca de cirurgià.

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.

Quants de pacients de cirurgia s'han derivat a Eivissa des de
la manca de cirurgià?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AQ)
RGE núm. 2078/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
a metges i infermeres de 3, 6 i 12 mesos a l'Hospital
d'Eivissa.

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.

Quin és el nombre de contractes a metges i infermeres de 3,
6 i 12 mesos a l'Hospital d'Eivissa des de juliol de 2015 a gener
de 2020?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AR)
RGE núm. 2079/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
a metges i infermeres de 3, 6 i 12 mesos a l'Hospital d'Inca.

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.

Quin és el nombre de contractes a metges i infermeres de 3,
6 i 12 mesos a l'Hospital d'Inca des de juliol de 2015 a gener de
2020?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AS)
RGE núm. 2080/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
a metges i infermeres de 3, 6 i 12 mesos a l'Hospital de
Formentera.

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

Quin és el nombre de contractes a metges i infermeres de 3,
6 i 12 mesos a l'Hospital de Formentera des de juliol de 2015
a gener de 2020?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AT)
RGE núm. 2081/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
a metges i infermeres de 3, 6 i 12 mesos a l'Hospital de
Manacor.

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.

Quin és el nombre de contractes a metges i infermeres de 3,
6 i 12 mesos a l'Hospital de Manacor des de juliol de 2015 a
gener de 2020?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AU)
RGE núm. 2082/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
a metges i infermeres de 3, 6 i 12 mesos a l'Hospital de
Menorca.

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

Quin és el nombre de contractes a metges i infermeres de 3,
6 i 12 mesos a l'Hospital de Menorca des de juliol de 2015 a
gener de 2020?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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AV)
RGE núm. 2083/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
a metges i infermeres de 3, 6 i 12 mesos a l'Hospital Son
Llàtzer.

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.

Quin és el nombre de contractes a metges i infermeres de 3,
6 i 12 mesos a l'Hospital Son Llàtzer des de juliol de 2015 a
gener de 2020?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AW)
RGE núm. 2084/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
a metges i infermeres de 3, 6 i 12 mesos a l'Hospital Son
Espases.

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.

Quin és el nombre de contractes a metges i infermeres de 3,
6 i 12 mesos a l'Hospital Son Espases des de juliol de 2015 a
gener de 2020?

Palma, a 31 de gener de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AX)
RGE núm. 2085/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
servei públic de transport sanitari aeri a Menorca.

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

Els sindicats SEPLA, SATSE i SIMEBAL han denunciat
que la companyia EALIANCE continua amb part del servei del
contracte del transport aeri sanitari, i que es manté l'avió de
Mallorca i el de Menorca, que ha estat, durant aquest mes de
gener un total de nou dies inoperatiu per un problema tècnic,
afectant per això l'operativitat del transport aeri sanitari en el
conjunt de les Illes.

Davant això, quines mesures de caràcter urgent ha pres la
conselleria per garantir l'eficàcia, l'efectivitat i la continuïtat en
el temps, i la seguretat dels vols de transport sanitari que afecta
l'illa de Menorca, així com el conjunt de les illes?

Palma, a 31 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AY)
RGE núm. 2087/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
places vacants a l'Ibsalut en atenció primària.

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 l'Ibsalut en aquest moment places vacants i no cobertes
en atenció primària? Quantes?

Palma, a 31 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AZ)
RGE núm. 2088/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
places vacants i no cobertes per l'Ibsalut en relació amb les
diferents especialitats mèdiques.

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 l'Ibsalut en aquest moment places vacants i no cobertes
a les diferents especialitats mèdiques? Quantes?

Palma, a 31 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BA)
RGE núm. 2093/20 (rectificada amb l'escrit RGE núm.

2151/20), del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a substitucions en
el servei de salut per facultatius sense titulacions
homologades.

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.

Davant les notícies aparegudes en els mitjans de
comunicació i la informació de queixes i denúncies que
asseguraven que metges sense la titulació homologada a
Espanya treballarien en el Servei de Salut de les Illes Balears:

a) Quines són les raons per les quals la Conselleria de Salut
i Consum i l'Ibsalut han decidit realitzar aquestes
contractacions?
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b) Quin nombre de facultatius i personal sanitari ha estat
contractat per l'Ibsalut sense la titulació corresponent
(homologació en virtut de la legislació vigent), i estan
actualment treballant per al Servei de Salut de les IIles Balears?

c) Ha comprovat l'Ibsalut les corresponents acreditacions de
la seva col·legiació en el COMIB?

Palma, a 31 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BB)
RGE núm. 2095/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
deficiències i mancances del Centre de salut Pere Garau.

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 projectes té la Conselleria de Salut i Consum i l'Ibsalut
per a la reubicació del centre assistencial situat a la zona de
Pere Garau davant les deficiències manifestes que presenta?

2. En quins terminis té previst la Conselleria de Salut i Consum
i l'Ibsalut l'actuació per garantir el servei als usuaris del Centre
de salut de Pere Garau?

Palma, a 31 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BC)
RGE núm. 2096/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Centre de salut Pere Garau.

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 amb caràcter d'urgència ha adoptat la
Conselleria de Salut i Consum i l'Ibsalut per garantir la
seguretat dels usuaris i la salubritat dels serveis prestats a les
instal·lacions del centre que presta els seus serveis a la zona de
Pere Garau?

Palma, a 31 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de febrer de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 5 de febrer de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2191/20, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
previstes a la fossa de Bunyola.

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.

Està prevista cap actuació a la fossa de Bunyola?

Palma, a 5 de febrer de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán

B)
RGE núm. 2192/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a proposta de cos de
policia propi.

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

Ha proposat ja l'Institut de Seguretat Pública un model de
cos de policia propi per a les Illes Balears?

Palma, a 5 de febrer de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 2193/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mitjans que implementarà el Govern per aplicar el Decret
llei contra el turisme d'excessos per a la millora de la
qualitat a zones turístiques.

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.
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Després de l'aprovació del Decret llei contra el turisme
d'excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques,
quins mitjans implementarà el Govern per tal de garantir la
seva aplicació efectiva a les zones que es veuen afectades per
aquest decret llei?

Palma, a 5 de febrer de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

D)
RGE núm. 2194/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a valoració del sistema de contractació del
personal sanitari per part de l'Ibsalut.

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, considera vostè que el sistema de
contractació dels professionals sanitaris per part de l'Ibsalut
garanteix la seguretat dels pacients i l'equitat d'accés a les
places?

Palma, a 5 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 2195/20, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a resposta de l'executiu de Sánchez i Iglesias a les
cartes enviades als diferents ministeris per part de les
conselleries del Govern de les Illes Balears.

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

Sra. Presidenta, ja ha rebut el Govern de les Illes Balears
resposta a les cartes enviades per part de les diferents
conselleries de la nostra comunitat autònoma als seus respectius
ministeris?

Palma, a 5 de febrer de 2020
El diputat
Jaume Font i Barceló

F)
RGE núm. 2196/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
valoració del funcionament de l'ensenyament públic.

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, quina valoració li mereix el funcionament
de l'ensenyament públic en els centres educatius que ha visitat?

Palma, a 5 de febrer de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

G)
RGE núm. 2197/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures adoptades per l'Ibsalut davant irregularitats en el
procediment de selecció del personal d'infermeria per
accedir al SSIB.

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.

Davant els fets coneguts recentment, a través dels mitjans
de comunicació, de possibles irregularitats denunciades davant
la Fiscalia per part d'alguns dels aspirants al procés de selecció
del personal d'infermeria per a l'accés al Servei de Salut de les
Illes Balears (SSIB), quines mesures han estat adoptades per
l'Ibsalut davant les possibles irregularitats per suposats casos de
falsedat documental i frau en el procediment de selecció del
personal d'infermeria per accedir al Servei de Salut de les Illes
Balears?

Palma, a 5 de febrer de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 2198/20, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a actuacions de l'IBDona.

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. Costa, quines han estat les actuacions de l'IBDona en
relació amb l'escàndol de la prostitució de menors tutelats?

Palma, a 5 de febrer de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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I)
RGE núm. 2199/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
responsabilitats que assumirà el Govern davant els menors
tutelats i en protecció de l'administració, víctimes d'abusos
i d'explotació sexual presumptament.

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.

Davant els casos de presumptes abusos i explotació sexual
sobre menors que es troben sota la tutela i la protecció de
l'Administració Pública, quines responsabilitats polítiques
assumirà el Govern?

Palma, a 5 de febrer de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

J)
RGE núm. 2200/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació dels
aturats de l'illa de Menorca.

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

Considera adequats els recursos destinats a la formació
d'aturats de l'illa de Menorca?

Palma, a 5 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 2201/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
preocupació empresarial per l'augment de l'atur 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.

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, quina
valoració fa de la preocupació empresarial per l'augment de
l'atur a les Illes Balears?

Palma, a 4 de febrer de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

L)
RGE núm. 2202/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fidelització del personal sanitari de les Illes Balears.

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

Sra. Consellera de Salut, quines mesures té previstes per
fidelitzar el personal sanitari de les Illes Balears?

Palma, a 4 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)
RGE núm. 2203/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
director general a la Conselleria de Presidència.

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 de Presidència, Cultura i Igualtat, quin fet
justifica el nomenament d'un nou director general a la seva
conselleria?

Palma, a 4 de febrer de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

N)
RGE núm. 2204/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris per contractar la nova directora de
Patrocinis de la Fundació per a l'Esport Balear.

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.

Podria explicar la consellera d'Afers Socials i Esports quins
han estat els criteris per contractar a la nova directora de
Patrocinis de la Fundació per a l'Esport Balear, la Sra.
Margalida Obrador Colom?

Palma, a 4 de febrer de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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O)
RGE núm. 2205/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
respecte dels drets dels docents de la concertada.

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

Considera el conseller d'Educació que respecta els drets
dels docents de la concertada?

Palma, a 4 de febrer de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

P)
RGE núm. 2206/20, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a exigència de
l'aprovació del bloc de fiscalitat del REB al Govern del Sr.
Sánchez.

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. Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, quan
exigirà el Govern de les Illes balears l'aprovació del bloc de
fiscalitat del REB al Govern del Sr. Sánchez?

Palma, a 4 de febrer de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

Q)
RGE núm. 2207/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
infeccions postoperatòries a l'Hospital Can Misses.

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, pot garantir que no hi ha
infeccions postoperatòries a l'Hospital Can Misses?

Palma, a 4 de febrer de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

R)
RGE núm. 2208/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aval a
l'actuació i a les manifestacions de la consellera d'Afers
Socials i Esports en relació amb l'escàndol dels abusos a
menors tutelats.

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 del Govern, avala l'actuació i les
manifestacions de la consellera d'Afers Socials i esports pel que
fa a l'escàndol dels abusos a menors tutelats?

Palma, a 4 de febrer de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de febrer de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 5 de febrer de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a auditoria a l'IMAS (procediment
d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment
d'urgència, ateses les últimes notícies aparegudes a la premsa
local i nacional sobre el funcionament de l'IMAS que han
causat alarma social.

L'IMAS és la institució de referència a Mallorca per
gestionar els serveis socials, la protecció de menors i els
recursos assistencials.

Per al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares és
imprescindible que un ens dependent del Consell com l'IMAS,
que té prevista una partida de més de 200 milions per a 2020,
compti amb una gestió adequada, eficaç i que salvaguardi la
integritat dels seus usuaris.

La ciutadania té dret a conèixer de manera contrastada les
necessitats i deficiències que existeixen a l'àrea de serveis
socials, i els responsables polítics han de ser els garants de la
seva millora, màximament quan aquest òrgan és el principal
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afectat per l'escàndol d'abusos sexuals i prostitució de menors
tutelats, que han causat alarma social a Balears i a la resta
d'Espanya.

Per tot això presentem la següent 

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears insta el Consell Insular de
Mallorca a realitzar una auditoria independent per conèixer el
funcionament, les necessitats i deficiències que puguin existir
a l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS), així com la
seva gestió econòmica.

Palma, a 27 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 1951/20 (complementada amb l'escrit RGE

núm. 2149/20), del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a reconeixement de la insularitat (procediment
d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment
d'urgència, per tal de propiciar el reconeixement urgent de la
insularitat i garantir que estigui dins les prioritats de l'agenda
política del nou govern estatal.

La insularitat constitueix un tret singular i un autèntic fet
diferencial a la denominada “Espanya de les autonomies".
Aquest reconeixement, però, mai no ha estat reconegut en la
seva magnitud per part de l’Estat. De fet, el condicionant
insular ha marcat diferències molt significatives i de gran
impacte per als residents illencs en comparació amb la situació
amb el territori peninsular; un greuge comparatiu que vulnera
el principi de d’igualtat reconegut per la Constitució Espanyola.
Al marge d’aquesta condició geogràfica, i amb una realitat
política, econòmica, cultural i social ben diferenciada, els dos
principals arxipèlags sí comparteixen una sèrie de reptes
derivats d’un model productiu associat al turisme. Aquest
monocultiu turístic similar deixa als dos territoris
problemàtiques com massificació, incidència de l’activitat
turística en el medi ambient i en el territori, necessitat de
regular el lloguer turístic, demanda de canvis legislatius pel
reconeixement de malalties professionals de diferents
col·lectius del sector turístic, incloent-hi la perspectiva de
gènere en malalties freqüents que avui passen com comunes, la
reclamació a l’Estat de l’adaptació de la llei per anticipar l’edat
de jubilació per a professionals de grans càrregues físiques de
treball en el sector de l'hoteleria, la problemàtica en relació
amb l’habitatge i la urgència de diversificar l’economia i
d’avançar cap a un model turístic sostenible i de qualitat.

De la mateixa manera, els territoris insulars també
comparteixen la reivindicació de la cogestió aeroportuària per
tenir capacitat de decisió sobre la nostra porta d’entrada,

especialment en dues societats en què el pes del turisme és
central i l’oposició a les prospeccions petrolíferes.

En aquest context, juntament amb Ceuta i Melilla , els dos
arxipèlags de l’Estat espanyol formen part dels anomenats el
front dels sense AVE, són les comunitats extrapeninsulars que
no tenen ni mai no tindran AVE. A diferència de tota la resta de
comunitats autònomes peninsulars -que tenen o tindran, encara
que només sigui de passada, el tren d’alta velocitat- a cap de les
illes no arribarà mai l’alta velocitat ferroviària. El novembre de
2017 els governs respectius es varen reunir per fer un front
institucional per reivindicar davant el Govern espanyol una
millora de la connectivitat de cadascun d’aquests territoris amb
la península i que es compensi el que és una òbvia
discriminació.

Encara que es tracti de zones molt diferents en geografia,
història, cultura, els uneix la connectivitat amb la Península, el
transport aeri i marítim que és imprescindible per a tots. Els dos
arxipèlags continentals pateixen una crònica mala connectivitat
amb la Península, almenys durant alguna època de l’any, i el
Govern espanyol ha d’assumir les mesures correctores
suficients del problema del transports tant per la via aèria com
per la marítima que assegurin una més bona connectivitat i que
les economies no pateixin tant del fet de ser extrapeninsulars,
en referència al cost afegit que suposa la importació de quasi
totes les mercaderies.

A les Illes Balears, tot i que la UE va establir fa temps la
necessitat d’implementar mesures que compensin els efectes de
la insularitat encara patim molts fets diferencials sense
compensar. La Unió Europea en les modificacions introduïdes
pel Tractat d’Amsterdam de 2 d’octubre de 1997, va reconèixer
de manera formal la problemàtica insular incorporant una
referència a les regions insulars a l’article 150 del Tractat de la
Unió Europea i l’aprovació de la declaració annexa núm. 30
(informe Viola).

Però han passat els anys i la concreció de mesures del REB
ha estat insuficient i no han donat resposta a les necessitats
reals de la gent. El nou REIB aprovat el 2018 resta pendent de
desenvolupar i requereix d’altres mesures complementàries
com per exemple eliminar les restriccions derivades de
l’aplicació de la ‘regla de minimis’.

En el transport de mercaderies, el doble sobrecost del
transport per aprovisionar-se de l’exterior i per exportar
s’acaba traslladant al consumidor i les empreses són menys
competitives, condueix a la desindustrialització i a la pèrdua de
llocs de feina qualificats.

El Govern d’Espanya ha de defensar en aplicació dels
articles 174 i 175 del TFUE, que la UE hauria de dedicar una
major atenció i recursos a les regions insulars de la
Mediterrània perquè sigui realment eficaç la política de
cohesió, mitjançant una categoria pròpia a les tipologies
territorials per a aquestes regions, de manera que hi hagi un
reconeixement específic dels costos d’insularitat i que
compensi d’una manera efectiva els sobrecostos del transport
de mercaderies; amb un contingut i un abast similar a les ajudes
que reben les regions ultraperifèriques i les zones poc poblades.

S’hi afegeix el fet que les dades reflecteixen que les Illes
Balears han patit històricament i pateixen encara ara, un
finançament injust que les col·loca molt per davall de la
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mitjana estatal, la qual cosa, tot i ser una de les que més aporta
al conjunt, suposa un greuge constant que, juntament amb la
crisi, ha conduït a un elevat endeutament del govern autonòmic
que ha de fer front a una elevada taxa de desigualtat.

El sobrecost en els costos dels serveis públics són molt
importants, agreujats per la fragmentació i la discontinuïtat del
territori en illes de diferent dimensió (doble i triple insularitat).
Fa quaranta anys que som híper solidaris fiscalment, de forma
desproporcionada, amb un 14% del PIB, 3.000 M€ a l'any que
no tornen i que s’utilitzen per fer AVE o per mantenir-los.

Paralel·lament a aquest context, els dos principal partits que
donen suport al Govern espanyol han signat un acord
programàtic. Aquest acord, base de l’acció del Govern, exposa
que els eixos prioritaris d’actuació del Govern se centren a
donar resposta als principals reptes de la societat espanyola en
el seu conjunt i fa referència que són acords per a tota la
legislatura, especificant que els pressupostos generals de l’Estat
de la legislatura s'elaboraran tenint com a base l’esmentat
document.

Encertadament en el punt 8, relatiu a revertir la despoblació,
s’esmenta una estratègia nacional front el repte demogràfic, de
lluita contra la despoblació, de connectivitat i de suport a la
població jove. Parla de garantir l’accessibilitat i la connectivitat
territorial.

No obstant això, MÉS per Mallorca troba a faltar a l’acord
programàtic que ha de regir l’acció del Govern espanyol, més
concreció per corregir els desequilibris territorials que provoca
la insularitat en un estat que té dos arxipèlags formats per onze
illes.

Per tot això plantejam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a:

1.1. Garantir que la compensació de la insularitat sigui justa
i real, estigui dins les prioritats de l’agenda política del nou
govern estatal.

1.2. Reconèixer la important contribució econòmica que
realitzen les Illes Canàries i les Illes Balears, que sumen el
22% del total del PIB turístic d’Espanya, i fer front a les
seves problemàtiques derivades com són la massificació, la
incidència de l’activitat turística en el medi ambient i en el
territori, la necessitat de regular el lloguer turístic, la
demanda de canvis legislatius pel reconeixement de
malalties professionals de diferents col·lectius del sector
turístic, incloent la perspectiva de gènere en malalties
freqüents que avui passen com comunes, la reclamació a
l’Estat d’adaptació de la llei per anticipar l’edat de jubilació
per a professionals de grans càrregues físiques de treball en
el sector de l'hoteleria, la problemàtica en relació amb
l’habitatge, la urgència de diversificar l’economia i
d’avançar cap a un model turístic sostenible i de qualitat, la
reivindicació de la cogestió aeroportuària per tenir capacitat
de decisió sobre la nostra porta d’entrada, especialment en
dues societats en què el pes del turisme és central i
l’oposició a les prospeccions petrolíferes.

Palma, a 28 de gener de 2020
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 1987/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a suport del Govern de les Illes Balears al sector
industrial.

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

Les empreses industrials de Balears fan un extraordinari
esforç per a produir, competir, mantenir els llocs de feina i
donar continuïtat a la trajectòria industrial del nostre arxipèlag
en un entorn de dificultats, accentuat avui per la globalització
i agreujat pel sobrecostos de la insularitat.

La millora del model econòmic de Balears, a més d’exigir
la innovació i la internacionalització dels sectors productius, ha
d’impulsar la diversificació i facilitar les inversions destinades
a la modernització i la renovació dels equipaments industrials.

El Govern de la comunitat autònoma ha de donar suport, de
manera decidida, a les iniciatives dels emprenedors
compromesos amb l’activitat industrial a les Balears, amb
l’aportació dels recursos necessaris per a la dotació dels
programes i les ajudes autonòmiques destinades a la
modernització i inversions productives del sector industrial.

Però els anuncis i compromisos del Govern de les Illes
Balears amb aquest sector no es tradueixen en realitats ni
actuacions, com ha denunciat la Federació de la Petita i Mitjana
Empresa de Menorca (PIME).

Les ajudes inicialment previstes el 2019 pel Govern de les
Illes Balears per a la modernització i inversions productives del
sector industrial van ser de d'1.500.000 euros, quan el 2018 la
quantitat que va destinar a aquestes actuacions de millora va
ascendir a 4.500.000 euros, després d’una ampliació
pressupostària davant l’evidència que la quantitat inicial
resultava insuficient per atendre els projectes i les inversions
presentades per emprenedors i industrials, destinades
bàsicament a l’adquisició i renovació de maquinària, i
incorporació de nova tecnologia en els processos productius.

La insuficient dotació pressupostària inicial de 2019 i el
gran nombre de peticions registrades va motivar que fos
incrementada, però no van poder ser ateses totes les demandes
empresarials, tota vegada que la convocatòria d’ajudes va
quedar esgotada quatre dies després de la seva publicació al
BOIB.

A dia d’avui les empreses de Menorca encara reben les
resposta del Govern que comunica la denegació de les ajudes
per esgotament dels fons assignats, fet que ha afectat les
inversions projectades per més de vint empreses industrials
menorquines.
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També ha provocat la queixa i la protesta de les
organitzacions professionals vinculades al sector industrial de
Balears que la convocatòria del 2019 va reduir l’import màxim
d’aportació a cada empresa que dugués a terme inversions de
millora i modernització.

Aquests fets suposen l’incompliment del compromís 107
(Innovació i modernització):”Establirem línies de suport a la
renovació i adquisició d’equipaments industrials en
consonància amb les noves tecnologies existents” de l’Acord 2
de governabilitat, signat el 21 de juny al Castell de Bellver per
la Sra. Francina Armengol, en nom del PSIB-PSOE; el Sr. Juan
Pedro Yllanes, en representació d’Unides-Podemos; i Miquel
Ensenyat, en representació de Més per Mallorca.

Per 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 a convocar, amb caràcter immediat, el Consell de la
Indústria de Balears per informar sobre els criteris, programes
i dotació pressupostària dels programes i les ajudes
autonòmiques destinades a la modernització i inversions
productives del sector industrial.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una veritable política de suport a les
empreses industrials de Balears que permeti executar els
projectes i les inversions presentades per emprenedors i
industrials, destinades bàsicament a l’adquisició i renovació de
maquinària, i incorporació de nova tecnologia en els processos
productius.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar i recuperar les inversions presentades el 2019
que no van poder ser ateses per la insuficient dotació
pressupostària, amb l’objectiu de ser tramitades enguany amb
la màxima rapidesa i fer possible la seva execució.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la retallada incorporada a la convocatòria
de 2019, quan va reduir l’import màxim d’aportació a cada
empresa que dugués a terme inversions de millora i
modernització.

Palma, a 24 de gener de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 2015/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a règim especial de les Illes Balears (REB)
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència,
atès que s'està tramitant en aquests moments l'avantprojecte de

llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a 2020 i atès que és
important que aquest projecte reculli les demandes que es fan
en aquesta proposició no de llei.

La insularitat és una característica física i permanent del
territori que genera un conjunt de desequilibris que situen les
regions insulars en una posició de desavantatge comparativa
front a les regions continentals. S’apunten com a impactes més
destacats de la insularitat, una major carestia de la vida; majors
costs de producció de les empreses com a conseqüència dels
majors preus dels inputs intermedis; major carestia dels
productes energètics; majors costs d’inversió en béns d’equip;
majors costs en la provisió de béns i serveis per part del sector
públic; menor aprofitament de les economies d’escala i
proliferació de conductes anticompetitives en els mercats;
elevats costs en els transports i dependència dels ports i
aeroports i una elevat grau de vulnerabilitat davant conjuntures
externes.

L’article 138.1 de la Constitució Espanyola recull el fet
insular com una circumstància específica que s’haurà de tenir
en compte a l’hora d’establir un adequat i just equilibri
econòmic entre les diverses parts del territori espanyol,
garantint així el principi de solidaritat.

Per això, s’aprovà la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del
Règim Especial de les Illes Balears, que inclogué un conjunt de
mesures entre les quals destacaren per la seva eficàcia les
referides al transport aeri i marítim, però cal reconèixer que
moltes d’elles quedaren subjectes a desenvolupaments
normatius futurs i negociacions a comissions, que no es
traduïren en avanços significatius.

Per la seva banda, la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, recull
a la disposició addicional sisena la necessitat que una llei de les
Corts Generals reguli un règim especial balear que reconegui
el fet específic i diferencial de la insularitat, que condicioni les
polítiques públiques de l’Administració General de l’Estat per
tal que tinguin en compte la realitat pluriinsular de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que reguli un instrument financer
que doti els fons necessaris per compensar la insularitat i vetlli
perquè l’Estat garanteixi qualsevol millora relativa al règim
econòmic o fiscal dels territoris insulars que pugui establir la
Unió Europea.

Fruit d’aquesta disposició normativa i de les negociacions
entre el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat, el
Consell de Ministres de 30 d’abril de 2015 presidit per Mariano
Rajoy, aprovà un projecte de llei de reforma del règim especial
de les Illes Balears en el qual, per primera vegada,
s’incorporava un règim fiscal propi que es traduïa en una
reserva per a inversions que provocava un impacte estimat de
190 milions d’euros en forma de reduccions impositives per a
les empreses ubicades a les Illes Balears.

El projecte de llei esmentat inicià la seva tramitació a les
Corts per a la seva aprovació. No obstant això, el Govern de les
Illes Balears presidit per Francina Armengol sol·licità en
reiterades ocasions la paralització de la tramitació
parlamentaria del projecte de llei i veient el nul interès per part
el Govern, aquest va decaure amb la dissolució de les Corts i la
convocatòria de les eleccions generals del 20 de desembre de
2015, transformant-se en una extraordinària oportunitat
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perduda per aconseguir que el Règim Especial de les Illes
Balears incorporés, per primera vegada, un règim fiscal propi.

Tot i això, el compromís del Govern d'Espanya presidit per
Mariano Rajoy amb la compensació dels costos deguts a la
insularitat, permeté un increment de les bonificacions de
transport aeri i marítim i les que afecten al transport de
mercaderies, amb l’aprovació de la Llei 3/2017, de 27 de juny,
de Pressupostos Generals de L’Estat per a l’any 2017. En
aquest sentit, la disposició addicional centèsima vigèsima
octava incrementava les bonificacions del transport marítim
interilles fins al 50% i el transport aeri interilles fins al 75%,
mentre que la disposició addicional centèsima vigèsima novena
incrementava les subvencions al transport de mercaderies amb
origen o destinació a les Illes Balears, fins al 65%.

En els mateixos termes, l’any següent amb l’aprovació de
la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2018, es donava una nova passa. Així, la
disposició addicional centèsima quadragèsima setena amplia la
bonificació al transport aeri i marítim fins al 75%, tant amb les
connexions interilles com amb la península.

A més, durant l’estiu de 2017 s`havia iniciat una seriosa
negociació entre el Govern de les Illes Balears i el Govern
d'Espanya que havia de culminar amb un nou Règim Especial
per a les Illes Balears. Una negociació a la qual donava suport
la societat civil de les Illes i el conjunt dels partits polítics, que
el mes de març de 2018 es trobava en condicions plenes per
arribar a un acord, amb la proposta de text normatiu redactada,
amb ajudes econòmiques per compensar la insularitat, amb un
règim fiscal propi i amb un fons de insularitat de 90 milions
d’euros. Amb tot, l’impacte estimat, per a les empreses i els
ciutadans de les Illes Balears, del nou règim especial arribava
fins als 380 milions d’euros.

Tot i els importants avantatges del règim especial que
existia el març de 2018, la presidenta del Govern de les Illes
Balears Francina Armengol ajornava de forma reiterada l’acord
en base a criteris estrictament polítics, fins que el maig es
produí la moció de censura i el canvi en el Govern d'Espanya.
Una segona oportunitat perduda per tal que els ciutadans de
Balears tinguessin un nou Règim Especial per a les Illes
Balears.

“Amb el senyor Pedro Sánchez, Balears tindrà un règim
especial infinitament millor”, prometé la presidenta Francina
Armengol als ciutadans de les Illes Balears. I la realitat fou que
després de mesos i mesos de bones paraules i ja en període
preelectoral, el Govern d'Espanya presidit per Pedro Sánchez
aprovà el Reial Decret Llei 4/2019, de 22 de febrer, del Règim
Especial de les Illes Balears.

Un nou règim especial qualificat com “històric” pel Govern
de les Illes Balears, però que, de fet, no suposà cap avanç ni un 
en la compensació dels costos que suporten els ciutadans i les
empreses de les Illes Balears com a conseqüència de la
insularitat.

Pel que fa a les compensacions en matèria d’energia,
transport aeri i marítim de persones, mercaderies i residus,
taxes portuàries i aeroportuàries i ajudes a sectors econòmics,
es produeix una translació literal de mesures ja aprovades amb
caràcter indefinit a altres disposicions normatives -per exemple,

les lleis de pressuposts generals de l’Estat per a 2017 o 2018
per al cas de les bonificacions de transport aeri i marítim de
persones- o es fan servir paraules com “promourà”,
“fomentarà”, “afavorirà”, “subjecte a disponibilitat
pressupostaria” o “es crearà una comissió”, que no suposen el
més mínim compromís per part de l’Estat amb les Illes Balears.

Per altra banda, es crea el fons, ara anomenat “factor”,
d'insularitat, però no es fixa ni un sol euro com a dotació inicial
del fons i s’estableix que la metodologia per determinar la
quantia inicial es fixarà en el marc de la comissió que ja preveu
l’article 125 de l’Estatut d’Autonomia, prenent com a
referència el nivell d’inversió mitjana anual de l’Estat en el
conjunt del territori espanyol o quantes magnituds i variables
resultin procedents. Per tant, a dia d’avui no existeix cap tipus
de compromís inversor ferm del Govern d'Espanya amb les
Illes Balears.

Finalment, el Decret llei obvia el bloc de fiscalitat del règim
especial al·legant -erròniament al nostre entendre- que aquesta
disposició normativa no permetia aprovar mesures fiscals. No
obstant això, s’aprova un avantprojecte de llei que inclou les
mesures fiscals, que ja estaven consensuades el març de 2018,
i a dia d’avui ni s’ha aprovat com a projecte de llei al Consell
de Ministres ni, per tant, s’ha iniciat la seva tramitació
parlamentària.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta per a la
consideració del Ple del Parlament de les Illes Balears la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir, de manera ferma i contundent, davant el
Govern d'Espanya, la implantació efectiva de totes les mesures
que preveu el Reial Decret Llei 4/2019, amb dotació econòmica
als Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2020.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a accelerar, durant l’any 2020, l’execució de les
interconnexions elèctriques entre les illes i a iniciar l’execució
de la segona interconnexió elèctrica entre les Illes Balears i la
Península, tal com disposa l’article 4 del RDL 4/2019.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a instrumentalitzar, durant l’any 2020, mecanismes que
permetin reduir els majors preus dels hidrocarburs que suporten
els ciutadans de les illes Balears com a conseqüència del fet
insular.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a atorgar, durant l’any 2020, un règim retributiu específic per
a noves instal·lacions d’energies renovables i a posar en marxa
de manera immediata la comissió específica que preveu
l’article 7 del RDL 4/2019.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a executar o almenys
iniciar, durant l’any 2020, les obres necessàries per a
l’electrificació dels ports de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per tal de permetre la connexió elèctrica de bucs
durant el període d’atracament.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a mantenir inalterables les actuals bonificacions del 75% de les
tarifes de transport aeri i marítim de persones i al mateix temps,
incloure com a bonificables les taxes cobrades als passatgers i
el preu dels vehicles, en el cas de transport marítim. S’insta
també el Govern d'Espanya a controlar de manera efectiva els
preus que apliquen les aerolínies i les navilieres, sobretot en els
períodes d’elevada demanda, i a obligar a aplicar el descompte
al final del procés de compra.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a garantir, mitjançant les Obligacions de Servei Públic (OSP)
que siguin necessàries, les connexions aèries i marítimes de
cadascuna de les Illes i la resta del territori nacional.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a aplicar, l’any 2020, i amb la suficient dotació pressupostària,
un sistema efectiu de compensacions dels costos del transport
aeri i marítim de mercaderies interinsulars i entre les Illes
Balears i la Península. Al mateix temps, s’insta el Govern
d'Espanya a finançar, ja l’any 2020, els costos del transport
marítim de residus entre les illes.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a reduir al màxim, durant l’any 2020, les taxes i tarifes
portuàries i aeroportuàries als ports i aeroports de les Illes
Balears, prestant especial atenció a les taxes vinculades al
transport de contenidors.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a dotar dins la secció 32 dels Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2020, una partida pressupostaria per tal de
reconèixer el caràcter essencial del transport públic regular de
viatgers a les Illes Balears.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d'Espanya a constituir, ja l’any 2020, les
comissions específiques que hauran de implantar mesures
efectives per dinamitzar sector econòmics estratègics a les Illes
Balears, com per exemple el sector nàutic.

12. El Parlament de els Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a incloure en els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2020 el factor d’insularitat que es preveu al títol III del RDL
4/2019, amb una dotació inicial mínima de 90 milions d’euros.
A més, s’insta el Govern d'Espanya a derogar la disposició
addicional primera del RDL 4/2019, per tal de garantir el
caràcter indefinit del factor d’insularitat.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a aprovar immediatament al Consell de Ministres, i en tot cas
abans de l’1 de març de 2020, el projecte de llei que inclou les
mesures fiscals del Règim Especial de les Illes Balears. El
projecte de llei constituirà, sense perjudici que inclogui
mesures addicionals, una còpia literal de l’avantprojecte de llei
que es va prendre en consideració a la reunió del Consell de
Ministres de 22 de febrer de 2019 i tindrà efectes retroactius a
1 de gener de 2020. No obstant això, s’eliminaran del projecte
de llei totes les referències a l’any 2026, per tal de garantir que
les mesures fiscal tinguin un caràcter indefinit en el temps.

Palma, a 24 de gener de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de febrer de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 5 de febrer de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1908/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a servei d'ambulàncies a Eivissa, davant la
Comissió de Salut.

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

El SAMU 061 és un servei imprescindible dins
l’equipament sanitari d’una comunitat; és l’encarregat de donar
la primera atenció d’urgència a les persones que ho requereixin,
i. per tant, és bàsic per disminuir la morbimortalitat i el risc de
seqüeles de la població beneficiària.

A Balears la implantació i la seva ampliació han estat
progressiva des de la seva creació; però la distribució per illes,
evidencien un desequilibri assistencial d’aquest servei a l’illa
d’Eivissa.

Per altra part, aquest servei a l’illa d’Eivissa actualment es
presta amb una UVI mòbil 24 hores tot l’any a Vila i Sant
Antoni, una UVI mòbil 12 hores tot l’any a Santa Eulària.
Comptam amb dues ambulàncies bàsiques durant 24 hores tot
l’any a Vila, una a Sant Antoni i una a Santa Eulària. El
municipi de Sant Joan té el servei d’una ambulància bàsica 12
hores durant els mesos d’estiu.

D’aquestes dades podem destacar que un municipi tan
extens en territori com és Sant Josep de Sa Talaia i amb una
població de més de 26.000 habitants no compta amb servei
d’ambulància.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
del Govern de les Illes Balears a dotar el municipi de Sant
Josep de Sa Talaia amb una ambulància durant tot l’any, 24
hores al dia, abans de finalitzar l’any 2020.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
del Govern de les Illes Balears a prolongar a 24 hores el servei
d’UVI mòbil del municipi de Santa Eulària des Riu, abans de
finalitzar l’any 2020.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
del Govern de les Illes Balears a dotar el municipi de Sant Joan
de Labritja d’ambulància durant tot l’any, abans de finalitzar
l’any 2020.

Palma, a 28 de gener de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 1909/20 (complementat amb l'escrit RGE

núm. 1918/20), del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou centre de salut a Pere Garau i millora de les
instal·lacions de l'actual així com de la resta de centres de
les Illes Balears, davant la Comissió de Salut (procediment
d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut, pel
procediment d'urgència, atesa la greu situació que pateix el
Centre de salut de Pere Garau.

Des de fa mesos el Centre de Salut de Pere Garau de Palma,
un dels centres amb més usuaris de la ciutat, ha deixat de ser
segur per a personal sanitari i usuaris i així ho han denunciat els
afectats. Aquesta inseguretat es deu a humitats, goteres, parets
en mal estat i presencia de rosegadors.

Aquest centre de salut pateix greus deficiències a l’àrea de
pediatria per les humitats, provoca despreniments de parets i
sostres i afavoreix l'aparició de fongs.

La salubritat d’aquest centre és insuficient, fet que va
provocar una inspecció de feina. Entre altres desperfectes
trobam parets desplomades, climatització deficient i
incompliment de la normativa vigent en casos d’evacuació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears a la construcció d'un nou
centre de salut a la zona de Pere Garau de Palma i, mentre no
es faci, insta a la urgent i immediata reparació dels defectes
estructurals i de salubritat de l'actual Centre de Salut de Pere
Garau.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears a la urgent i immediata
reparació dels aires condicionats dels centres de salut i unitats

bàsiques d’atenció primària de l'illa de Mallorca, Eivissa,
Menorca i Formentera atesa la greu situació que pateixen els
seus usuaris, especialment en aquesta onada de fred.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears a dotar de sistema de
climatització aquells centres de salut i unitats bàsiques
d’atenció primària de les illes que manquen d’aire condicionat
o calefacció.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears a realitzar un correcte
manteniment del sistema de climatització dels diferents centres
de salut i unitats bàsiques d’atenció primària de les Illes.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears a garantir la seguretat del
personal sanitari i usuaris dels centres de salut i unitats bàsiques
d’atenció primària de les Illes Balears.

Palma, a 23 de gener de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 1917/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a construcció d'un
nou centre sanitari a Pere Garau, davant la Comissió de
Salut (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Salut, pel procediment d'urgència, ja que els
darrers episodis de pluja han augmentat significativament la
gravetat de les deficiències que pateix el Centre de Salut de
Pere Garau l'estat del qual ha esdevingut insostenible, i han
posat en perill la seguretat dels professionals i dels usuaris. Per
aquest motiu, és necessari que el Parlament de les Illes Balears
es pronunciï i prengui de forma urgent les mesures oportunes
per solucionar aquesta situació.

El Centre de Salut de Pere Garau és un dels centres de salut
més importants de la ciutat de Palma perquè presta atenció a
una població de 25.944 usuaris i va ser reformat i ampliat entre
els anys 2007 i 2009. Es tracta d'un centre que arrossega
deficiències des del mateix dia de la inauguració de l'ampliació.
Les dificultats d'accessibilitat -una llitera no cap a l'ascensor,
només hi ha un bany adaptat, etc.- és la queixa més
generalitzada entre els usuaris.

Durant els dotze anys de funcionament de les instal·lacions
ampliades, els problemes s'han incrementat. La presència de
rates al centre, procedents probablement de solars veïns, és
constant. Les intenses pluges dels darrers dies han provocat
greus goteres que han deixat el terra ple d'aigua i han fet caure
el fals sostre en algunes estances.

El 2017 les consultes de pediatria d'aquest centre van haver
de traslladar-se de forma provisional al Centre de Salut Escola
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Graduada per garantir l’assistència pediàtrica; ja que es decidí
tancar al públic la sala d'espera d'aquesta àrea quan es van
detectar humitats al sostre, les quals suposaven un risc constatat
d’enfonsament. Es procedí a la seva reparació, però les
humitats han continuat i han provocat l'aparició de fongs en
aquestes zones afectades. A més, a conseqüència d'aquestes
humitats, s'han enfonsat parts de parets i sostre -una gran
prestatgeria a la sala de cures caigué per aquest motiu. Així
mateix, als banys també va caure un encalentidor d'aigua
damunt dels sanitaris. Per altra banda, el sistema de
climatització és deficient: els aparells d'aire fred i calent
s'espatllen contínuament. Problemes en el sistema d'evacuació
d'aigües residuals provoquen periòdicament males olors, les
quals fan insuportable l'estada al centre tant per als
professionals sanitaris com per als usuaris.

Aquesta és la crua realitat diària al Centre de Salut de Pere
Garau, on professionals sanitaris i usuaris conviuen entre rates,
humitats i perills. La situació de deixadesa i inseguretat del
Centre de Salut de Pere Garau és inacceptable i ha esdevingut
insostenible. És urgent i necessària l'execució d'obres de
reforma i millora del centre per tal donar un servei de qualitat
als ciutadans en un entorn segur, tant per als pacients com per
als treballadors, mentre no es trobi un emplaçament adequat per
construir un nou centre de salut.

Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar de forma urgent totes les obres de
manteniment i millora que siguin necessàries per garantir la
seguretat dels usuaris i dels professionals que treballen al
Centre de Salut de Pere Garau.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l'Ajuntament de Palma a impulsar les actuacions
que calguin per trobar un nou emplaçament per al Centre de
Salut de Pere Garau el més aviat possible.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure el projecte per a la construcció d'un nou
centre sanitari a Pere Garau al Pla d'Infraestructures d'Atenció
Primària previst per a l'any 2020.

Palma, a 28 de gener de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu
Jaume Font i Barceló

D)
RGE núm. 1947/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a pla anual de l'Impost de turisme sostenible 2020,
davant la Comissió de Turisme i Treball.

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

Atès que a la Llei 2/2016, de 30 de maig, de l’impost sobre
estades turístiques i de l’impuls del turisme sostenible es crea,
a l’article 19, el fons per afavorir el turisme sostenible com a
instrument de finançament, total o parcial, d’inversions i altres
despeses que, en execució dels projectes que s’aprovin, es
destinin a les actuacions recollides al esmenat article 19.

La llei estableix també que s’han de prioritzar els projectes
de caràcter mediambiental, i en tots els casos els projectes que
s’aprovin han de ser sostenibles des del punt de vista ambiental,
social i econòmic.

A l’article 20 de la llei s’estableix la creació de la Comissió
d’Impuls de turisme sostenible a la qual correspon, entre
d’altres qüestions l'elaboració d’un pla anual d’impuls del
turisme sostenible que fixi els objectius anuals prioritaris, amb
criteris d’equilibri territorial, que es desenvolupa en el Decret
35/2016.

L’article 44 del decret esmentat determina en el punt 2 les
competències del Ple de la Comissió d’Impuls del Turisme
Sostenible i, en concret, la lletra a) disposa la competència
d’aprovar, a proposta del Comitè Executiu, el Pla Anual
d’Impuls del Turisme Sostenible.

L’esmentat pla anual es ve ratificant pel Consell de Govern.
El passat mes de maig de 2019 el Govern balear va aprovar el
Pla anual d'Impuls del Turisme Sostenible per a 2019, on els
objectius prioritaris van ser els recollits a l’article 19 de la llei,
sense concretar cap línia en especial.

Més enllà de diverses situacions que van acompanyar el
darrer repartiment dels fons de l’ITS, respecte de les quals hi
va haver insatisfacció tant pels ajuntaments, com per membres
de la comissió per considerar que el procés d’elecció havia
estat mancat de transparència i consens, és evident que uns dels
greus problemes que patim a les Balears són les mancances en
les infraestructures referents al cicle de l’aigua, en concret
sanejament i depuració.

A totes les illes estem patint vessaments d’aigües fecals a la
mar i el tancament de platges afectades que són del tot
inacceptables, si el que defensem és la sostenibilitat,
l’ecologisme i a més es cobra un impost per impulsar un
turisme sostenible.

Davant la situació actual el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balear a impulsar, des de la seva presència, els òrgans de la
Comissió per l’Impuls del Turisme sostenible i, mitjançant els
acords i consens necessari amb tots els seus membres, un pla
anual per a 2020 on la prioritat clara siguin els projectes
destinats a la millora del medi ambient i el turisme sostenible
i molt específicament dirigit a impulsar un Pla
d’Infraestructures Hidràuliques, especialment en matèria de
sanejament i depuració d’aigües. Aquest pla constituirà un
afegit a les infraestructures que, en l’àmbit del cicle de l’aigua,
ja té previst fer la Conselleria de Medi ambient i Territori.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la modificació del sistema de distribució dels
ingressos obtinguts amb l'Impost Sostenible, consensuant uns
altres criteris de repartiment conjuntament amb agents
econòmics i socials i les administracions i entitats implicades.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir en el termini més breu possible i sempre abans
del proper mes de maig, les línies del punt 91 dels Acords de
Governabilitat del Pacte PSIB-PSOE, UP, MES per Mallorca,
que recull, “Estudiarem la revisió de les finalitats de l’impost
de Turisme Sostenible”.

Palma, a 28 de gener de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 1948/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a declaració de Sant Antoni de Portmany (Eivissa)
zona afectada greument per una emergència, 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.

El passat dia 22 d'octubre de 2019 en el terme municipal de
Sant Antoni de Portmany (Eivissa), es va registrar un episodi
de vent intens que va arribar a aconseguir una força de 120
quilòmetres per hora, acompanyat de pluges, que van provocar
importants danys materials en l'entorn afectat.

Després d'una inspecció aèria la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears calcula que la zona
forestal que va sofrir l'afectació del fenomen va ser d'entre 250
i 300 hectàrees d'àrees forestal i va danyar un volum aproximat
de cent mil pins.

Així mateix es van registrar importants danys en cultius
agrícoles, principalment ametllers i garrovers. Superen el
centenar les parcel·les de terreny i els habitatges afectats en les
seves estructures, i en les seves tanques perimetrals per la
caiguda de pins. Més d'una vintena de vehicles han resultat
danyats.

D'altra banda, també han resultat danyades una sèrie
d'infraestructures públiques que s'han vist obligades a deixar de
proporcionar serveis als usuaris a causa del greu deteriorament
dels seus elements estructurals. És el cas del Poliesportiu “Can
Coix” la coberta del qual és necessari substituir així com la
superfície de parquet de la pista poliesportiva que va resultar
greument afectada per l'aigua que va penetrar a l'interior del
recinte. A més d'això, han quedat totalment inutilitzades dues
pistes de pàdel annexes al recinte poliesportiu.

En aquest mateix sentit, cal destacar també els danys
provocats en dos col·legis de primària, un col·legi infantil,

mobiliari urbà, senyals de trànsit, contenidors de residus,
elements de jardineria i línies de baixa tensió.

Tots aquests greus danys materials són conseqüència de
l'episodi d'intensos vents i pluja i poden ser recuperats a través
de les ajudes i les mesures econòmiques que preveu la Llei
17/2015.

L'article 23 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema
Nacional de Protecció Civil, regula el procediment de zona
afectada greument per una emergència de protecció civil, i
preveu que la declaració esmentada, que correspon al Consell
de Ministres, la puguin sol·licitar les administracions públiques
interessades. De la mateixa manera, de l'apartat 2 de l'article
23, en relació amb l'apartat 2 de l'article 20, es desprèn que
correspon dictar aquesta declaració en tot cas quan es
produeixin danys personals o materials derivats d'un sinistre
que pertorbi greument les condicions de vida de la població en
una àrea geogràfica determinada i la magnitud del qual
requereixi la intervenció de l'Estat, per mitjà de les mesures de
recuperació corresponents, a fi de restablir la normalitat de la
zona sinistrada.

En data 25 d'octubre de 2019 el Consell de Govern del
Govern de les Illes Balears va adoptar un acord a través del
qual s'instava el Consell de Ministres que declarés el territori de
Sant Antoni de Portmany (Eivissa) zona afectada greument per
una emergència de protecció civil, i que la declaració inclogués
totes les ajudes i les mesures econòmiques que preveu la Llei
17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció
Civil.

En el mateix sentit, amb data 30 d'octubre de 2015, el Ple
de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) es va
dirigir al Consell de Ministres.

La valoració dels danys soferts supera àmpliament la
quantitat de 7 milions d'euros, tot això segons l'informe que
degudament es va presentar a la Direcció Insular de
l'Administració General de l'Estat a Eivissa per al seu trasllat al
Ministeri de l'Interior, tot això a l'efecte de valoració de cara a
una eventual declaració de zona afectada greument per una
emergència de protecció civil i l'ajuda econòmica que d'aquesta
pogués venir associada.

Si bé les administracions públiques, local, insular i
autonòmica han desplegat esforços sobre el terreny per
recuperar la normalitat a la zona afectada queden per cobrir les
conseqüències econòmiques que el fenomen meteorològic ha
provocat.

Tres mesos després del desastre i malgrat les reiterades
peticions d'ajuda al Govern de l'Estat, inexplicablement
aquestes segueixen sense atendre's i amb això tots els afectats,
institucions públiques i propietaris particulars, no disposen de
cap col·laboració econòmica que permeti fer front als danys
registrats en les seves propietats.

Atès tot l'anterior, urgeix que el Govern de l'Estat acordi
atendre en el primer Consell de Ministres que se celebri les
peticions de l'Ajuntament de Sant Antoni Portmany i el Govern
de les Illes Balears remeses pocs dies després de registrar-se el
fenomen meteorològic.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1r. El Parlament de les Illes Balears insta que, amb caràcter
d'urgència, els “ministres d'Hisenda, Administracions Públiques
i de l'Interior i, en el seu cas, dels titulars dels altres ministeris
concernits”, proposin al Consell de Ministres la declaració de
Sant Antoni de Portmany (Eivissa) de zona afectada greument
per una emergència tot això d'acord amb l'article 23 de la Llei
17/2015, per raó de danys materials causats per l'episodi de
forts vents i pluja el dia 22 d'octubre de 2019.

2n. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Ministres a incloure en la declaració totes les ajudes i mesures
econòmiques que preveuen els articles 21, 22 i 24 de la Llei
17/2015, en relació amb la disposició addicional quarta
d'aquesta mateixa llei i de Reial decret 307/2005, de 18 de
març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a
determinades necessitats derivades d'emergència o de
naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seva
concessió.

3r. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Ministres a adoptar les mesures complementàries a les
indicades a l'apartat anterior que procedeixin per contribuir a
la
recuperació íntegra dels danys soferts en el territori del
municipi de Sant Antoni de Portmany a conseqüència de
l'episodi de vents i pluja esmentat.

Palma, a 22 de gener de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

F)
RGE núm. 1949/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a exigència dels 78 milions d'euros d'IVA que
corresponen a les Illes Balears, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

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

Dia 31 de juliol de 2018, el Ministeri d'Hisenda dirigit per
la Sra. María Jesús Montero comunicà, a la corresponent reunió
del Consell de Política Fiscal i Financera, el imports de les
bestretes a compte del sistema de finançament autonòmic per
a l’any 2019 i la liquidació definitiva de l’exercici 2017, per a
cadascuna de les comunitats autònomes.

El volum total de recursos nets que havien de rebre les
comunitats autònomes l’any 2019 pels dos conceptes
assenyalats, d’acord amb la comunicació de juliol 2018,
ascendia a 108.058 milions d’euros, la qual cosa suposava un
increment de 4.161,6 milions d’euros respecte de l’exercici
2018. A més, s’havia d’afegir la regularització d’un problema

de decalatge en matèria d’IVA de l’any 2017, que suposava un
perjudici per al conjunt de comunitats autònomes d’uns 2.500
milions d’euros.

Per al cas de Balears, les bestretes a compte per a l’exercici
2019 i la previsió de liquidació definitiva de 2017 assolien un
import de 2.665 milions d’euros, la qual cosa representava un
increment de 99 milions d’euros respecte de 2018, als quals
s’havien d’afegir uns 78 milions d’euros addicionals pel
perjudici derivat del decalatge de l’IVA. Amb tot, Balears
havia de rebre el 2019, d’acord amb la comunicació del
Ministeri d'Hisenda del mes de juliol 2018, 177 milions d’euros
addicionals als que es reberen el 2018.

No obstant això, el Govern d'Espanya presidit pel Sr. Pedro
Sánchez fracassà en l’intent d’aprovar a les Corts Generals el
Projecte de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2019, la
qual cosa va derivar en la convocatòria d’eleccions generals, un
Govern d'Espanya en funcions fins fa només unes setmanes i
una situació de pròrroga dels pressupostos de l’Estat per a l’any
2018.

Davant l’escenari de pròrroga pressupostària i l’existència
d’un govern en funcions, la ministra Montero al·legà d’una
forma reiterada, fins i tot emparant-se en informes de
l’advocacia de l’Estat, la impossibilitat de transferir els imports
de les bestretes a compte que el mateix ministeri d'Hisenda
comunicà a les comunitats autònomes el juliol de 2018 i amb
les quals es feren els pressupostos autonòmics.

No obstant això, varen ser convocades, a finals de setembre
2019, les noves eleccions generals del 10 de novembre, i el que
era absolutament impossible prèviament es va transformar de
sobte no només en una opció possible, sinó totalment
aconsellable.

De fet, el Govern del Sr. Pedro Sánchez aprovà el Reial
Decret Llei 13/2019, d’11 d’octubre, que permeté una
actualització extraordinària de les bestretes a compte del
sistema de finançament per a l’any 2019 tant de les comunitats
autònomes com de les entitats locals, que permeté el
desbloqueig, prèvia actualització, de 101 milions d’euros de les
bestretes a compte del sistema de finançament per a les Illes
Balears, que s’ingressaren a les arques de la comunitat
autònoma durant els mesos de novembre i desembre de 2019.
No obstant això, a l’esmentat decret llei no existí voluntat
política de resoldre la problemàtica derivada del decalatge de
l’IVA de l’any 2017, i per tant, continuava el bloqueig d’uns
2.500 milions d’euros al conjunt de comunitats autònomes, dels
quals 78 milions corresponien a Balears.

Aquesta situació es posà sobre la taula a la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 d’octubre de 2019, on fins i tot s’aprovà per
unanimitat una proposició de llei del Grup Parlamentari
Popular on s’instava a reclamar de forma immediata els 78
milions d’euros d’IVA que corresponen als ciutadans de les
Illes Balears.

Tot i això, el govern de la Sra. Armengol va seguir
mantenint una posició ambivalent on més que defensar els
interessos de Balears mostrant fermesa, contundència i exigint
solucions a la pèrdua de 78 milions d’euros, es defensaven
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interessos partidistes i s’acotava el cap davant les consignes
que arribaven des del Ministeri d’Hisenda i La Moncloa.

I a dia d’avui, la Ministra Mª Jesús Montero ha confirmat
els pitjors presagis, anunciant que no té cap intenció de pagar
a les comunitats autònomes els recursos que els corresponen
per la problemàtica del decalatge de l’IVA, la qual cosa
suposaria la pèrdua definitiva de 78 milions d’euros per part de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Sorprenentment, davant aquest escenari francament
pessimista, la presidenta Francina Armengol, la consellera
d’Hisenda Rosario Sánchez i el conjunt dels grups
parlamentaris que donen suport al Govern han optat -almenys
a dia d’avui- pel silenci i, per tant, per acceptar una retallada
definitiva de 78 milions d’euros als ciutadans de les Illes
Balears.

Des del Grup Parlamentari Popular no estam disposats a
acceptar aquesta situació i. per això, presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a transferir de forma immediata els 78 milions d’euros en
concepte d’IVA que es deuen a la comunitat autònoma de les
Illes Balears. S’insta també el Govern d'Espanya a transferir
immediatament els recursos que pertoquin a les hisendes locals
de les Illes Balears, en els casos en què també s’hagin vist
afectades per la problemàtica del decalatge de l’IVA de l’any
2017.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mostrar una actitud ferma i contundent davant el
Govern d'Espanya, per tal d’exigir la transferència immediata
dels 78 milions d’euros en concepte d’IVA que es deuen a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acudir a la via judicial, en cas que dia 1 de març de
2020 el Govern de l’Estat encara no hagi donat una solució que
permeti transferir de forma immediata els 78 milions d’euros en
concepte de IVA que es deuen a la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Palma, a 27 de gener de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

G)
RGE núm. 1982/20 (complementada amb l'escrit RGE

núm. 2124/20), dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a garantia de la
llibertat de pensament i rebuig al vet parental, davant la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.

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

A l’article 27.1 de la Constitució Espanyola de 1978
s'afirma que "tots tenen el dret a l'educació" i es reconeix "la
llibertat d'ensenyament". A més, l'apartat 2 d’aquest article 27
s'encarrega d'establir que l'objecte de l'educació serà "el ple
desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als
principis democràtics de convivència i als drets i llibertats
fonamentals".

Aquesta definició estableix el ple desenvolupament de la
personalitat humana fonamentada en el respecte als principis
democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals,
tal com recull, al seu article 26 , la Declaració Universal dels
Drets Humans.

El lliure desenvolupament de la personalitat, com a garant
de l'autonomia personal i en relació amb el dret a l'educació,
contribueix que l'individu posseeixi una llibertat d'elecció real
i personal enfront dels diferents i diversos reptes que planteja
la vida. La llibertat permet discernir, diferenciar, destriar i
aquest ple desenvolupament de la personalitat humana no està
complet si no està estretament lligat al desenvolupament d'un
esperit crític per part de l'alumne i del ciutadà.

No obstant això, la construcció d'un esperit crític es pot
impedir per una deficient i incompleta formació, mitjançant la
repetició de falsedats. Això és el que pot denominar-se
adoctrinament, és a dir, inculcar determinades idees o creences
distorsionant la forma en què es percep la realitat i dirigint el
seu pensament cap a una ideologia o forma de pensar
determinada.

Lamentablement, l'escola s'ha convertit en focus per a la
dreta, intentant implantar un model conservador i parcial, que
limita el currículum educatiu als continguts que consideren
“aptes” però que exclouen realitats socials, i fins i tot
històriques, i busca introduir un major centralisme i control de
l'educació i dels processos educatius.

L'educació és un procés actiu en el qual participen docents
de diferents sensibilitats i ideologies.

Té la riquesa d'oferir pluralitat d'experiències, matèries i
assignatures susceptibles de diferents enfocaments i, per tant,
de generar pensament en els alumnes. La filosofia, la història,
la religió, la literatura, l'art, les ciències, l'assignatura de valors,
etc., són matèries del currículum educatiu que generen
pensament i ajuden a crear esperit crític.

A les escoles, és inevitable que hi entrin les preocupacions
socials, però hi ha principis pedagògics que aconsellen
preservar els nens i les nenes de l'alineament hostil, de
l'agressivitat, de l'adoctrinament, de la simplificació. En aquest
sentit, i sempre dins d'un context de moderació, els docents han
de gestionar aquesta penetració de l'actualitat a les aules des de
valors democràtics i de convivència.

No podem oblidar que l'educació és la millor via de progrés
social i enfront de la deriva centralista, adoctrinadora i
controladora, és de vital importància mostrar i consolidar el
suport i la confiança en la professionalitat del docent i de la
inspecció educativa, confiar en el nostre sistema educatiu i
garantir una formació integral per a tots els nens i nenes.
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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 vetllar pel compliment de l'article 27.1, que defensa
el dret a l'educació i la llibertat d'ensenyament, i de l'article
27.2 de la Constitució Espanyola, que té com a fonament el ple
desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als
principis democràtics de convivència i als drets i llibertats
fonamentals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar el compliment dels plans d'igualtat, protocols
LGTBI i formació en igualtat en els centres educatius per a la
prevenció de la violència de gènere i la superació del sexisme.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir la pluralitat de pensament, l'ensenyament de
principis de convivència, respecte i tolerància que una societat
democràtica ha de compartir a tots els alumnes i les alumnes en
l'educació obligatòria tal com recomana el Consell d'Europa.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure
una campanya de suport a la professionalitat i la independència
del docent i de suport a la llibertat de càtedra perquè fomenti
una educació basada en la llibertat de pensament i el
desenvolupament de la capacitat crítica de l'alumnat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar l'autonomia dels òrgans directius dels centres
educatius com a peces claus per a la millora del nostre sistema
educatiu i com a mitjà per garantir el compliment de l'article 27
sobre el dret a l'educació i el seu desenvolupament, recollit a la
Constitució.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir mesures de diàleg amb els centres educatius,
així com les mesures legislatives necessàries per impedir
qualsevol ingerència de caràcter partidista als centres sostinguts
amb fons públics.

Palma, a 29 de gener de 2020
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Gloria Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

H)
RGE núm. 1984/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a no-establiment
d'una "ecotaxa" aèria, 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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

La vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició
Ecològica i Repte Demogràfic d'Espanya, Teresa Ribera, ha
posat damunt la taula com a "debat interessant" la proposta
d'establir una "ecotaxa" aèria. La ministra destaca el corrent
cada vegada major a un bon nombre de països en particular als
nòrdics que demanden l'ús de transports alternatius als avions
que siguin menys contaminats.

El Grup Parlamentari El Pi està d'acord que la preocupació
pel medi ambient ha d'estar present en el disseny de la nostra
mobilitat diària i és cert que s'han de cercar i potenciar mitjans
de transport alternatius que siguin menys contaminants, però
sense obviar les peculiaritats de cada territori.

Fer aquesta proposta demostra un total desconeixement de
la realitat territorial espanyola i de la problemàtica existent
envers la connectivitat dels territoris extrapeninsulars -Illes
Balears, Canàries, Ceuta i Melilla-; la qual ha esdevingut un
problema recurrent i que serà endèmic si se segueix amb
aquestes polítiques de mobilitat que perjudiquen, encara més,
els residents d'aquests territoris.

Per als residents dels territoris extrapeninsulars no és una
opció agafar l'avió, és una necessitat, perquè no disposam d'una
xarxa alternativa de ferrocarril ni de carreteres que connecti
aquests territoris amb el peninsular ni tampoc els territoris
extrapeninsulars entre ells.

La proposta d'aquesta "ecotaxa" aèria suposa la negació del
fet insular, reconegut a la Constitució Espanyola, als diferents
estatus d'autonomia i als seus règims econòmics. Això suposa
negar la realitat extraterritorial de les Illes Balears, les
Canàries, Ceuta i Melilla.

Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears proposa la
següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a no aprovar cap "ecotaxa" aèria que afecti els territoris
extrapeninsulars.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a garantir la connectivitat dels territoris extrapeninsulars
amb el territori peninsular o entre ells mateixos sense cap nou
sobrecost que encareixi encara més la comunicació dels
territoris insulars.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a fixar uns preus màxims de referència -tarifa plana- en
els trajectes entre els territoris extrapeninsulars i el territori
peninsular o entre ells mateixos.

Palma, a 29 de gener de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló
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I)
RGE núm. 1985/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures de suport al producte local de proximitat
de Balears, davant la Comissió d'Economia.

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

La borrasca “Glòria”, que durant la setmana del 20 al 26 de
gener va provocar la suspensió del transport marítim a Balears,
va originar situacions de desproveïment de nombrosos
productes de consum habitual a establiments comercials de
l’arxipèlag.

Aquest incidència meteorològica posà novament de
manifest la gran dependència alimentària de les Balears,
accentuada durant la temporada turística quan augmenta el
volum de consumidors.

La “Mesa Agrària de Mallorca”, formada per l’Associació
de Porcí de les Illes Balears, Unió de Pagesos de Mallorca,
UPA-Associació Intersectorial Agrària i Pagesos de Sa Pobla,
ha denunciat, arran d’aquest temporal, “l’escàs pes de la
producció alimentària local en el gran consum a les Balears” i
“la irracionalitat del model alimentari que destrueix els
agricultors de més a prop per dur el menjar des de llargues
distàncies”.

El sector agrícola ramader de Balears pateix la substitució
dels aliments de proximitat pels que arriben de fora i cada
vegada és major la dependència d'aquests productes.

Ho confirmen les dades de comercialització de fruita i
verdura local i que la majoria de la carn que es consumeix a
Balears arriba des de fora, amb un constant reemplaçament de
les produccions agrícoles i ramaderes de Mallorca, Menorca i
les Pitiüses per produccions industrials, de menor qualitat, la
gran majoria de les quals arriben en transport marítim.

Unes produccions que es comercialitzen a preus baixos,
amb una repercussió negativa sobre els productes locals en
ocasionar la disminució dels preus en el sector
agrícola-ramader de Balears.

Per 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 a executar nous programes de suport i difusió als
productes locals per afavorir la producció autòctona al sector
agrícola ramader de les Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a gestionar i definir acords amb les associacions
empresarials del sector d’hoteleria per fomentar el consum de
productes locals als hotels, amb campanyes informatives
adreçades als visitants.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir noves línies de col·laboració amb les

cooperatives agràries per afavorir la comercialització del
producte local i de proximitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a gestionar amb la Conselleria de Salut pel que fa al
subministrament a les cuines de la xarxa d’hospitals de
l’Ibsalut, i amb la Conselleria d’Educació, en relació amb els
menjadors escolars, la compra de productes locals per als
menús i plats que elaboren.

Palma, a 27 de gener de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

J)
RGE núm. 1986/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a recuperar el consens en torn de la Llei agrària de
les Illes Balears, davant la Comissió d'Economia.

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

El Parlament de les Illes Balears aprovà, el 2 de desembre
de 2014, la primera Llei agrària de les Illes Balears, amb els
objectius d’aportar instruments i mesures per fer possible la
supervivència del sector agrícola ramader de les Balears,
augmentar la rendibilitat de la producció a les explotacions i les
rendes dels pagesos i ramaders; incrementar els preus dels
productes agraris, facilitar la venda directa dels productes
propis, i, també, preservar i mantenir el paisatge rural.

Per primera vegada el sector primari de les Illes Balears
disposava d’un marc legal amb un conjunt d’actuacions,
iniciatives i programes que van quedar definits després d’un
diàleg constructiu i un ample consens amb les organitzacions
professionals agràries, les cooperatives agràries i els consells
insulars, que van participar de forma activa durant tot el procés
de tramitació parlamentària, amb aportacions i propostes.

El resultat final d’aquella primera Llei agrària de Balears,
impulsada pel llavors conseller d’Agricultura, Sr. Gabriel
Company, va ser un acord que va obtenir el suport, a més de les
organitzacions professionals del sector, les cooperatives
agràries i els consells insulars; de dos dels alts càrrecs de
l’actual equip de direcció de la Conselleria d’Agricultura:
l’avui director general d’Agricultura, Ramaderia i
Desenvolupament Rural, Sr. Gabriel Torrens Llabrés -llavors
secretari general d’Unió de Pagesos de Mallorca-, i
l’exconseller d’Agricultura, Sr. Mateu Morro Marcé, actual
gerent del Fogaiba.

Però el gener de 2019, en el tram final de l’anterior
legislatura, va ser modificada la primera Llei agrària de Balears
amb unes modificacions, introduïdes per llavors conseller Sr.
Vicenç Vidal que van trencar els acords assolits el desembre de
2014.

En aquesta legislatura, el Govern de la comunitat autònoma
s’ha vist obligat a recuperar articles de la llei de 2014 -que van
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ser modificats el gener de 2019- davant les discrepàncies
plantejades pel Govern d’Espanya i per evitar un recurs en el
Tribunal Constitucional, tal com recull l’acord de la Comissió
Bilateral de Cooperació Administració General de
l’Estat-CAIB, publicat el 19 de novembre de 2019 al BOIB
núm. 157.

El sector primari de les Balears necessita, i demana, el
desenvolupament, la reglamentació i l'aplicació de les mesures
contingudes a la Llei agrària de les Illes Balears per donar els
instruments i les actuacions destinades al suport i a la
reactivació de l’activitat agrícola i ramadera a les Illes Balears,
en perill d’extinció.

Per 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 a recuperar el consens entorn de la Llei agrària de les
Illes Balears mitjançant el diàleg amb les organitzacions
professionals agràries, les cooperatives agràries i els consells
insulars.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no introduir noves modificacions a la Llei agrària de
les Illes Balears sense l’acord i el consens amb el sector, tal
com es va fer el desembre de 2014.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a gestionar, des de la Conselleria d’Agricultura, el
desenvolupament, la reglamentació i l'aplicació de les mesures
contingudes a la Llei agrària de les Illes Balears per donar
instruments i iniciatives destinades a la reactivació de l’activitat
agrícola ramadera a Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a prioritzar, durant el 2020, la quantificació i el calendari dels
recursos per a la dotació i l'aplicació efectiva de les mesures de
la Llei agrària en favor del sector primari de les Balears, amb
l’objectiu de preveure i incorporar aquestes partides als
pressupostos de la CAIB, amb caràcter plurianual.

Palma, a 27 de gener de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

K)
RGE núm. 1988/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a bonificació de les tarifes de transport aeri i
marítim, 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 comissió.

Les Illes Balears depenen del sistema aeri per a la seva
connectivitat, ja que prop del 90% del turisme, la nostra
primera indústria, arriba per transport aeri.

El fet insular condiciona clarament la connectivitat dels
ciutadans i el desenvolupament econòmic i social, i amb més
incidència en les dobles insularitats com Menorca i Eivissa o la
triple com Formentera.

Des de les institucions s’ha fet feina per tal de millorar
aquesta connectivitat i al llarg dels anys s’han anant
aconseguint fites, com ara les darreres de l’increment de la
bonificació del transport aeri i marítim als residents dels
territoris no peninsulars interilles i posteriorment amb la
península fins al 75%, de forma indefinida.

De la mateixa manera està constatat des de fa temps que en
dates puntuals al llarg de l’any la connectivitat es veu afectada
a causa d’un gran increment de la demanda per períodes molt
concrets de temps, la qual cosa provoca un increment de preu.
Aquest és el cas darrer que va sortir als mitjans on es reflectia
un increment del 20% del preu dels bitllets d’avió per les festes
de Nadal.

Al final del mes de setembre de 2019, vam poder observar
com el ministre de Foment va anunciar al Congrés dels
Diputats mesures del Govern davant les denúncies del preu dels
bitllets d’avió, produïdes a continuació de l’aprovació de la
bonificació del 75% als bitllets als residents de Canàries i
Balears. Va anunciar que Hisenda controlava la renda dels que
es beneficiaven de l’ajuda per evitar actituds que va denominar
de perverses. Va manifestar la voluntat de saber exactament qui
s’estava beneficiant d’aquestes bonificacions i quantes vegades
s’estaven beneficiant...

Davant aquestes declaracions es va produir una enorme
preocupació i indignació social, ja que posaven en dubte la
necessitat del descompte dels ciutadans dels arxipèlags i a més
dubtava de la honorabilitat dels usuaris.

A dia d’avui, resulta més que necessari que Balears a més
de la resta de territoris afectats, puguin tenir constància des del
nou Govern central ja constituït, que la bonificació del 75% de
resident en el transport aeri i marítim, no s’ha de veure alterat.

Per tot el que s’ha exposat, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
prendre totes les mesures i a dur a terme totes les actuacions
necessàries per traslladar al Govern central el caràcter de
necessitat i d’interès general que té la bonificació de les tarifes
del transport aeri i marítim per als residents a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
garantir el 75% de bonificació en les tarifes aèries i marítimes
per al resident a Balears, en els mateixos termes vigents a dia
d’avui, com a mínim.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
que les feines de control i fiscalització de les tarifes aèries i de
les ajudes al transport aeri i marítim i la seva correcta
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utilització, no acabin afectant negativament els drets dels
residents de Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
donar compliment a l’objectiu anunciat pel conseller Marc
Pons durant la seva compareixença d’inici de la present
legislatura per donar compte del seu projecte polític,
d’aconseguir un preu màxim en vols amb la Península.

Palma, a 28 de gener de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

L)
RGE núm. 1989/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a aplicació del descompte de resident al final de la
compra dels passatges, 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 comissió.

El 7 de desembre de 2018 el llavors ministre de Foment, Sr.
José Luis Ábalos –avui ministre de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana- declarà a Palma, després d’haver-se reunit
amb la presidenta de la comunitat autònoma, Sra. Francina
Armengol: “los residentes tendrían que señalar su condición
después de conocer el precio del billete y no antes porque esto
aclararía muy bien la aplicación de la bonificación”, i va
afegir que “estaría bien tener el precio y después la condición
de residente”.

Aquest mateix dia el Sr. Ábalos va afirmar que “existe un
Observatorio que analiza los precios de las compañías aéreas”
i que “está elaborando un informe para ver en qué medida es
cierto, o no, que las aerolíneas están subiendo el precio de sus
billetes a raíz de la aplicación del 75 por ciento de descuento
para residentes”.

Onze dies després, en el Congrés dels Diputats, a la sessió
de control al Govern, el ministre Sr. Ábalos va manifestar que
“estamos con el observatorio, pendientes de la evolución de
precios en los billetes a las islas, y queremos imponer la
condición de residentes después de saber la tarifa, y hemos
hablado con la Comisión Nacional de Mercados y de la
Competencia para que también intervenga en este aspecto”.

La Direcció General d’Aviació Civil va comunicar a les
aerolínies, també el desembre de 2018, que el Ministeri de
Foment “prevé promulgar esta medida antes de que finalice el
año, de forma que se haga efectiva en enero de 2019, dando un
plazo de dos meses a las compañías aéreas (entraría en vigor
en marzo) para que adapten sus sistemas el nuevo
procedimiento”.

La memòria del Ministeri de Foment per a 2019 va incloure
canvis en el sistema d’identificació dels passatgers per obtenir
el descompte aeri, de manera que fins al final del procés no
s’hagi de dir la condició de resident. Aquests canvis, segons la

memòria del Ministeri dirigit pel Sr. Ábalos, constitueix una
mesura per prevenir el frau, tota vegada que s’evitarà que la
informació sobre la residència del passatger s’utilitzi per oferir
tarifes diferenciades al resident i al no resident.

Posteriorment, el 30 de setembre de 2019, el llavors
conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes, Sr.
Marc Pons, després d’haver-se reunit a Madrid amb el secretari
d’Estat d’Infraestructures, Transports i Habitatge del Ministeri
de Foment, Sr. Pedro Saura, va demanar-li que “s’adoptin
mesures que evitin comportament anòmals de les companyies,
com ara l’exigència que la condició de resident a l’hora de
comprar els bitllets en línia es faci constar sempre al final i no
al principi perquè així no hi pugui haver dos preus”.

Atesos els reiterats incompliments de totes aquestes
mesures, 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 a reclamar i gestionar amb el Govern d’Espanya que no
s’ajorni més l’aplicació del descompte de resident al final de la
compra dels passatges, de manera que el Ministeri de Foment
imposi i exigeixi a les companyies aèries demanar la condició
de resident al final de l’adquisició i no al principi per evitar
preus diferents i encariments que perjudiquen als usuaris.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar i gestionar amb el Govern d’Espanya la
presència i la participació actives del Govern de les Illes
Balears a l’Observatori de Preus anunciat pel Ministeri de
Foment, amb l’objectiu de fer un seguiment de l’evolució dels
preus del passatges en els trajectes amb Balears i,
concretament, l’aplicació del descompte de resident.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar i gestionar amb el Govern d’Espanya l’accés
als informes de la Comissió Nacional de Mercats i de la
Competència sobre el comportament de les aerolínies en
matèria de preus als trajectes de Balears, i que siguin posats a
disposició del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 27 de gener de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

M)
RGE núm. 1990/20 (complementat amb l'escrit RGE

núm. 1993/20), del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebuig a l'anomenada "ecotaxa aèria", davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment
d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió, pel procediment
d'urgència, atès l'anunci efectuat pel Govern central en relació
amb l'anomenada "aerotaxa" i l'alarma que ha generat entre la
població de les Illes Balears i el sector empresarial i turístic.
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La millora de la connectivitat aèria de Balears ha estat i és
un repte continu i una reivindicació social llargament
demandada. Amb serioses dificultats s'han aconseguit millores
i drets al llarg dels anys, que no podem permetre'ns perdre ni
que certes decisions polítiques vagin en contra de la
competitivitat del nostre arxipèlag. Avui dia continua sent una
assignatura pendent la doble i triple insularitat que sofreixen les
illes menors.

No obstant això, el passat dia 27 de gener vèiem en els
mitjans de comunicació declaracions de la ministra per a la
Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, en les
quals manifestava, en ple debat de la fiscalitat ambiental, que
resultaria raonable establir un impost a l'ús de l'avió a imatge i
semblança de França, ja que, segons ella, la taxa recauria en qui
compra bitllets d'aquest mitjà de transport, és a dir, “qui té més
recursos o són bitllets sufragats per l'empresa”, paraules que
posaven de manifest una vegada més la improvisació, el
desconeixement i la falta de sensibilitat cap a la realitat de les
regions insulars.

Una correcta connectivitat aèria és un tema de primera
necessitat en un territori insular com Balears, ja que les nostres
carreteres amb la península són el vaixell o l'avió, no tenim
alternativa. Davant això resulta necessari continuar defensant
un tracte diferenciat per als residents insulars, màximament
quan no és la primera vegada que s'ha posat en dubte aquest
caràcter de necessitat que té la connectivitat aèria a Balears.
Recordarem fa uns mesos el ministre de Foment que va posar
en dubte també la necessitat de la bonificació del 75% als
residents dels arxipèlags, de Ceuta i de Melilla, i també amb
l'argument que volar amb avió obeïa més a un capritx que a una
necessitat dels habitants de les illes i posava en dubte
l'honorabilitat dels viatgers.

D'altra banda, el turisme és un sector transversal que
necessita treballar conjuntament amb altres sectors per al seu
correcte funcionament i especialment amb les comunicacions
aèries i marítimes, a més de constituir-se en el sector que més
benefici econòmic i llocs de treball reporta a Balears ja que
representa el 45% del PIB i és responsable d'aproximadament
el 35% dels llocs de treball.

A més, el fet insular fa que tot el teixit empresarial i
productiu de Balears depengui de les comunicacions aèries i
marítimes com a element estratègic i necessari per al seu
correcte desenvolupament i funcionament.

Estarem d'acord en la necessitat de dur a terme polítiques
mediambientals i per a un turisme sostenible, un altre tema és
com es duguin a terme.

Considerem que la prohibició, la limitació o la creació de
nous impostos ecològics vinculats al transport aeri, no reporten
directament la millora del medi ambient i tampoc no són
solucions per als territoris insulars, ja que aquestes polítiques
haurien d'anar acompanyades d'alternatives per als residents,
cosa no existeix. Una vegada més es castiga el ciutadà del
carrer.

Tampoc no veiem coherent per part de la ministra que,
d'una banda, s'anunciï la possible implantació d'una ecotaxa
aèria de manera totalment improvisada, juntament amb l'anunci
de les mesures de la Declaració d'Emergència Climàtica dels

100 primers dies, on diuen que s'establirà el marc regulador
fonamental que inspirarà la resta d'accions que hauran
d'escometre's en tots els nivells de l'Administració, entre les
quals està impulsar la transformació del nostre model industrial
i del sector serveis a través de Convenis de Transició Justa i de
mesures d'acompanyament.

Seguim sense observar un mínim interès per abordar els
problemes que implica la insularitat per part del Govern de
Pedro Sánchez, ni una ferma reivindicació per part del Govern
de la Sra. Armengol. Cal recordar que seguim sense el REB.

De fet, ja s'han fet sentir multitud de veus de sectors
econòmics com AVIBA, PIMEN, ALA (Associació de les
Línies Aèries), FEBT (Patronal del Transport), la FEHM
(Federació d'Hotelers de Mallorca), que adverteixen davant
aquesta mena de propostes i el perjudici que poden implicar per
als habitants de Balears i de la resta de territoris
extrapeninsulars.

Per tot el que s'ha exposat presentem la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata el caràcter de
primera necessitat que té la connectivitat aèria per a Balears i
per a les regions insulars en general quant que no existeixen
alternatives de mobilitat de mercaderies i persones amb la
península i altres regions insulars més enllà de l'avió o el
vaixell, i que l'aviació forma part indissociable del turisme de
Balears, que constitueix el major sector econòmic de la nostra
comunitat autònoma, generador de riquesa i llocs de treball, i
que, per tant, qualsevol imposició de noves taxes o impostos al
transport aeri anirien en contra de la supervivència de Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a les
paraules de la ministra per a la Transició Ecològica i Repte
Demogràfic, Teresa Ribera, en les quals manifestava que
resultaria raonable establir un impost a l'ús de l'avió, ja que la
taxa recauria en qui compra bitllets d'aquest mitjà de transport,
és a dir, “qui té més recursos o són bitllets sufragats per
l'empresa”, declaracions que no fan altra cosa que posar de
manifest la improvisació de les seves polítiques, el
desconeixement de la diversitat dels usuaris del transport aeri
de les diferents regions d'Espanya i la falta de coneixement i
sensibilitat cap a la realitat de les regions insulars.

3. El Parlament de les Illes Balears s'oposa a qualsevol
possibilitat d'implantació de noves taxes o impostos al transport
aeri, que no farà una altra cosa que castigar els residents de
Balears conculcant els drets i discriminant-los respecte dels de
la península, a més d'atacar greument i directament la
competitivitat del nostre sector empresarial i productiu en
general i del turístic en particular, a més de significar un atac a
Balears com destinació turística.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
treballar conjuntament amb el sector empresarial i productiu de
Balears i especialment amb el sector turístic per, a través del
consens polític i social, establir les millors mesures per
combatre el canvi climàtic, sense atemptar contra els drets dels
residents a Balears ni contra els sectors productius i
especialment contra el turisme com el principal sector
econòmic i generador de llocs de treball.
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Palma, a 28 de gener de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

N)
RGE núm. 2016/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a impagament a les comunitats autònomes de la
part que els correspon a la recaptació de l'Impost sobre el
valor afegit del darrer mes de l'exercici 2017, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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

Exposició de motius

El divendres 24 de gener, en roda premsa la ministra
d'Hisenda, també portaveu del Govern, va manifestar, en
relació amb la devolució a les comunitats autònomes de l'IVA
corresponent al mes de desembre de 2017, que “és una qüestió
que hauria d'haver-se resolt el 2019 i ja no és possible”. El
Govern deixa així clara la seva intenció de no pagar a les
autonomies, en definitiva, als ciutadans, els diners que per llei
els corresponen.

Aquesta qüestió deriva del canvi normatiu dut a terme a la
Llei de l'IVA pel qual es va introduir, a l'exercici 2017, el
Subministrament Immediat d'Informació (SII). En altres coses,
aquest nou sistema atorgava als contribuents deu dies més de
termini per dur a terme les seves liquidacions mensuals. Amb
això, els diners corresponents al mes de novembre es van
ingressar el dia 30 de desembre (en lloc del 20), i arribaren, no
obstant això, a les arques públiques deu dies més tard, ja el
gener de l'exercici següent, en virtut del conveni existent entre
la Hisenda Pública i els bancs.

El que va ocórrer va ser, en definitiva, un desfasament de
tresoreria que va portar a comptar el 2017 només amb els
ingressos corresponents a onze de mesos de recaptació, situació
que es veuria compensada en el moment d'efectuar-se la
liquidació definitiva de l'exercici. El 50% d'aquesta recaptació,
calculat entorn de 2.500 milions d'euros, pertany a les
comunitats autònomes.

Ocorre, no obstant això, que avui dia el Govern segueix
sense fer lliurament d'aquest import, utilitzant per a això
arguments sense fonament. En l'exercici 2019 el Govern
argumentava estar en funcions i no poder dur a terme aquests
pagaments i ara, en l'exercici 2020 i amb un govern plenament
constituït, el motiu apuntat és que el termini i el moment per a
realitzar el pagament han passat i ja no és possible dur-lo a
terme.

La situació no pot sinó recordar-nos el xantatge continu al
qual es va sotmetre les comunitats autònomes l'any passat a
tenor de les actualitzacions dels lliuraments a compte que el
Govern es negava a transferir. Recordem que durant tot l'any el
Govern es va escudar en una pretesa impossibilitat de pagar
aquestes quanties en trobar-se en funcions, situació que va

canviar res més iniciada la campanya electoral i que va tenir el
miraculós efecte d'il·luminar el Govern, encara en funcions, en
el camí per trobar la fórmula legal que li permetés alliberar
aquests imports. La ministra Montero ja ho deia: “la millor
manera de poder satisfer aquests imports és donar suport a la
investidura de Pedro Sánchez”.

Torna ara el Govern a fer xantatge a tots els espanyols en
advertir que el pagament de l'IVA corresponent a l'últim mes de
2017 es podia haver dut a terme a través dels Pressupostos
Generals de l'Estat corresponents a 2019 però que, en ser
aquests rebutjats, es va perdre l'oportunitat. Pretén el Govern
que els ciutadans es vegin obligats a santificar uns comptes
públics ruïnosos si volen rebre el que per llei els correspon.

La situació és intolerable i genera, a més, unes evidents
tensions de tresoreria en unes comunitats autònomes que
legítimament comptaven ja amb aquests recursos en els seus
comptes públics per satisfer pagaments en Sanitat, Educació,
Serveis Socials o, sense anar més lluny, l'última pujada en el
sou dels funcionaris ja anunciada pel Govern.

Els diners pertanyen a les comunitats autònomes i el Govern
central està incorrent en una apropiació indeguda per intentar
quadrar uns comptes, anteposant les seves finalitats
electoralistes al fet que els governs autonòmics puguin disposar
dels seus diners legítimament per a la prestació de serveis
essencials als ciutadans com la Sanitat, l'Educació o la
Dependència. És tal l'aberració, que moltes autonomies es
plantegen ja acudir a la via judicial per reclamar el que per dret
els correspon. Unes altres, de fet, ja ho han fet.

Tenint en compte l'anteriorment exposat, el Grup
Parlamentari Ciutadans presenta la següent

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que:

1. Sol·liciti de manera formal i urgent al Govern central
l'alliberament de l'actualització dels lliuraments a compte que
corresponen a les comunitats autònomes relatius a la recaptació
de l'IVA de l'exercici de 2017 corresponent al mes deixat de
percebre.

2. Reclami de manera formal, contundent i immediata al
Govern central el desbloqueig de la quantitat de 78 milions
d'euros que corresponen a la comunitat de les Illes Balears en
concepte dels lliuraments a compte relatius a la recaptació de
l'IVA de l'exercici de 2017 corresponent al mes deixat de
percebre.

3. Sol·liciti al Govern d'Espanya que convoqui el Consell de
Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes, a fi de
reactivar l'òrgan encarregat de coordinar la Hisenda Estatal i les
comunitats autònomes, que du més d'un any sense reunir-se.

Palma, a 30 de gener de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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O)
RGE núm. 2060/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a finançament per a la millora i la modernització
de les Illes Balears com a destinació turística, davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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

Resulta més que evident que el turisme és un sector
estratègic per a l’economia de la nostra comunitat, ja que
suposa més d’un 45% del PIB i n’és responsable
d'aproximadament el 35% de l'ocupació.

Es també una realitat que el turisme té un caràcter
transversal que exerceix un fort efecte multiplicador i tractor
sobre el conjunt de l'economia i que resulta cabdal per generar
sinergies.

Les destinacions turístiques s’enfronten a gran quantitat de
reptes, generats per factors socials, econòmics, tecnològics i
ambientals, i les Illes Balears no en són una excepció. Les
motivacions per viatjar dels nostres visitants, els patrons de
consum i els hàbits de compres dels nostres turistes, han
evolucionat. Les destinacions s'han d'adaptar a aquesta realitat
que canvia constantment en un mercat en el qual hi ha de cada
vegada més segments de turistes potencials i en el qual hi ha
més competència d’altres destinacions nacionals i
internacionals.

Davant aquest escenari resulta fonamental tenir com a
objectiu la millora de la competitivitat de les nostres empreses
i les nostres illes.

Les empreses han realitzat un gran esforç inversor,
incrementat la qualitat i categoria dels seus establiments, creat
producte diferenciat i apostat per la sostenibilitat.

Les zones turístiques i les zones d’afluència turística de les
Illes Balears també conformen un actiu molt important per al
correcte desenvolupament de les empreses del sector i per a la
satisfactòria experiència dels nostres visitants. És una demanda
del sector turístic i una necessitat per a la ciutadania, que les
administracions en general i la del Estat en particular
s’impliquin en la seva millora i modernització.

Durant la passada visita de 2019 a Balears de la Sra.
Maroto, ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, així com
durant la que va efectuar l’any 2018, un dels temes reivindicats
pel sector turístic va ser que Balears pogués rebre un tracte
similar al d’altres comunitats autònomes que ja disposaven
d’una important partida econòmica per tal d’invertir en la
renovació i la modernització de la destinació turística i fer-la
més competitiva, de cada vegada més necessària ja que la resta
de destinacions de la Mediterrània han retornat amb més força.

Atès que el Govern central es troba ja constituït, consideram
que és el moment d’insistir en aquesta necessitat de cara a
l’aprovació del Pressuposts Generals de l’Estat.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular presenta al
Parlament de les Illes Balears la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
habilitar una partida de 20 milions d’euros en els Pressuposts
Generals de l’Estat de 2020, destinada a la millora i la
modernització de les Illes Balears com a destinació turística
que són, i a donar suport financer addicional a les partides que
es destinin des del Govern balear a projectes d’inversió integral
en els quals es realitzin inversions públiques necessàries per a
la renovació dels diferents elements que conformen el valor
d’una destinació com Balears, per tal de recollit així les
reiterades peticions que ve traslladant el sector turístic de
Balears i en benefici de la competitivitat de les nostres illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
preveure una partida anual per a les Illes Balears, quantitat que
vingui fruit del consens polític i amb el sector turístic,
destinada a la millora i la modernització de les zones turístiques
en general.

Palma, a 29 de gener de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

P)
RGE núm. 2062/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a ajudes a les zones turístiques per pal·liar els
efectes de la tempesta "Glòria", davant la Comissió de
Turisme i Treball.

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

Els passats dies 19, 20 i 21 de gener vam viure un seguit de
condicions meteorològiques adverses amb el pas de la borrasca
"Glòria", que va produir nombrosos danys a les nostres illes i
especialment a les infraestructures públiques, les zones
turístiques, els passejos marítims, els negocis, els edificis
situats a primera línia de costa, amb lamentables pèrdues de
vides humanes.

La borrasca ha afectat de manera distinta i amb diversa
intensitat cadascuna de les illes. Segons s’ha publicat als
mitjans de comunicació a Mallorca, s’ha quantificat de moment
a un total d'11,2 milions d’euros, i ha afectat els municipis de
Manacor, Son Servera, Felanitx, Capdepera, Sant Llorenç,
Santanyí i Pollença, a més de provocar danys a les carreteres.
El municipis més afectats són Capdepera i Manacor, ha quedat
arrasat el passeig de Cala Rajada, el passeig de Cala Gat i les
platges, a més de Portocristo, Cales de Mallorca i S’Illot. A la
resta de municipis els danys també van ser important encara
que de menor quantia, pero Gloria va deixar les platges i zones
públiques de costa en molt mal estat. A Menorca l’import dels
danys puja de moment de 252.000€ per danys materials causats
a la via pública de la seva costa i afecta el municipi de Sant
Lluís a la Urb. S’Algar. A Eivissa ha suposat, de moment, un
total d’1,3 milions €, quantificat pels municipis; el de Sant Joan
ha estat el més afectat, més intensament el Port de Sant Miquel
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i en menor mesura Portinatx i Cala Sant Vicent, amb necessitat
de regeneració de platges també.

Durant la visita del president Pedro Sánchez a les zones
afectades, va anunciar que les declararien zones greument
afectades i que es prendrien mesures per a “ajudes immediates”
a les zones afectades. En aquest sentit, l’ajuntament de Sant
Llorenç va aprovar una moció per tal d’instar el Govern central
a incloure la regeneració de la platja de Cala Millor com a obra
d’emergència pels danys causant pel temporal per tal que
estigui abans de la Setmana Santa.

Atès que a dia d’avui la situació que pateixen totes les
zones afectades resulten igualment preocupants, cadascuna en
la seva intensitat.

Atès que és una petició generalitzada que les ajudes siguin
àgils i que es puguin reparar els efectes de la borrasca Gloria de
manera urgent per l’arribada de la temporada turística en
general i de la Setmana Santa en particular, donat que el
turisme es constitueix en la principal activitat econòmica dels
municipis i motor de les economies dels ciutadans.

Atès que al Consell de Ministres de data 28.1.20 es va
recollir que el Reial Decret aprovat per la DANA del passat
mes d’octubre regularia les indemnitzacions pels danys de la
borrasca Gloria i que confien a abonar totes les ajudes abans de
quatre mesos.

Atès que el pagament de les ajudes amb motiu de la greu
torrentada que es va produir l’octubre de 2018 provocada pel
temporal que va afectar municipis de Llevant de Mallorca, es
van demorar un any.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear i el
Govern central a aportar tot el suport i les ajudes possibles, per
fer front a tots els danys produïts a les illes per la borrasca
"Glòria" i, en concret, la regeneració de platges i la recuperació
de les zones turístiques afectades, per tal que estiguin en
perfectes condicions a l’inici de la temporada turística en
general i de la Setmana Santa en particular.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear i el
Govern central a emprar totes les eines jurídiques al seu abast
i en concret respecte del Reial Decret 11/2019 del mes
d’octubre, per tal de facilitar, agilitar i simplificar les
tramitacions, els procediments administratius i l'obtenció dels
permisos adients, respecte de les obres de millora i reparació,
especialment de les zones turístiques danyades i molt
especialment per a la regeneració de les platges afectades, que
en molts de casos han estat arrasades, per tal que estiguin en
perfectes condicions a l’inici de la temporada turística en
general i de la Setmana Santa en particular.

Palma, a 29 de gener de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

Q)
RGE núm. 2063/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures transitòries per reduir l'impacte de
l'increment dels costs de transport marítim a Balears,
davant la Comissió d'Economia.

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

Les Illes Balears han iniciat el 2020 amb un altre
incompliment dels governs que presideixen el Sr. Pedro
Sánchez i la Sra. Francina Armengol: no ha entrat en vigor el
nou Règim Especial i, per tant, la comunitat autònoma no
disposa encara dels ingressos i les actuacions aprovades pel
Consell de Ministres el 22 de febrer de 2019 per compensar i
reduir els sobrecostos de la insularitat.

Les mesures fiscals resten pendents de la tramitació, en el
Congrés dels Diputats, d’un projecte de llei; i els fons per
disminuir la insularitat -l’anomenat factor d'insularitat- i situar
les Balears a la mitjana estatal depèn de la tramitació i
l'aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat, tota vegada
que el Consell de Ministres aprovà el 27 de desembre de 2019
l’acord de la pròrroga, per al 2020, dels PGE vigents el 2019,
que corresponen als PGE aprovats pel Govern del Sr. Mariano
Rajoy el maig de 2018.

El retard en l’entrada en vigor i l'aplicació de les mesures
per reduir els sobrecostos d’insularitat, que a dia d’avui no
disposen de cap calendari, coincideix amb la reiterada
reclamació de les institucions i dels agents socials de les Illes
Balears per modificar el model de finançament autonòmic amb
el doble objectiu d’incrementar els ingressos estatals per a la
comunitat autònoma i reduir el dèficit històric en matèria
d’inversions estatals.

Mentrestant, el preu dels carburants s’ha encarit entre un 30
i un 40 per cent durant la darrera dècada a Balears, amb el
resultat que el nostre arxipèlag suporta els preus més elevats
respecte de la mitjana estatal, segons les dades del Ministeri per
a la Transició Ecològica.

I des del passat 1 de gener les empreses de transport
repercuteixen en els seus clients de Balears els increments del
transport marítim, de fins a un 20 per cent, que les navilieres
apliquen en aplicació de la normativa IMO 2020, que obliga a
reduir les emissions de sofre en el combustible que utilitzen per
als vaixells. Açò ha ocasionat aquesta pujada dels nòlits fins ara
en vigor.

Ens trobam, per tant, en un nou escenari d’increments de
costos provocats pel fet de la insularitat que perjudica els
ciutadans i disminueix la competitivitat de les empreses de
Balears. Tot i ser illes, com Canàries, amb tots els
inconvenients, les mancances i els desavantatges que açò
suposa, pel fet de no ser regió ultraperifèrica, rebem unes
mínimes compensacions que no redueixen aquests sobrecostos.

L’article 138.1 de la Constitució Espanyola reconeix el fet
insular com una circumstància que ha de ser tinguda en compte
per a establir un adequat i just equilibri econòmic entre les
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diversos partits d’Espanya per aconseguir l’efectiva realització
del principi de solidaritat.

Per 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 a reclamar i gestionar amb el Govern d’Espanya,
mentre no entrin en vigor totes les actuacions previstes en el
nou Règim Especial de les Illes Balears, unes mesures
transitòries per reduir i minimitzar l’impacte dels increments
dels costos del transport marítim que les navilieres ja apliquen
des del passat 1 de gener.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar i gestionar amb el Govern d’Espanya la
dotació econòmica d’aquestes mesures transitòries amb càrrec
als programes estatals en vigor destinats al foment i la
promoció de l’activitat econòmica amb l’objectiu d’evitar la
pèrdua de competitivitat de l’economia de les Illes Balears en
el seu conjunt i per a l’efectiva realització del principi de
solidaritat reconegut a l’article 138.1 de la Constitució
Espanyola en relació amb el fet insular.

Palma, a 24 de gener de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 3504/19, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a barques de neteja de litoral d'Eivissa i
Formentera.

Les embarcacions d’Eivissa i Formentera treballen totes des
de l’inici del servei. Únicament es va retardar el dia de
començament al 9 de maig, atès que Capitania Marítima va
demanar un certificat a les barques adaptades a gas, que no
havia demanat l’any 2018, que ja van estar treballant. Aquest
fet va provocar que totes les embarcacions van passar inspecció
més tard del previst i van poder treballar a partir del 9 de maig.

A partir d’aquí, a les dues illes el servei ha funcionat
correctament i es treballa de manera normal, fins ara. El
problema d’Eivissa i Formentera és que quan hi ha una barca
avariada, encara que l’empresa adjudicatària està obligada pel
Plec Tècnic a reparar amb urgència i a tenir acords amb
diversos tallers, per mor de l’enorme quantitat d’embarcacions
d’alta gamma, la barca de neteja avariada està a la cua de totes
aquestes d’alta facturació. Moltes vegades pel sol fet de canviar
un cable de direcció, la barca ha estat una setmana aturada. És
un problema greu que passa a les dues illes i no tenim a
Mallorca ni a Menorca.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3512/19, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a barques de neteja de litoral a les Illes
Balears.

A cada illa hi ha les barques de neteja del litoral següents.

Nombre d’embarcacions:
Mallorca: 14
Menorca: 7
Eivissa: 7
Formentera: 2

Mallorca i Menorca disposen d’una barca de reserva.
Eivissa i Formentera comparteixen una embarcació de reserva.

A Eivissa i Formentera estan operatives per la neteja del
litoral:
• Eivissa: 6. Actualment n’hi ha una en reparació i esperem

tenir-la aviat reparada.
• Formentera: 2 barques operatives.

A Mallorca i Menorca estan operatives per a la neteja del
litoral:
• Mallorca: 14
• Menorca: 7

Presten servei de l’1 de maig a 20 de setembre.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 4479/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Prioritzar la revisió dels procediments administratius per
reduir terminis d’execució és un objectiu de legislatura i per
tant un compromís polític del Govern. Donat que s’executarà
en base a una planificació estratègica durant els quatre propers
anys, no serà finançat per un mateix pressupost anual. En el
moment de la seva execució es dotarà de forma convenient
segons les necessitats que es presentin.

Palma, a 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
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Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 4481/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Garantir el dret dels ciutadans de ser atesos en les dues
llengües oficial de la comunitat autònoma i la creació d’una
oficina de defensa dels drets lingüístics és un objectiu de
legislatura i, per tant, un compromís polític del Govern. Donat
que s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, a 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. 4483/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Garantir l’accessibilitat a les persones amb diversitat
funcional a l’administració pública és un objectiu de legislatura
i, per tant, un compromís polític del Govern.  Donat que
s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, a 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. 4544/19, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a inversions realitzades pel Govern
des del 2015 en relació amb el cicle de l'aigua.

Llevat d’error o omissió, la quantitat invertida pel Govern
relacionada amb el cicle de l’aigua, sense comptar el
manteniment de les estacions depuradores d’aigües residuals,
des del 2015 fins a l’octubre del 2019 ha estat de
194.067.803,37 €.

Les partides pressupostàries de la Direcció General de
Recursos Hídrics en matèria de proveïment es realitzen a càrrec
del programa pressupostari 562A. Són executades per
ABAQUA a càrrec de la partida 74718, que inclou les
amortitzacions de préstecs d’obres realitzades en anys
anteriors, així com els imports d’obres realitzades a l’any en
curs.

Les partides pressupostàries de la Direcció General de
Recursos Hídrics en matèria de sanejament es realitzen a càrrec

del programa pressupostari 562B01. Són executades per
entitats de depuració i es fan actualment amb les partides
70400, 74712, 7600 i 76401.

Les actuacions relacionades amb la gestió del Domini
Públic Hidràulic duites a terme per la DGRH es realitzen a
càrrec del programa 561A, i es fan amb la partida 61106.

La partida pressupostària d’ABAQUA relativa a inversions
en matèria de proveïment és la 74118, dintre del programa
441A.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 4545/19, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a inversions realitzades pel Govern en
relació amb el cicle de l'aigua.

a) El recaptat pel cànon de sanejament.

Sense comptar el manteniment de les estacions depuradores
d’aigües residuals, entre els anys 2015 i 2018 les inversions en
obra nova (capítol 7) realitzades a càrrec del cànon de
sanejament foren de 44.652.726,81 €.

b) El pressupost d’ABAQUA.

Entre els anys 2015 i 2018 les inversions en obra nova
(capítol 7) efectuades per ABAQUA, amb pressupost propi,
han estat de 92.020.098,38 €.

c) El recaptat mitjançant l’Impost del Turisme Sostenible.

Les inversions en obra nova (capítol 7) entre 2015 i 2018,
atribuïdes a l’ITS i relacionades amb el cicle de l’aigua, han
estat de 20.735.108,31 €.

d) Fons europeus.

Les inversions a través de fons FEDER, entre 2015 i 2018,
ascendeixen a 11.079.710 €.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 4547/19, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vessaments fecals i d'aigües
residuals.

Segons el Reglament del Domini Públic Hidràulic no hi ha
cap obligació de comunicar a l’administració hidràulica els
vessaments d’aigües fecals o residuals provinents dels
desbordaments dels sistemes de sanejament municipals, per la
qual cosa no es compta amb aquesta informació. L’Agència
Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, ABAQUA, de la
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seva banda, no aboca fecals o residuals sinó que es poden
donar casos d’aigua mal depurada per diverses casuístiques.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 4548/19, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estat de les depuradores a les Illes
Balears.

ABAQUA gestiona 78 depuradores a les Illes Balears per
a la gestió de les quals es compta amb contractes de
manteniment dividits en 11 zones que surten a concurs en lots
diferents.

La zona MA-1 es composa de 8 estacions de depuració
d’aigües residuals (EDAR): Campos, Sa Ràpita, Colònia de
Sant Jordi, Ses Salines, Santanyí, Cala d’Or, Cala Ferrera i
Portocolom, que funcionen correctament. Tot i això es preveu
l’ampliació de l’EDAR de Campos està arribant al límit de la
seva capacitat de tractament.

La zona de depuració MA-2 gestiona 9 EDAR. Les
depuradores d’Artà, Cales de Mallorca, Capdepera-Cala
Rajada, Canyamel, Font de Sa Cala i Son Serra funcionen
correctament. Les de Cales de Manacor, Colònia de Sant Pere
i Son Servera necessiten millores estructurals. Les dues
darreres tenen projecte en tramitació.

La zona de depuració MA-3 la composen 4 EDAR. Sa
Pobla, Pollença i Formentor funcionen correctament, tot i que
es preveu l’ampliació de la primera. La de Muro-Son Bosc, en
canvi, tal com ja se sap, rep el doble del cabal pel qual es va
dissenyar. Tot i que s’han fet diverses millores per optimitzar
el seu funcionament, la solució al problema passa perquè
l’Estat executi la nova EDAR de Can Picafort, que du anys de
retard.

La zona de depuració MA-4 està composta per 9 estacions
de depuració d’aigües residuals. Les EDAR d’aquesta zona
funcionen correctament. Es tracta de les de Sant Joan, Santa
Margalida, Algaida, Muro, Costitx, Ariany, Vilafranca, Llubí
i Lloret.

12 EDAR composen la zona MA-5, són les de Santa Maria,
Consell, Binissalem, Lloseta, Inca, Mancor, Selva, Alaró, Lluc,
Sa Calobra, Campanet i Santa Eugènia.

Tant la de Lluc com la de Santa Eugènia necessiten millores
estructurals, mentre que també està prevista l’ampliació de
l’EDAR d’Inca.

La zona de depuració MA-6 la composen 9 EDAR. Les
d’Andratx i Camp de Mar s’han remodelat recentment mentre
que Sant Elm, Puigpunyent, Valldemossa, Deià i Sóller
funcionen correctament, tot i que aquesta darrera pateix
problemes quan es reben vessament industrials d’ alpetxins
d’oli. Les EDAR d’Estellencs i Banyalbufar necessiten millores
de manteniment.

La zona de depuració MA-7 la composen 5 EDAR, Porreres
presenta problemes de funcionament però s’està executant un
projecte d’ampliació i remodelació. Funcionen correctament
Llucmajor, Randa, Felanitx i Cas Concos, tot i que aquestes
dues darreres depuradores necessiten millores.

La zona de depuració E-1 està composta per 3 EDAR. La
planta d’Eivissa és la que té més problemes de tota la zona i
probablement de totes les que gestiona ABAQUA, tant per la
mala qualitat de l’aigua que li arriba com pel sistema de
depuració utilitzat. Actualment el Ministeri per a la Transició
Ecològica executa les obres de la nova depuradora. Les EDAR
de Sant Antoni i Cala Tarida funcionen correctament, de fet la
depuradora de Cala Tarida es va inaugurar la legislatura
passada.

La zona de depuració E-2 la composen 8 EDAR. Les de
Santa Eulària, Platja de’n Bossa, Cala Llonga, Port de Sant
Miquel, Cala de Sant Vicent, Sant Joan, Sant Josep i
Formentera funcionen correctament. La de Santa Eulària ha
estat remodelada pel ministeri recentment i hi ha en fase
d’elaboració el plec de redacció del projecte de remodelació de
l’EDAR de Formentera.

La zona ME-1 inclou 7 EDAR. Es preveu la incorporació
d’una nova estació depuradora a la zona. El Ministeri per a la
Transició Ecològica està finalitzant la construcció del sistema
de sanejament de la costa nord des Mercadal, que inclou
l’EDAR d’Addaia. Les d’Alaior, Cala en Porter, Es Mercadal,
Maó-Es Castell, Sant Climent i Sant Lluís funcionen
correctament, tot i que a la d’Alaior hi ha vessaments
industrials que afecten puntualment el funcionament. A la d’Es
Mercadal es du a terme el buidatge de fangs de les llacunes per
optimitzar el seu rendiment.

La zona ME-2 la integren 5 EDAR: Cala Galdana,
Ciutadella Nord, Ciutadella Sud, Es Migjorn Gran i Ferreries,
que funcionen correctament.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 4555/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a neteja i manteniment dels torrents de les
Illes Balears.

Durant els darrers anys, el manteniment i conservació de les
lleres s’ha fet de forma continuada, el que ha permès el correcte
funcionament dels torrents en condicions normals i fins i tot en
cas de grans pluges. Això no vol dir que no pugui haver-hi
problemes puntuals a causa d’episodis de pluges
extraordinàries o de problemes amb infraestructures, com ponts
i carreteres.  

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 5050/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a eficiència energètica.

S’estan revisant les línies de subvencions de la DG
d’Energia i Canvi Climàtic, i les pròpies línies d’ajudes estatals
de l’IDAE, per tal de generar un impuls més efectiu per
accelerar la transició energètica. Així, al temps que es planteja
promoure ajudes a altres energies renovables a més de la
fotovoltaica, també es planteja analitzar el programa estatal de
rehabilitació energètica d’edificis per veure si necessita suport
addicional per part de la CAIB.

Palma, a 10 d’octubre de 2019.
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 5062/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subministrament d'aigua en alta.

Sí, es continuaran prioritzant les actuacions encaminades a
estendre la xarxa en alta del Govern a les zones amb més estrès
hídric de les illes i, en concret, cap a la zona de Llevant de
Mallorca, d’acord amb el Pla Hidrològic de les Illes Balears.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 5607 i 5608/19, 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 300.000
euros adreçades a agrupacions empresarials innovadores i
clústers del coneixement de les Illes Balears i import
concedit.

Els clústers són associacions empresarials innovadores que
agrupen empreses a les quals aporten coneixement. Aquestes
empreses poden pertànyer a qualsevol illa i indirectament reben
els serveis del clúster. Ara bé, no hi ha cap clúster el domicili
social del qual estigui a Eivissa, per tant no hi ha hagut cap
beneficiari de l’ajuda amb domicili a l’illa d’Eivissa.

Per tant, l’import en conjunt concedit a beneficiaris amb
domicili a l’illa d’Eivissa ha estat de 0,00 euros.

Palma, a 21 d’octubre de 2019
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 5633 i 5634/19, 5643 i
5644/19, i 5645 a 5648/19, presentades pel diputat Vicente
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 100.000 euros per a ajuts destinats a
promoure la continuïtat de les empreses de les Illes Balears
mitjançant la planificació dels processos de relleu
empresarial i  import concedit; a beneficiaris d'Eivissa de
la convocatòria de subvencions pluriennal per import de
125.000 euros per a ajuts destinats al foment de la
cooperació empresarial a l'àmbit del comerç mitjançant el
suport a les associacions de productors d'àmbit autonòmic
balear i  import concedit; a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 50.000
euros per a ajuts per finançar les fases inicials del procés
d'internacionalització de les microempreses i les pimes de
les Illes Balears, amb domicili fiscal o permanent a les Illes
Balears i  import concedit; i a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 226.000
euros per a ajuts per finançar la fase de consolidació del
procés d'internacionalització de les microempreses i les
pimes de les Illes Balears, com també implantar-les a
l'exterior i  import concedit.

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
O)

A la Pregunta RGE núm. 5704/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a import total de factures,
convenis, traspassos, etc., pendent de pagament.

L’import del deute pendent de pagament de l’administració
autonòmica i organismes autònoms amb els ajuntaments de les
Illes Balears, a data 31 d’agost de 2019, el trobareu en el
document adjunt.

Palma, a 17 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 5705/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a import total de factures,
convenis, traspassos, etc., pendent de pagament.

L’import del deute pendent de pagament de l’administració
autonòmica i organismes autònoms amb el Consell Insular de
Formentera, a data 31 d’agost de 2019, és de 772.668,18 €.

Palma, a 17 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau
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Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5706/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a import total de factures,
convenis, traspassos, etc., pendent de pagament.

L’import del deute pendent de pagament de l’administració
autonòmica i organismes autònoms amb el Consell Insular
d’Eivissa, a data 31 d’agost de 2019, és de 7.719.471,48 €.

Palma, a 17 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 5707/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a import total de factures,
convenis, traspassos, etc., pendent de pagament.

L’import del deute pendent de pagament de l’administració
autonòmica i organismes autònoms amb el Consell Insular de
Menorca, a data 31 d’agost de 2019, és de 4.654.111,98 €.

Palma, a 17 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5708/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a import total de factures,
convenis, traspassos, etc., pendent de pagament.

L’import del deute pendent de pagament de l’administració
autonòmica i organismes autònoms amb el Consell Insular de
Mallorca, a data 31 d’agost de 2019, és de 25.249.771,99 €.

Palma, a 17 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1904/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença del director general
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre
les demandes judicials presentades per diversos membres
del Comitè d'Empresa de Liquid Media, SL.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2020, conformement amb l'article 46.3 del

Reglament de la cambra i el punt 2n de la resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de Control parlamentari sobre la
radiotelevisió de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita que la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears acordi la
compareixença del director general de l'EPRTVIB per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 5 de febrer de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1977/20, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora
de l'Institut Balear de la Dona, sobre el funcionament i el
desenvolupament del Pla autonòmic per a la lluita contra el
tràfic de dones i nines amb finalitats d'explotació sexual i
l'abordatge de la prostitució a les Illes Balears (2019-2022),
així com les actuacions dutes a terme per l'IBDona en
relació amb els casos d'abusos sexuals patits per menors
tutelats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2020, conformement amb l'article 46.3, 106
admet a tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita que la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports acordi la
compareixença urgent de la directora de l'Institut Balear de la
Dona per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat, atesa
la gravetat dels fets.

Palma, a 5 de febrer de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 2086/20, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum, sobre la contractació per part
de l'Ibsalut de metges sense la titulació requerida.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2020, conformement amb els articles 192.1, 106
i 107 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita que la compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum davant la Comissió de Salut per
tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat, atesa la notícia
apareguda als mitjans de comunicació diumenge 2 de febrer en
relació que l'Ibsalut ha contractat metges sense tenir la titulació
requerida.

Palma, a 5 de febrer de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Sol·licitud de creació d'una comissió no permanent

d'investigació per aclarir els fets ocorreguts i depurar
responsabilitats en relació amb totes les conductes
inapropiades que afecten els menors, ja que els menors
requereixen especial protecció i són els més vulnerables
socialment (RGE núm. 1952/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2020, conformement amb l'article 58 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1952/20 (rectificat amb l'escrit RGE núm. 1954/20), presentat
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i acorda d'incloure a l'ordre
del dia d'una propera sessió plenària la sol·licitud de què es
tracta.

Palma, a 5 de febrer de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Sol·licitud de creació d'una comissió no permanent

d'investigació sobre els menors tutelats que han estat
víctimes d'agressions sexuals a la comunitat autònoma de
les Illes Balears (RGE núm. 1953/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2020, conformement amb l'article 58 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1953/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, i acorda d'incloure a l'ordre del dia d'una propera
sessió plenària la sol·licitud de què es tracta.

Palma, a 5 de febrer de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5463/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1946/20,
presentat pel Grup parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a finançament
per a la millora i la modernització de les Illes Balears com a
destinació turística.

Palma, a 5 de febrer de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.

10243/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1983/20,
presentat pel Grup parlamentari Ciudadanos, i accepta la
retirada de la sol·licitud de compareixença esmentada, de la
consellera d'Administracions Públiques i Modernització, sobre
l'EBAP i els processos selectius amb motiu de les
convocatòries d'oposicions.

Palma, a 5 de febrer de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE

núm. 179/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2047/20,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
els articles 106 i 107 del Reglament de la cambra i la Resolució
de Presidència reguladora  de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda que la
interpel·lació esmentada, relativa a política general duta a
terme pel que fa als mecanismes de control dels menors en els
centres de menors gestionats pel Govern, es tramiti per aquest
procediment, ateses les notícies que han aparegut als mitjans de
comunicació respecte de la gestió que es fa dels centres de
menors tutelats així com per tal d'aclarir els punts que la
consellera d'Afers Socials i Esports no va tractar a la seva
compareixença.

Palma, a 5 de febrer de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei

RGE núm. 11658/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2123/20,
presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca, i, conformement amb els articles 106 i
107 del Reglament de la cambra i la Resolució de Presidència
reguladora  de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que la proposició no de llei
esmentada, relativa a gestió, modernització i promoció d'àrees
industrials a les Illes Balears, es tramiti per aquest procediment,
per tal de continuar consolidant els diferents sectors industrials
de les nostres illes i aconseguir els objectius de la Llei
d'indústria.
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Palma, a 5 de febrer de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució del president del Parlament de les Illes

Balears en relació amb el cessament de la Sra. María del
Rosario Álvarez Zamora com a personal eventual adscrita
al servei del Grup Parlamentari Ciudadanos.

Atès que:

1. La Sra. María del Rosario Álvarez Zamora, personal
eventual adscrita funcionalment al servei del Grup
Parlamentari Ciudadanos sol·licita el seu cessament
voluntari com a personal eventual del grup esmentat amb
efectes econòmics i administratius de 31 de gener de 2020,
mitjançant l’escrit RGE núm. 1893/2020, de 27 de gener.

2. L’article 5.2 de l’Estatut de personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
de la presidenta el nomenament i el cessament del personal
eventual.

Resolució

1. El cessament de la Sra. María del Rosario Álvarez Zamora
amb DNI núm. ******70, com a personal eventual adscrita
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Ciudadanos amb
efectes econòmics i administratius de 31 de gener de 2020.
S’ordena la publicació de la present resolució al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.

2. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa

administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma, 31 de gener de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència del Parlament de les Illes

Balears en relació amb el cessament de la Sra. Antònia
Maria Ferrà i Ramis com a personal eventual adscrita al
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

Atès que:

La Sra. Antònia Maria Ferrà i Ramis amb DNI núm. ******95,
fou nomenada com a personal eventual adscrita al servei del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca per Resolució de la
Presidència de dia 8 de juliol de 2019.

El Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, ha presentat una sol·licitud de
cessament de la Sra. Antònia Maria Ferrà i Ramis, com a
personal eventual del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
mitjançant l’escrit RGE núm. 2014/2020 de 30 de gener de
2020.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears estableix que és competència del president o de la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Resolució

1. El cessament de la Sra. Antònia Maria Ferrà i Ramis amb
DNI núm. ******95 com a personal eventual adscrita al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 31 de gener de 2020.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la



1624 BOPIB núm. 30 -  7 de febrer de 2020

resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.

c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

A la seu del Parlament, 3 de febrer de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

 

Ordre de Publicació

C)
Resolució de Presidència del Parlament de les Illes

Balears en relació amb el nomenament del S. Javier Ramos
Bujosa com a personal eventual adscrit funcionalment al
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

Atès que:

1. El Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca sol·licita el nomenament del
Sr. Javier Ramos Bujosa, amb DNI núm. ******90, com a
personal eventual adscrit funcionalment al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca amb unes retribucions de 41.481,30 € anuals
amb una jornada a temps complet, mitjançant l’escrit RGE
núm. 2014/2020, de 30 de gener de 2020.

2. El Sr. Miquel Ensenyat i Riutort declara que el Sr. Javier
Ramos Bujosa realitzarà funcions de personal eventual i la seva
retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat i feina
que ha de desenvolupar a temps complet al Parlament de les
Illes Balears.

3. El Sr. Miquel Ensenyat i Riutort declara, mitjançant
l’esmentat escrit, que el temps de dedicació del Sr. Javier
Ramos Bujosa serà a temps complet tot d’acord amb la
normativa de la Seguretat Social que regula la matèria.

4. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o de la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Resolució

1. El nomenament del Sr. Javier Ramos Bujosa, amb DNI núm.
******90, com a personal eventual adscrit funcionalment al
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, amb efectes econòmics
i administratius des de l’1 de febrer i amb unes retribucions
corresponents a 41.481,30 € anuals, modalitat B.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.

c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

A la seu del Parlament, 3 de febrer de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 28, de 24 de gener
de 2020.

-  Pàg. 1501. Resolució de Presidència per la qual es convoca
una prova selectiva i un concurs de mèrits per constituir una
borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat,
places vacants del cos facultatiu tècnic, especialitat imatge i so,
del Parlament de les Illes Balears. Annex II Barem de mèrits,
3. Mèrits acadèmics, a) Titulacions acadèmiques, darrer
paràgraf.

On diu: “La valoració màxima d'aquest apartat és de 3
punts.”

Hi ha de dir: “La valoració màxima d'aquest apartat és de 4
punts.”

-  Pàg. 1511. Resolució de Presidència per la qual es convoca
una prova selectiva i un concurs de mèrits per constituir una
borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat,
places vacants del cos d'assessor facultatius, especialitat
arxivística i documentació, del Parlament de les Illes Balears.
Annex II Barem de mèrits, 3. Mèrits acadèmics, a) Titulacions
acadèmiques, darrer paràgraf.
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On diu: “La valoració màxima d'aquest apartat és de 3
punts.”

Hi ha de dir: “La valoració màxima d'aquest apartat és de 4
punts.”
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	RGE núm. 1892/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocol d'actuació davant l'epidèmica del coronavirus.
	RGE núm. 1900/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coneixement per part de l'Ibdona que nines menors tutelades per l'IMAS des de 2016 eren captades per a la seva explotació sexual.
	RGE núm. 1901/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions realitzades per l'Ibdona des del reconeixement per part de l'IMAS de 16 casos d'explotació sexual a menors tutelades.
	RGE núm. 1902/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eficàcia del Pla autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones i nines amb finalitats d'explotació sexual i l'abordatge de la prostitució a les Illes balears (2019-2022).
	RGE núm. 1963/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportació al Palau de Congressos de Palma.
	RGE núm. 1991/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a denúncies a Fiscalia per abusos sexuals a menors.
	RGE núm. 2020/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures d'emergència i efectius per pal·liar els efectes del temporal Gloria el 20 de gener de 2020.
	RGE núm. 2021/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures d'emergència i efectius per pal·liar els efectes del temporal Gloria el 21 de gener de 2020.
	RGE núm. 2022/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures d'emergència i efectius per pal·liar els efectes del temporal Gloria el 22 de gener de 2020.
	RGE núm. 2023/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures d'emergència i efectius per pal·liar els efectes del temporal Gloria el 23 de gener de 2020.
	RGE núm. 2024/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures d'emergència i efectius per pal·liar els efectes del temporal Gloria el 24 de gener de 2020.
	RGE núm. 2025/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures d'emergència i efectius per pal·liar els efectes del temporal Gloria el 25 de gener de 2020.
	RGE núm. 2026/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures d'emergència i efectius per pal·liar els efectes del temporal Gloria el 26 de gener de 2020.
	RGE núm. 2035/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de professionals al servei de planificació.
	RGE núm. 2036/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de professionals al servei 112.
	RGE núm. 2037/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment del nombre de supervisors.
	RGE núm. 2038/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caps de sala del servei 112.
	RGE núm. 2039/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repetidor de la xarxa TetraIB a Sant Llorenç
	RGE núm. 2040/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repetidor a Capdepera.
	RGE núm. 2041/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estació base portàtil de la xarxa TetraIB.
	RGE núm. 2042/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte Anywhere.
	RGE núm. 2043/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat en el subministrament elèctric a Menorca.
	RGE núm. 2045/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb els danys patits per Menorca a causa dels caps de fibló dels anys 2017 i 2018.
	RGE núm. 2053/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a normativa reguladora dels saldos dels centres educatius de les Illes Balears.
	RGE núm. 2054/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comunicació als centres educatius que no podien mantenir més d'un 110% del saldo de l'assignació anual.
	RGE núm. 2055/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions dels pares i mares als centres educatius.
	RGE núm. 2056/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moment en què s'han mirat els saldos dels centres educatius.
	RGE núm. 2057/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels saldos dels centres educatius.
	RGE núm. 2058/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves instruccions de gestió econòmica dels centres.
	RGE núm. 2064/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del col·legi públic S'Aranjassa.
	RGE núm. 2066/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions de la Mesa de coordinació entre IMAS i Direcció General de la Infància.
	RGE núm. 2068/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones per part de la Conselleria d'Afers Socials que han participat a les reunions de la Mesa de coordinació.
	RGE núm. 2069/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures, a les reunions de les meses de coordinació, que es varen posar en funcionament per evitar la captació per al tràfic de menors.
	RGE núm. 2070/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió dels centres de menors tutelats tant propis com concertats per evitar fugues.
	RGE núm. 2071/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió dels protocols d'actuació quan es detecta per part dels educadors que una nina o un nin ha estat víctima d'explotació sexual.
	RGE núm. 2072/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informes presentats per part dels educadors, a les meses de coordinació entre IMAS i Direcció General de la Infància.
	RGE núm. 2073/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies interposades a Fiscalia o a la policia en relació amb els casos d'abusos, explotació sexual o tràfic de menors detectats a centres propis de l'IMAS o concertats.
	RGE núm. 2074/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casos confirmats d'explotació sexual de menors a les institucions de la Fundació S'Estel i actuacions al respecte.
	RGE núm. 2075/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casos d'Es Pinaret detectats que hagin format part de captació de nines i nins per a l'explotació de menors.
	RGE núm. 2076/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures preses en relació amb els casos de conductes impròpies de caràcter sexual per part d'educadors de centres de la Fundació S'Estel.
	RGE núm. 2077/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients de cirurgia derivats a Eivissa des de la manca de cirurgià.
	RGE núm. 2078/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes a metges i infermeres de 3, 6 i 12 mesos a l'Hospital d'Eivissa.
	RGE núm. 2079/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes a metges i infermeres de 3, 6 i 12 mesos a l'Hospital d'Inca.
	RGE núm. 2080/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes a metges i infermeres de 3, 6 i 12 mesos a l'Hospital de Formentera.
	RGE núm. 2081/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes a metges i infermeres de 3, 6 i 12 mesos a l'Hospital de Manacor.
	RGE núm. 2082/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes a metges i infermeres de 3, 6 i 12 mesos a l'Hospital de Menorca.
	RGE núm. 2083/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes a metges i infermeres de 3, 6 i 12 mesos a l'Hospital Son Llàtzer.
	RGE núm. 2084/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes a metges i infermeres de 3, 6 i 12 mesos a l'Hospital Son Espases.
	RGE núm. 2085/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a servei públic de transport sanitari aeri a Menorca.
	RGE núm. 2087/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places vacants a l'Ibsalut en atenció primària.
	RGE núm. 2088/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places vacants i no cobertes per l'Ibsalut en relació amb les diferents especialitats mèdiques.
	RGE núm. 2093/20 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 2151/20), del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a substitucions en el servei de salut per facultatius sense titulacions homologades.
	RGE núm. 2095/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a deficiències i mancances del Centre de salut Pere Garau.
	RGE núm. 2096/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Centre de salut Pere Garau.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 2191/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes a la fossa de Bunyola.
	RGE núm. 2192/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a proposta de cos de policia propi.
	RGE núm. 2193/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mitjans que implementarà el Govern per aplicar el Decret llei contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques.
	RGE núm. 2194/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració del sistema de contractació del personal sanitari per part de l'Ibsalut.
	RGE núm. 2195/20, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a resposta de l'executiu de Sánchez i Iglesias a les cartes enviades als diferents ministeris per part de les conselleries del Govern de les Illes Balears.
	RGE núm. 2196/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a valoració del funcionament de l'ensenyament públic.
	RGE núm. 2197/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures adoptades per l'Ibsalut davant irregularitats en el procediment de selecció del personal d'infermeria per accedir al SSIB.
	RGE núm. 2198/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a actuacions de l'IBDona.
	RGE núm. 2199/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a responsabilitats que assumirà el Govern davant els menors tutelats i en protecció de l'administració, víctimes d'abusos i d'explotació sexual presumptament.
	RGE núm. 2200/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació dels aturats de l'illa de Menorca.
	RGE núm. 2201/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preocupació empresarial per l'augment de l'atur a les Illes Balears.
	RGE núm. 2202/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fidelització del personal sanitari de les Illes Balears.
	RGE núm. 2203/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou director general a la Conselleria de Presidència.
	RGE núm. 2204/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per contractar la nova directora de Patrocinis de la Fundació per a l'Esport Balear.
	RGE núm. 2205/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a respecte dels drets dels docents de la concertada.
	RGE núm. 2206/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exigència de l'aprovació del bloc de fiscalitat del REB al Govern del Sr. Sánchez.
	RGE núm. 2207/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infeccions postoperatòries a l'Hospital Can Misses.
	RGE núm. 2208/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aval a l'actuació i a les manifestacions de la consellera d'Afers Socials i Esports en relació amb l'escàndol dels abusos a menors tutelats.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 1899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a auditoria a l'IMAS (procediment d'urgència).
	RGE núm. 1951/20 (complementada amb l'escrit RGE núm. 2149/20), del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement de la insularitat (procediment d'urgència).
	RGE núm. 1987/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport del Govern de les Illes Balears al sector industrial.
	RGE núm. 2015/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a règim especial de les Illes Balears (REB) (procediment d'urgència).

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 1908/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'ambulàncies a Eivissa, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 1909/20 (complementat amb l'escrit RGE núm. 1918/20), del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre de salut a Pere Garau i millora de les instal·lacions de l'actual així com de la resta de centres de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 1917/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a construcció d'un nou centre sanitari a Pere Garau, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 1947/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla anual de l'Impost de turisme sostenible 2020, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 1948/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) zona afectada greument per una emergència, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 1949/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exigència dels 78 milions d'euros d'IVA que corresponen a les Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
	RGE núm. 1982/20 (complementada amb l'escrit RGE núm. 2124/20), dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a garantia de la llibertat de pensament i rebuig al vet parental, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 1984/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a no-establiment d'una "ecotaxa" aèria, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 1985/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de suport al producte local de proximitat de Balears, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 1986/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperar el consens en torn de la Llei agrària de les Illes Balears, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 1988/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació de les tarifes de transport aeri i marítim, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 1989/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació del descompte de resident al final de la compra dels passatges, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 1990/20 (complementat amb l'escrit RGE núm. 1993/20), del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a l'anomenada "ecotaxa aèria", davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment d'urgència).
	RGE núm. 2016/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impagament a les comunitats autònomes de la part que els correspon a la recaptació de l'Impost sobre el valor afegit del darrer mes de l'exercici 2017, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
	RGE núm. 2060/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament per a la millora i la modernització de les Illes Balears com a destinació turística, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 2062/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a les zones turístiques per pal·liar els efectes de la tempesta "Glòria", davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 2063/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures transitòries per reduir l'impacte de l'increment dels costs de transport marítim a Balears, davant la Comissió d'Economia.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 3504/19, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques de neteja de litoral d'Eivissa i Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 3512/19, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques de neteja de litoral a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4479/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4481/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4483/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4544/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a inversions realitzades pel Govern des del 2015 en relació amb el cicle de l'aigua.
	A la Pregunta RGE núm. 4545/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a inversions realitzades pel Govern en relació amb el cicle de l'aigua.
	A la Pregunta RGE núm. 4547/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vessaments fecals i d'aigües residuals.
	A la Pregunta RGE núm. 4548/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estat de les depuradores a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4555/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja i manteniment dels torrents de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5050/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eficiència energètica.
	A la Pregunta RGE núm. 5062/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament d'aigua en alta.
	A les Preguntes RGE núm. 5607 i 5608/19, 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 300.000 euros adreçades a agrupacions empresarials innovadores i clústers del coneixement de les Illes Balears i import concedit.
	A les Preguntes RGE núm. 5633 i 5634/19, 5643 i 5644/19, i 5645 a 5648/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per a ajuts destinats a promoure la continuïtat de les empreses de les Illes Balears mitjançant la planificació dels processos de relleu empresarial i  import concedit; a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 125.000 euros per a ajuts destinats al foment de la cooperació empresarial a l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les associacions de productors d'àmbit autonòmic balear i  import concedit; a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 50.000 euros per a ajuts per finançar les fases inicials del procés d'internacionalització de les microempreses i les pimes de les Illes Balears, amb domicili fiscal o permanent a les Illes Balears i  import concedit; i a beneficiaris d'Eivi
	A la Pregunta RGE núm. 5704/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent de pagament.
	A la Pregunta RGE núm. 5705/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent de pagament.
	A la Pregunta RGE núm. 5706/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent de pagament.
	A la Pregunta RGE núm. 5707/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent de pagament.
	A la Pregunta RGE núm. 5708/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent de pagament.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 1904/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre les demandes judicials presentades per diversos membres del Comitè d'Empresa de Liquid Media, SL.
	RGE núm. 1977/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la directora de l'Institut Balear de la Dona, sobre el funcionament i el desenvolupament del Pla autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones i nines amb finalitats d'explotació sexual i l'abordatge de la prostitució a les Illes Balears (2019-2022), així com les actuacions dutes a terme per l'IBDona en relació amb els casos d'abusos sexuals patits per menors tutelats.
	RGE núm. 2086/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, sobre la contractació per part de l'Ibsalut de metges sense la titulació requerida.

	3.17. INFORMACIÓ
	Sol·licitud de creació d'una comissió no permanent d'investigació per aclarir els fets ocorreguts i depurar responsabilitats en relació amb totes les conductes inapropiades que afecten els menors, ja que els menors requereixen especial protecció i són els més vulnerables socialment (RGE núm. 1952/20).
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