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ha comptat la xarxa d'emancipació l'any 2019 a Menorca.
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X) RGE núm. 3354/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla habitatges amb què
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Z) RGE núm. 3356/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla habitatges amb què
ha comptat la xarxa d'emancipació l'any 2020 a Eivissa i Formentera.
1876
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AA) RGE núm. 3357/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'habitatge
concertades l'any 2017 a Mallorca.
1876
AB) RGE núm. 3358/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'habitatge
concertades l'any 2018 a Mallorca.
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AC) RGE núm. 3359/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'habitatge
concertades l'any 2019 a Mallorca.
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AD) RGE núm. 3360/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'habitatge
concertades l'any 2020 a Mallorca.
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AE) RGE núm. 3361/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'habitatge
concertades l'any 2017 a Menorca.
1877
AF) RGE núm. 3362/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'habitatge
concertades l'any 2018 a Menorca.
1877
AG) RGE núm. 3363/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'habitatge
concertades l'any 2019 a Menorca.
1877
AH) RGE núm. 3364/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'habitatge
concertades l'any 2020 a Menorca.
1877
AI) RGE núm. 3365/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'habitatge
concertades l'any 2017 a Eivissa i Formentera.
1877
AJ) RGE núm. 3366/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'habitatge
concertades l'any 2018 a Eivissa i Formentera.
1877
AK) RGE núm. 3367/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'habitatge
concertades l'any 2019 a Eivissa i Formentera.
1878
AL) RGE núm. 3368/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'habitatge
concertades l'any 2020 a Eivissa i Formentera.
1878
AM) RGE núm. 3369/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais socials i
familiars alternatius posats a disposició dels joves de Mallorca l'any 2016.
1878
AN) RGE núm. 3370/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais socials i
familiars alternatius posats a disposició dels joves de Mallorca l'any 2017.
1878
AO) RGE núm. 3371/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais socials i
familiars alternatius posats a disposició dels joves de Mallorca l'any 2018.
1878
AP) RGE núm. 3372/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais socials i
familiars alternatius posats a disposició dels joves de Mallorca l'any 2019.
1878
AQ) RGE núm. 3373/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais socials i
familiars alternatius que es posaran a disposició dels joves de Mallorca l'any 2020.
1879
AR) RGE núm. 3374/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais socials i
familiars alternatius posats a disposició dels joves de Menorca l'any 2016.
1879
AS) RGE núm. 3375/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais socials i
familiars alternatius posats a disposició dels joves de Menorca l'any 2017.
1879
AT) RGE núm. 3376/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais socials i
familiars alternatius posats a disposició dels joves de Menorca l'any 2018.
1879
AU) RGE núm. 3377/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais socials i
familiars alternatius posats a disposició dels joves de Menorca l'any 2019.
1879
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AV) RGE núm. 3378/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais socials i
familiars alternatius que es posaran a disposició dels joves de Menorca l'any 2020.
1879
AW) RGE núm. 3379/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais socials i
familiars alternatius posats a disposició dels joves de Eivissa i Formentera l'any 2016.
1880
AX) RGE núm. 3380/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais socials i
familiars alternatius posats a disposició dels joves de Eivissa i Formentera l'any 2017.
1880
AY) RGE núm. 3381/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais socials i
familiars alternatius posats a disposició dels joves de Eivissa i Formentera l'any 2018.
1880
AZ) RGE núm. 3382/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais socials i
familiars alternatius posats a disposició dels joves de Eivissa i Formentera l'any 2019.
1880
BA) RGE núm. 3383/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais socials i
familiars alternatius que es posaran a disposició dels joves de Eivissa i Formentera l'any 2020.
1880
BB) RGE núm. 3384/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves extutelats per l'administració, pressupost executat l'any 2016 de diversos capítols.
1880
BC) RGE núm. 3385/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves extutelats per l'administració, pressupost executat l'any 2017 de diversos capítols.
1881
BD) RGE núm. 3386/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves extutelats per l'administració, pressupost executat l'any 2018 de diversos capítols.
1881
BE) RGE núm. 3387/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves extutelats per l'administració, pressupost executat l'any 2019 de diversos capítols.
1881
BF) RGE núm. 3389/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de famílies
amigues.
1881
BG) RGE núm. 3390/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels habitatges
de què disposa la xarxa pública de serveis d'emancipació a Palma.
1881
BH) RGE núm. 3407/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatge del servei
públic d'emancipació ocupat de manera il·legal (1).
1881
BI) RGE núm. 3408/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatge del servei
públic d'emancipació ocupat de manera il·legal (2).
1882
BJ) RGE núm. 3409/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatge del servei
públic d'emancipació ocupat de manera il·legal (3).
1882
BK) RGE núm. 3431/20, de la diputada María Antoni García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del viatge de
la presidenta del Govern a l'Índia.
1882
BL) RGE núm. 3483/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projecte de
cooperació al desenvolupament subvencionat pel GOIB a República Dominicana, a través de la Casa Balear de República Dominicana,
"Centre d'ensenyament turístic Santo Socorro".
1882
BM) RGE núm. 3485/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de millora de la
unitat bàsica de salut de Sant Llorenç.
1882
BN) RGE núm. 3486/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de les obres
de millora de la unitat bàsica de salut de Sant Llorenç.
1882
BO) RGE núm. 3487/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici abans de finalitzar
el 2020 de les obres de millora de la unitat bàsica de salut de Sant Llorenç.
1883
BP) RGE núm. 3488/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament al personal
d'infermeria d'atenció primària per cada targeta assignada.
1883

1856

BOPIB núm. 33 - 28 de febrer de 2020

BQ) RGE núm. 3489/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de barreres
arquitectòniques a la unitat bàsica de Son Carrió.
1883
BR) RGE núm. 3490/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'oncologia a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1883
BS) RGE núm. 3491/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'oncologia a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1883
BT) RGE núm. 3492/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'oncologia a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1883
BU) RGE núm. 3493/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'oncologia a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1884
BV) RGE núm. 3494/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'oncologia a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1884
BW) RGE núm. 3495/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'oncologia a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1884
BX) RGE núm. 3496/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'oncologia a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de
febrer de 2020.
1884
BY) RGE núm. 3497/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de reumatologia a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1884
BZ) RGE núm. 3498/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de reumatologia a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1884
CA) RGE núm. 3499/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de reumatologia a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer
de 2020.
1885
CB) RGE núm. 3500/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de reumatologia a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de
2020.
1885
CC) RGE núm. 3501/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de reumatologia a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de
2020.
1885
CD) RGE núm. 3502/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de reumatologia a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de
2020.
1885
CE) RGE núm. 3503/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de reumatologia a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19
de febrer de 2020.
1885
CF) RGE núm. 3504/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de psiquiatria a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1885
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CG) RGE núm. 3505/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de psiquiatria a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1886
CH) RGE núm. 3506/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de psiquiatria a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de
2020.
1886
CI) RGE núm. 3507/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre la
primera i la segona consulta de psiquiatria a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1886
CJ) RGE núm. 3508/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre la
primera i la segona consulta de psiquiatria a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1886
CK) RGE núm. 3509/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de psiquiatria a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1886
CL) RGE núm. 3510/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de psiquiatria a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de
febrer de 2020.
1886
CM) RGE núm. 3511/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de traumatologia a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1887
CN) RGE núm. 3512/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de traumatologia a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1887
CO) RGE núm. 3513/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de traumatologia a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer
de 2020.
1887
CP) RGE núm. 3514/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de traumatologia a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de
2020.
1887
CQ) RGE núm. 3515/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de traumatologia a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de
2020.
1887
CR) RGE núm. 3516/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de traumatologia a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de
2020.
1887
CS) RGE núm. 3517/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de traumatologia a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19
de febrer de 2020.
1888
CT) RGE núm. 3518/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de ginecologia a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1888
CU) RGE núm. 3519/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de ginecologia a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1888
CV) RGE núm. 3520/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de ginecologia a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de
2020.
1888
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CW) RGE núm. 3521/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de ginecologia a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1888
CX) RGE núm. 3522/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de ginecologia a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1888
CY) RGE núm. 3523/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de ginecologia a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1889
CZ) RGE núm. 3524/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de ginecologia a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de
febrer de 2020.
1889
DA) RGE núm. 3525/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'oftalmologia a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1889
DB) RGE núm. 3526/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'oftalmologia a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1889
DC) RGE núm. 3527/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'oftalmologia a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de
2020.
1889
DD) RGE núm. 3528/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'oftalmologia a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1889
DE) RGE núm. 3529/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'oftalmologia a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1890
DF) RGE núm. 3530/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'oftalmologia a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1890
DG) RGE núm. 3531/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'oftalmologia a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de
febrer de 2020.
1890
DH) RGE núm. 3532/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de cardiologia a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1890
DI) RGE núm. 3533/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre la
primera i la segona consulta de cardiologia a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1890
DJ) RGE núm. 3534/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre la
primera i la segona consulta de cardiologia a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1890
DK) RGE núm. 3535/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de cardiologia a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1891
DL) RGE núm. 3536/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de cardiologia a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1891
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DM) RGE núm. 3537/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de cardiologia a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1891
DN) RGE núm. 3538/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de cardiologia a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de
febrer de 2020.
1891
DO) RGE núm. 3539/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'endocrinologia a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1891
DP) RGE núm. 3540/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'endocrinologia a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1891
DQ) RGE núm. 3541/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'endocrinologia a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer
de 2020.
1892
DR) RGE núm. 3542/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'endocrinologia a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de
2020.
1892
DS) RGE núm. 3543/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'endocrinologia a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de
2020.
1892
DT) RGE núm. 3544/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'endocrinologia a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de
2020.
1892
DU) RGE núm. 3545/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta d'endocrinologia a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19
de febrer de 2020.
1892
DV) RGE núm. 3546/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de nefrologia a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1892
DW) RGE núm. 3547/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de nefrologia a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1893
DX) RGE núm. 3548/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de nefrologia a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de
2020.
1893
DY) RGE núm. 3549/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de nefrologia a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1893
DZ) RGE núm. 3550/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de nefrologia a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1893
EA) RGE núm. 3551/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de nefrologia a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1893
EB) RGE núm. 3552/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de nefrologia a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de
febrer de 2020.
1893
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EC) RGE núm. 3553/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de neurologia a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1894
ED) RGE núm. 3554/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de neurologia a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1894
EE) RGE núm. 3555/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de neurologia a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de
2020.
1894
EF) RGE núm. 3556/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre la
primera i la segona consulta de neurologia a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1894
EG) RGE núm. 3557/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de neurologia a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1894
EH) RGE núm. 3558/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre
la primera i la segona consulta de neurologia a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
1894
EI) RGE núm. 3559/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera entre la
primera i la segona consulta de neurologia a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de
febrer de 2020.
1895
EJ) RGE núm. 3565/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocol signat
en data 17/02/2019 entre el GOIB i els Grups Parlamentaris El Pi i MÉS per Menorca, pel qual s'ha compromès l'increment de 2 milions
d'euros al pressupost de l'EPRTVIB durant l'exercici de 2020.
1895
EK) RGE núm. 3568/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre de vols entre Menorca i Mallorca i/o Eivissa i Mallorca, o viceversa, que foren cancel·lats l'any 2019.
1895
EL) RGE núm. 3569/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de vols entre Menorca i Mallorca i/o Eivissa i Mallorca, o viceversa, que foren cancel·lats l'any 2019.
1895
EM) RGE núm. 3570/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
sol·licitud de dades sobre el nombre de vols entre Menorca i Mallorca i/o Eivissa i Mallorca, o viceversa, que foren cancel·lats l'any
2019.
1895
EN) RGE núm. 3571/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a motius
de les cancel·lacions dels vols entre Menorca i Mallorca i/o Eivissa i Mallorca, o viceversa, durant l'any 2019.
1895
EO) RGE núm. 3572/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
indemnitzacions a causa de les cancel·lacions dels vols entre Menorca i Mallorca i/o Eivissa i Mallorca, o viceversa, durant l'any 2019.
1896
EP) RGE núm. 3573/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvenció del Festival de
Música de Pollença.
1896
EQ) RGE núm. 3574/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de l'Observatori
del Comerç de les Illes Balears.
1896
ER) RGE núm. 3575/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç del transport escolar
de l'IES Sineu.
1896
ES) RGE núm. 3576/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts a les escoles
municipals de música de les Balears.
1896
ET) RGE núm. 3577/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció del nou CEIP
de Sa Pobla.
1896
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EU) RGE núm. 3578/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte d'ampliació de
l'escola Rosa dels Vents de la Colònia de Sant Pere.
1897
EV) RGE núm. 3579/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció del nou CEIP
de Can Picafort.
1897
EW) RGE núm. 3580/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de la depuradora
d'Inca.
1897
EX) RGE núm. 3581/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de la nova
depuradora de Consell.
1897
EY) RGE núm. 3582/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de la depuradora
de Sa Pobla.
1897
EZ) RGE núm. 3583/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció del projecte per
a la construcció d'un nou centre de dia a Calvià.
1897
FA) RGE núm. 3584/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció del projecte per
a la construcció d'un nou centre de dia a Maria de la Salut.
1897
FB) RGE núm. 3585/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció del projecte per
a la construcció d'un nou PAC a Manacor.
1898
FC) RGE núm. 3586/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció del projecte per
a la construcció d'un nou PAC a Pollença.
1898
FD) RGE núm. 3587/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció del projecte per
a la construcció d'un nou PAC a Artà.
1898
FE) RGE núm. 3588/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import que enguany han
rebut les petites i mitjanes empreses en concepte d'ajuts per a la innovació i dinamització del comerç.
1898
FF) RGE núm. 3589/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció del projecte per
fer arribar el tren a Alcúdia.
1898
FG) RGE núm. 3596/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserves estratègiques
de sòl.
1898
FH) RGE núm. 3597/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions d'habitatges
de protecció oficial a reserves estratègiques de sòl.
1899
FI) RGE núm. 3598/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a demandants d'habitatges
de protecció oficial a reserves estratègiques de sòl.
1899
FJ) RGE núm. 3599/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de protecció
oficial a reserves estratègiques de sòl construïts.
1899
FK) RGE núm. 3600/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de protecció
oficial a reserves estratègiques de sòl en tràmit.
1899
FL) RGE núm. 3601/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de protecció
oficial a reserves estratègiques de sòl pendents de finalització.
1899
FM) RGE núm. 3602/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de l'Ibavi
al Camp Redó de Palma.
1899
FN) RGE núm. 3603/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de l'Ibavi
al Camp Redó de Palma buits.
1899
FO) RGE núm. 3604/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de l'Ibavi
al Camp Redó de Palma ocupats il·legalment.
1900
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FP) RGE núm. 3605/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges ocupats
il·legalment al Camp Redó de Palma als quals s'ha interposat demanda judicial per tal que siguin desallotjats.
1900
FQ) RGE núm. 3606/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conductes denunciades
a la policia en relació amb els habitatges de l'Ibavi al Camp Redó.
1900
FR) RGE núm. 3607/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspecció IEE als
habitatges de l'Ibavi del Camp Redó de Palma.
1900
FS) RGE núm. 3625/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a despesa de la
reconstrucció de zones afectades per la tempesta Gloria.
1900

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 3629/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes del Govern central per
pal·liar els efectes de la tempesta Gloria.
1901
B) RGE núm. 3630/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a depuració de responsabilitat
en el cas d'abusos a menors sota la competència de l'administració.
1901
C) RGE núm. 3694/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adaptació dels vaixells a la
normativa IMO2020.
1901
D) RGE núm. 3697/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a resposta efectiva a les preguntes
de control.
1901
E) RGE núm. 3702/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a adopció
de mesures urgents davant la situació del petit i mitjà comerç.
1901
F) RGE núm. 3704/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a coneixement dels
casos de prostitució i abusos sexuals a menors.
1901
G) RGE núm. 3705/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a visita a un
col·legi del senador Vicenç Vidal.
1902
H) RGE núm. 3706/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a potabilitat de l'aigua de
Menorca.
1902
I) RGE núm. 3707/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajuts pel temporal
Gloria.
1902
J) RGE núm. 3708/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de la mesa
de coordinació entre el Consell de Mallorca i la Direcció General d'Infància.
1902
K) RGE núm. 3709/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques actives d'igualtat
entre el personal de l'Ibsalut.
1902
L) RGE núm. 3710/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament de l'EBAP.
1902
M) RGE núm. 3711/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions de la
ministre d'Assumptes Exteriors en relació amb l'ampliació de les aigües jurisdiccionals d'Algèria.
1903
N) RGE núm. 3712/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moratòria
d'atracaments per a creuers al Port de Palma.
1903
O) RGE núm. 3713/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de les
obligacions legals amb els funcionaris i treballadors públics.
1903
P) RGE núm. 3714/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per evitar els
vessaments d'aigües fecals sense depurar.
1903
Q) RGE núm. 3715/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de la recaptació
del cànon de sanejament d'aigües.
1903
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R) RGE núm. 3716/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'habitatge.
1903
S) RGE núm. 3717/20, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a les
Illes Balears de 2023.
1904
T) RGE núm. 3718/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears davant l'increment de la despesa a l'Ibsalut.
1904

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 3478/29, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a rebuig a l'ampliació
de l'Aeroport de Son Sant Joan (procediment d'urgència).
1904

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3282/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a garantir la continuïtat dels serveis de
l'escorxador de Palma, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
1906
B) RGE núm. 3412/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni amb els consells insulars en matèria d'ordenació pesquera,
davant la Comissió d'Economia.
1907
C) RGE núm. 3437/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de les instal·lacions de l'IES Josep Miquel Guàrdia
d'Alaior, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
1907
D) RGE núm. 3561/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució immediata de les obres de millora pendents en el col·legi
Ses Comes de Portocristo (Manacor), davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
1908

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A les Preguntes RGE núm. 4549 i 4550/19, presentades pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua a Palma i a expedients en recursos hídrics.
1908
B) A la Pregunta RGE núm. 4551/19, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a pla de neteja de torrents.
1908
C) A la Pregunta RGE núm. 4556/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prevenció i manteniment dels torrents de Menorca.
1909
D) A la Pregunta RGE núm. 4557/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prevenció i manteniment dels torrents de Mallorca.
1909
E) A la Pregunta RGE núm. 4558/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prevenció i manteniment dels torrents d'Eivissa.
1909
F) A la Pregunta RGE núm. 4808/19, presentada per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversió a cadascun dels torrents de les Illes Balears per al seu manteniment i neteja al llarg de 2018.
1909
G) A la Pregunta RGE núm. 4809/19, presentada per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversió a cadascun dels torrents de les Illes Balears per al seu manteniment i neteja al llarg de 2019.
1910
H) A la Pregunta RGE núm. 5072/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gas
natural a Menorca.
1910
I) A la Pregunta RGE núm. 5201/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a ús industrial d'aigua dessalada a Eivissa.
1910
J) A la Pregunta RGE núm. 5237/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dietes dels membres de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA).
1910
K) A la Pregunta RGE núm. 5239/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dietes dels membres del servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA).
1911
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L) A la Pregunta RGE núm. 5292/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d'igualtat del personal al servei del Consorci Desenvolupament d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al territori
de l'entitat local menor de Palmanyola.
1911
M) A la Pregunta RGE núm. 5442/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a procedència de les quantitats destinades pel Govern a obres i nova infraestructura des de l'any 2015 relacionades amb el cicle de
l'aigua.
1911
N) A la Pregunta RGE núm. 5470/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori durant el 2019.
1911
O) A la Pregunta RGE núm. 5497/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de la Fundació Banc de sang i Teixits de les Illes Balears.
1911
P) A les Preguntes RGE núm. 5528 a 5531/19, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a empleats públics de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme durant els anys 2015-2018.
1911
Q) A les Preguntes RGE núm. 5552 a 5555/19, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a empleats públics de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria durant els anys 2015-2018.
1912
R) A les Preguntes RGE núm. 5611 i 5612/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 480.000 euros dirigides a agrupacions
empresarials innovadores i clústers del coneixement de les Illes Balears de nova creació i consolidació dels existents, i import concedit.
1912
S) A les Preguntes RGE núm. 5613 a 5616, 5623, 5624, 5637, 5638, 5640 a 5642, 6137 i 6138/19, presentades pel diputat Vicente
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import
d'1.600.000 euros per a foment de l'eficiència energètica d'empreses i edificis d'ús residencial amb especial incidència en habitatges
socials o vulnerables; de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 600.000 euros per a ajuts per donar suport als grups
d'investigació del sistema d'innovació IB; de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 150.000 euros per dur a terme
accions de divulgació de la recerca científica que fan les entitats IB; de la convocatòria de subvencions anual per import d'1.700.000
euros per a ajuts a promoció de l'esperit empresarial i la cultura industrial, el foment del factor emprenedor a la indústria balear,
l'exploració de nous mercats, accions d'atracció d'inversió exterior, activitats de sensibilització industrial, ajuts a centres tecnològics
i col·laboracions amb altres centres i entitats; de la convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros per a ajuts destinats
a la competitivitat de sectors productius i agrupacions empresarials adreçats a empresarials innovadores, clústers i centres tecnològics;
de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 6.975.000 euros per a subvencions adreçades a operadors de
telecomunicacions de banda ampla; i import concedit a cadascuna.
1913
T) A les Preguntes RGE núm. 5776 i 5777/19, 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 15.000 euros per a ajudes a la convocatòria de
premis en matèria d'igualtat entre homes i dones, i import concedit.
1913
U) A la Pregunta RGE núm. 5852/19, presentada per la diputada maría Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa el mes de juny de 2019.
1913
V) A les Preguntes RGE núm. 6003 a 6005, 6009 a 6020/19, presentades per la diputada Maria Antonia García i Sastre, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a turisme esportiu, turisme de golf, turisme nàutic, turisme de senderisme i turisme de ciclisme (20162018).
1913
W) A les Preguntes RGE núm. 6055 i 6056/19, 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 80.000 euros per a subvencions per al foment
de l'acció cívica per a institucions i entitats sense ànim de lucre, i import concedit.
1913
X) A les Preguntes RGE núm. 6133 i 6134/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 260.000 euros per a foment de l'ús, gestió
i transformació per aplicacions tèrmiques de la biomassa, dirigides a consells insulars, ajuntaments, empreses i associacions
empresarials, i import concedit.
1914
Y) A les Preguntes RGE núm. 6147 i 6148/19, 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 400.000 euros per a ajuts estatals a la ramaderia,
subvencions per a agrupacions de defensa sanitària (ADS), i import concedit.
1914
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Z) A les Preguntes RGE núm. 6149 i 6150/19, 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 205.000 euros per a ajuts estatals a la ramaderia,
subvencions per dur a terme activitats de recuperació i de selecció de races autòctones en perill d'extinció, i import concedit. 1914
AA) A les Preguntes RGE núm. 6185 i 6186/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import d'1.637.107 euros per a ajuts per finançar els costos
de funcionament dels grups d'acció local, i import concedit.
1914
AB) A les Preguntes RGE núm. 6217 i 6218/19, 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 9.000 euros per a convocatòria del certamen
d'Esports Carnet Jove dirigits a centres educatius de secundària i import concedit.
1914
AC) A les Preguntes RGE núm. 6219 i 6220/19, 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 20.000 euros per a beques per fer pràctiques
d'empreses dirigides a joves d'entre 18 i 30 anys i import concedit.
1915
AD) A les Preguntes RGE núm. 6221 i 6222/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 1.550 euros per a convocatòria de certamen de
fotografia amb eslògan a Instagram i import concedit.
1915
AE) A les Preguntes RGE núm. 6223 i 6224/19, 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 2.000 euros per a certamen del Carnet Jove
Solidari.
1915
AF) A les Preguntes RGE núm. 6225 i 6226/19, 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 150.000 euros per a subvencions destinades
a fomentar projectes d'intervenció, d'investigació i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut a l'àmbit territorial de les
Illes Balears i import concedit.
1915
AG) A les Preguntes RGE núm. 6229 i 6230/19, 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 30.000 euros per a subvencions en espècie per
la subscripció temporal i gratuïta a una publicació diària a les persones que compleixen 18 anys durant l'any de la convocatòria i import
concedit.
1915
AH) A la Pregunta RGE núm. 6249/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractament terciari de l'EDAR de Ferreries.
1915
AI) A la Pregunta RGE núm. 6299/19, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a participació del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, a la fira internacional Monaco
Yacht Show.
1916
AJ) A les Preguntes RGE núm. 6399 a 6410/19, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a percentatge d'operacions que han acabat en infecció postoperatòria els anys 2018 i 2019 als hospitals de les Illes
Balears.
1916
AK) A la Pregunta RGE núm. 6651/19, presentada pel diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a trasllat de presos a la presó de Maó.
1916
AL) A les Preguntes RGE núm. 6735 a 6743/19, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a contractes temporals inferiors a 6 mesos a institucions sanitàries vigents de gener a setembre de 2019.
1916
AM) A la Pregunta RGE núm. 6771/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recursos per controlar les entrades i sortides dels docents.
1916
AN) A la Pregunta RGE núm. 6772/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a sistema d'avaluació posat en marxa pel Govern per detectar i registrat queixes i incidents i poder avaluar millor el sistema de
control d'entrades i sortides dels docents.
1917
AO) A la Pregunta RGE núm. 6773/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a previsions en relació amb activitats que allarguin l'horari del professorat en relació amb el control d'entrada i sortida dels
centres.
1917
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AP) A la Pregunta RGE núm. 6774/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a avaluació de l'índex de satisfacció d'equips directius i professorat en relació amb el control d'entrada i sortida dels centres.
1917
AQ) A la Pregunta RGE núm. 7241/19, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a auditoria a Eliance.
1918
AR) A la Pregunta RGE núm. 7323/19, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'aparells de ressonància magnètica a l'Hospital d'Inca.
1918
AS) A la Pregunta RGE núm. 7324/19, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a augment del nombre d'aparells de ressonància magnètica a l'Hospital d'Inca.
1918
AT) A la Pregunta RGE núm. 7325/19, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a llista d'espera per a una ressonància magnètica a l'Hospital d'Inca.
1918
AU) A la Pregunta RGE núm. 7326/19, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a comunicació de les nòmines dels treballadors de l'Hospital d'Inca.
1918
AV) A la Pregunta RGE núm. 7327/19, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a antiguitat mitjana dels ordinadors de l'Hospital d'Inca.
1918
AW) A la Pregunta RGE núm. 7328/19, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a previsió de renovació dels ordinadors de l'Hospital d'Inca.
1918
AX) A les Preguntes RGE núm. 7445 i 7447/19, presentades pel diputat Josep Ferrà Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relatives a assistència sanitària per mor de la posidònia i a les platges urbanes.
1918
AY) A la Pregunta RGE núm. 7446/19, presentada pel diputat Josep Ferrà Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a assistència sanitària a les platges.
1918
AZ) A la Pregunta RGE núm. 7492/19, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
urgències ateses a l'Hospital de Formentera (2015-2019).
1919
BA) A la Pregunta RGE núm. 7493/19, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a persones
ateses per l'oficina d'atenció a les drogodependències de l'Hospital de Formentera.
1919
BB) A la Pregunta RGE núm. 7665/19, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció del centre geriàtric al municipi d'Es Migjorn Gran.
1919
BC) A la Pregunta RGE núm. 7716/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a joves titulats que han accedit a un lloc temporal de sis mesos a l'administració des de juny de 2019.
1919
BD) A la Pregunta RGE núm. 7790/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a reunions del Ple del Consell Assessor per a la integració de les persones immigrants de les Illes Balears.
1919
BE) A la Pregunta RGE núm. 7791/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a grups de treball del Consell Assessor per a la integració de les persones immigrants de les Illes Balears.
1919
BF) A la Pregunta RGE núm. 7871/19, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a projectes a càrrec de l'impost de turisme sostenible que es varen presentar en el termini d'ampliació acordat pel Govern.
1920
BG) A la Pregunta RGE núm. 8142/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de noves infermeres i infermers a la sanitat pública.
1920
BH) A les Preguntes RGE núm. 8143 a 8154/19, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a ciutadans de cadascuna de les Illes acollits al servei bucodental els anys 2016, 2017 i 2018.
1920
BI) A les Preguntes RGE núm. 8155 a 8166/19, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a despesa que es va destinar per cobrir el servei bucodental a cadascuna de les illes els anys 2016, 2017 i 2018.
1920
BJ) A les Preguntes RGE núm. 8167 a 8178/19, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a ciutadans que es quedaren sense rebre el servei bucodental a cadascuna de les illes els anys 2016, 2017 i 2018.
1920
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BK) A les Preguntes RGE núm. 8240 a 8251/19, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a residències i centres de dia que utilitzen productes km0 a cadascuna de les illes els anys 2016, 2017 i 2018.
1920
BL) A la Pregunta RGE núm. 8277/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a alberg juvenil de la Victòria (Alcúdia).
1921
BM) A les Preguntes RGE núm. 8798 a 9065/19, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a ajudes abonades pel Govern de les Illes Balears amb càrrec a la Política Agrària Comuna (PAC) als municipis de
les Illes durant els anys 2016 a 2018 i fins al 31 d'octubre de 2019.
1921

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 3303/20, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Medi Ambient i
Territori, sobre la situació en matèria de depuració d'aigües a les Illes Balears.
1921
B) RGE núm. 3414/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la Plataforma
contra l'ampliació de l'Aeroport de Palma sobre el seu punt de vista i el seu posicionament respecte dels projectes d'ampliació de
l'Aeroport de Palma.
1921
C) RGE núm. 3591/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Medi
Ambient i Territori sobre l'extensió, de forma unilateral, per la República d'Algèria de la seva zona econòmica exclusiva ocupant zones
marítimes del Parc Nacional de Cabrera, i les solucions i accions que es duran a terme per tal de solucionar la situació generada.
1921

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació de pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme i Treball per a la pregunta amb sol·licitud
de resposta escrita RGE núm. 4753/19.
1921
B) Sol·licitud de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre l'adjudicació i l'execució del contracte de servei de
transport sanitari aeri a la comunitat autònoma de les Illes Balears, celebrat entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l'empresa UTE
HABOK AVIATION EMS BALEARS en data d'1 d'octubre de 2018 (RGE núm. 3415/20).
1922
C) Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 10280/19.

1922

D) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 3451/20 i 3457/20.

1922

4. INFORMACIONS
A) Canvi de portaveus al Grup Parlamentari Mixt (RGE núm. 3443/20).

1922

B) Resolució de Presidència en relació amb e cessament del Sr. Francesc Pons i Pérez com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Mixt.
1922
C) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Andreu Servera i Moll com a personal eventual adscrit
funcionalment al Grup Parlamentari Mixt.
1923
D) Resolució de Presidència en relació amb el cessament de la Sra. Marina Caubet Pujol a la modalitat (E) i del seu nomenament
a la modalitat (C), com a personal eventual adscrita funcionalment al Grup Parlamentari Mixt.
1923
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- Possibilitat de revertir de manera immediata sobre la
nova torre de control física.
- Possibilitat de funcionar “en paral·lel” entre la torre
“virtual” i la nova torre física, la construcció de la qual
ha d'entrar en el mateix projecte.
- Necessitat de formació particular del personal de la
torre “virtual”.
- Temps físic necessari, en cas de fallida de la torre
“virtual”, per poder passar el control aeri a la torre
física.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de febrer de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 10262/19, relativa a construcció d'una nova torre de
control de Menorca, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

A la seu del Parlament, 18 de febrer de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

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

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de febrer de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 10266/19, relativa a camins escolars, i quedà aprovada
la següent:
RESOLUCIÓ
B)

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar de manera gradual i coordinada amb els
centres escolars, centres d’educació 0-3 anys i ajuntaments
corresponents, la primera fase d’implantació dels camins
escolars segurs recollida al Pla Director Sectorial de
Mobilitat de les Illes Balears 2019-2026.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que sol·liciti al Ministeri de Foment i a AENA S.M.E., SA
que, en cas de descartar la construcció d'una nova torre de
control, que està pressupostada, adoptin els acords
pertinents perquè s'adoptin les mesures tecnològiques i de
personal, acordades a l'RLT, per donar el servei a la torre
remota i a la torre de contingència, garantint l'operativitat
de l’aeròdrom, especialment en temporada alta, ja que
Menorca no es pot permetre sofrir un aïllament en cas de
fallida.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que prengui les iniciatives necessàries per donar suport a
aquesta PNL en defensa dels interessos dels residents i
visitants de Menorca.
5. Atès que la possible nova torre de control no tendrà visió
directa dels cels i que tota l'operativa serà virtual i
tecnològica, el Parlament de les Illes Balears insta AENA
que, abans de procedir a la instal·lació de la possible torre
virtual remota, realitzi un estudi de factibilitat tecnològica
que inclogui:
- Sistema de seguretat contra hackeos informàtics.
- Sistema de suport en cas de fallides d'internet o de
connectivitat.
- Sistema de suport en cas de fallides elèctriques.

A la seu del Parlament, 18 de febrer de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
sobre el Compte General corresponent a l'exercici 2018
(RGE núm. 7475/19).
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer de 2020, tengué lloc
la compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors, qui, acompanyada de la secretària general, dels
directors generals de Pressuposts i de Finançament, de
l'interventor general de la CAIB, del responsable de
Comunicació, de l'assessora tècnica i de la interlocutora
parlamentària, informà sobre el tema indicat.
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Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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de dos assessors tècnics i del cap de secretaria del Gabinet, i de
la interlocutora parlamentària, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la directora gerent de l'Escola Balear
d'Administració Pública, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre la política general que
pensa desenvolupar al capdavant de l'EBAP així com la
situació dels diferents processos d'oposicions a
l'Administració de la comunitat autònoma (RGE núm.
296/20).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de febrer de
2020, tengué lloc la compareixença de la directora general de
l'Escola Balear d'Administració Pública, qui, acompanyada de
la cap de Gabinet de la Conselleria d'Administracions
Públiques i Modernització i de l'interlocutor parlamentari,
informà sobre el tema indicat.

E)
Compareixença del director de l'Agència Estratègica
Turística de les Illes Balears (AETIB), davant la Comissió
de Turisme i Treball, sobre projectes a càrrec de l'ITS
(RGE núm. 7700/19).
A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer de 2020, tengué lloc
la compareixença del director de l'AETIB, qui, acompanyat de
la directora general de Turisme, del director adjunt de l'AETIB
i de dos assessors, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
Compareixença de la consellera de Salut i Consum,
davant la Comissió de Salut, sobre la situació actual del
transport aeri sanitari (RGE núm. 10314/19).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 12 de febrer de 2020, tengué lloc la
compareixença de la consellera de Salut i Consum, qui,
acompanyada del director general i del secretari general del
Servei de Salut, de la directora de l'Àrea de Coordinació
Administrativa, del gerent del 061, del cap de Gabinet, de la
cap de Comunicació i de l'assessora parlamentària, informà
sobre el tema indicat.

A)
Rebuig de la sol·licitud de compareixença del delegat del
Govern a les Illes Balears, sobre la utilització de l'helicòpter
que realitzava les tasques de recerca de David Cabrera per
part del president del Govern Pedro Sánchez (RGE núm.
1888/20).
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de febrer de
2020, rebutjà, per 4 vots a favor, 7 en contra i 2 abstencions, la
sol·licitud de compareixença esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Popular.

Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

B)

Compareixença del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, davant la
Comissió d'Economia, sobre el Decret 42/2019 (RGE núm.
10411/19).

Proclamació del càrrec de secretària de la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del
Parlament de les Illes Balears.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 de febrer de 2020, tengué lloc la
compareixença del vicepresident i conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius, qui, acompanyat del director
general de Comerç, de la responsable de Comunicació, del cap,

A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer
de 2020, quedà proclamada com a secretària de la dita comissió
la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, atesa la substitució de la diputada María
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Salomé Cabrera i Roselló pel diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera.

la sol·licitud de compareixença esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

F)

Rebuig de les sol·licituds de compareixença del
president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS),
sobre la gestió i el control dels menors interns en els centres
de menors de titularitat del Consell de Mallorca i sobre la
gestió dels centres de menors de l'IMAS (RGE núm. 291/20
i 300/20).

Acord de compareixença del director de l'Oficina
Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) sobre els
suposats casos de tràfic de drogues i explotació sexual que
afecten menors d'edat dependents de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials (IMAS) (RGE núm. 887/20).

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer
de 2020, rebutjà, per 5 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció,
les sol·licituds de compareixença esmentades, presentades pel
Grup Parlamentari Popular i pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, respectivament.

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer
de 2020, acordà, per unanimitat, recaptar la compareixença
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
D)
Rebuig de les sol·licituds de compareixença de la
directora insular d'Infància i Família del Consell de
Mallorca, sobre la gestió i el control dels menors interns en
els centres de menors de titularitat del Consell de Mallorca
i sobre la gestió dels centres de menors de l'IMAS (RGE
núm. 292/20 i 301/20).
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer
de 2020, rebutjà, per 6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció,
les sol·licituds de compareixença esmentades, presentades pel
Grup Parlamentari Popular i pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, respectivament.

G)
Acord de compareixença 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 fins d'explotació sexual i
l'abordatge de la prostitució a les Illes Balears (2019-2020)
(RGE núm. 1977/20).
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer
de 2020, acordà, per unanimitat, recaptar la compareixença
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
Ordre de Publicació
E)
Rebuig de la sol·licitud de compareixença de la
consellera d'Afers Socials i Esports, sobre la conducta
sexual inapropiada d'educadors en els centres de menors
del Govern de les Illes Balears (RGE núm. 324/20).
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer
de 2020, rebutjà, per 5 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció,

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de febrer de 2020, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet
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A)
RGE núm. 3631/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de
fidelització dels professionals sanitaris (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla, pel procediment d'urgència, la
consellera de Salut sobre la política general duta a terme en
matèria de fidelització dels professionals sanitaris de la nostra
comunitat autònoma, atesa la manca de professionals sanitaris
a la nostra comunitat i la necessitat d'arbitrar mesures per tal de
pal·liar aquest dèficit que permeti fer atractiva la perspectiva de
treballar a les Illes Balears en aquest àmbit.
Palma, a 29 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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d’assumir la transferència de la competència executiva de
gestió del domini públic maritimoterrestre, tal com estableix
l’article 32.17 de l’Estatut d’Autonomia i, a aquest efecte,
instar-lo a constituir la corresponent comissió sectorial que
determini el traspàs de mitjans personals, financers i materials
per tal que la Comissió Mixta de Transferències pugui
ratificar-los.
Palma, a 21 de febrer de 2020
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de febrer de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de febrer de 2020, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 3594/20, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a autogovern de les Illes Balears, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 5716/19.
D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 5716/19,
relativa a autogovern de les Illes Balears, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a encomanar els informes jurídics, econòmics i tècnics
necessaris per avaluar les condicions per traspassar la gestió
dels recursos hídrics als consells insulars. Els esmentats
informes hauran d’estar llestos perquè els estudiï la Comissió
Mixta de Transferències Govern-consells insulars en la reunió
que es faci a aquest efecte durant el mes de juny de 2020.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment a la disposició addicional 2a de la
Llei 11/2017, de modificació de la Llei de coordinació de
policies locals i urgir l’Institut de Seguretat Pública de les Illes
Balears a acabar i fer pública la proposta de model de cos de
policia autonòmica, que caldria haver presentat el desembre de
2018.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a plantejar formalment al Govern de l’Estat la voluntat

RGE núm. 3274/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
bloqueig de 70.900 euros al CES corresponents de l'exercici
2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Davant el bloqueig de 70.900 euros al CES (Consell
Econòmic i Social) del pressupost de 2019 que afecta diferents
capítols del seu pressupost (tal com tengué coneixement aquest
grup en data 13 de febrer), quins objectius, programes,
memòries, estudis i projectes ha deixat de realitzar el CES
sobre el pla d'acció que tenia previst per a l'exercici 2019?
Palma, a 17 de febrer de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 3278/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Pla estratègic contra les agressions al persona del Servei de
Salut 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.
La Conselleria de Salut i Consum informa, mitjançant la
resposta RGE núm. 170/20, que s'han realitzat 12 reunions de
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la Mesa sectorial de sanitat amb motriu de la negociació del Pla
estratègic contra les agressions al personal del Servei de Salut
de les Illes Balears, quin ha estat el calendari de realització
d'aquestes 12 reunions específiques envers l'elaboració del Pla
estratègic?
Palma, a 17 de febrer de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 3300/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
adoctrinament dels alumnes d'alguns dels centres educatius
de Balears.

E)
RGE núm. 3335/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'emancipació per a joves extutelats per
l'administració beneficiaris d'accions de formació i inserció
laboral per a joves en procés d'autonomia personal durant
l'any 2016.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants d'homes i dones s'han beneficiat
d'accions de formació i inserció laboral per a joves en procés
d'autonomia personal durant l'any 2016?

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.
Després de conèixer la notícia que Societat Civil Balear ha
denunciat un cas d'adoctrinament a l'institut públic Emili
Darder de Palma, quines mesures adoptarà el Govern a través
de la Conselleria d'Educació en relació amb la denúncia
efectuada respecte d'aquest centre escolar? Nega el Govern que
en alguns centres educatius de Balears es produeixin situacions
d'adoctrinament a l'alumnat?
Palma, a 18 de febrer de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

F)
RGE núm. 3336/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'emancipació per a joves extutelats per
l'administració beneficiaris d'accions de formació i inserció
laboral per a joves en procés d'autonomia personal durant
l'any 2017.
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.

D)
RGE núm. 3312/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
bloquejos pressupostaris i indisponibilitat de crèdit de
l'Ibsalut (al final de l'exercici 2019).

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants d'homes i dones s'han beneficiat
d'accions de formació i inserció laboral per a joves en procés
d'autonomia personal durant l'any 2017?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

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 relació amb el detall dels bloquejos pressupostaris i
indisponibilitats de crèdit informades pel Govern en data 14 de
febrer, com a resposta a la pregunta RGE núm. 164/2020, a
aquest grup parlamentari, quins programes, serveis i projectes
s'han vist afectats pels bloquejos pressupostaris i les
indisponibilitats de crèdit per part de l'Ibsalut al final de
l'exercici 2019?
Palma, a 17 de febrer de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 3337/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'emancipació per a joves extutelats per
l'administració beneficiaris d'accions de formació i inserció
laboral per a joves en procés d'autonomia personal durant
l'any 2018.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants d'homes i dones s'han beneficiat
d'accions de formació i inserció laboral per a joves en procés
d'autonomia personal durant l'any 2018?
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La diputada
Margalida Durán i Cladera

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants d'homes i dones han comptat amb una
prestació social de tipus econòmic i per quin import total durant
l'any 2016?

H)
RGE núm. 3338/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'emancipació per a joves extutelats per
l'administració beneficiaris d'accions de formació i inserció
laboral per a joves en procés d'autonomia personal durant
l'any 2019.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants d'homes i dones s'han beneficiat
d'accions de formació i inserció laboral per a joves en procés
d'autonomia personal durant l'any 2019?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

K)
RGE núm. 3341/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'emancipació per a joves extutelats per
l'administració, prestacions socials de tipus econòmic
atorgades el 2017.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants d'homes i dones han comptat amb una
prestació social de tipus econòmic i per quin import total durant
l'any 2017?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

I)
RGE núm. 3339/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'emancipació per a joves extutelats per
l'administració beneficiaris d'accions de formació i inserció
laboral per a joves en procés d'autonomia personal durant
l'any 2020.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants d'homes i dones es beneficiaran
d'accions de formació i inserció laboral per a joves en procés
d'autonomia personal durant l'any 2020?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

L)
RGE núm. 3342/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'emancipació per a joves extutelats per
l'administració, prestacions socials de tipus econòmic
atorgades el 2018.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants d'homes i dones han comptat amb una
prestació social de tipus econòmic i per quin import total durant
l'any 2018?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

J)
RGE núm. 3340/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'emancipació per a joves extutelats per
l'administració, prestacions socials de tipus econòmic
atorgades el 2016.
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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M)
RGE núm. 3343/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'emancipació per a joves extutelats per
l'administració, prestacions socials de tipus econòmic
atorgades el 2019.
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.

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

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants d'homes i dones han comptat amb una
prestació social de tipus econòmic i per quin import total durant
l'any 2019?

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, amb quants d'habitatges ha comptat la xarxa
d'emancipació l'any 2018 a Mallorca?, quants d'homes i dones
n'han disposat per a la seva autonomia personal?

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

N)

Q)

RGE núm. 3344/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'emancipació per a joves extutelats per
l'administració, prestacions socials de tipus econòmic
atorgades el 2020.

RGE núm. 3347/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
habitatges amb què ha comptat la xarxa d'emancipació
l'any 2019 a Mallorca.

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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants d'homes i dones comptaran amb una
prestació social de tipus econòmic i per quin import total durant
l'any 2020?

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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, amb quants d'habitatges ha comptat la xarxa
d'emancipació l'any 2019 a Mallorca?, quants d'homes i dones
n'han disposat per a la seva autonomia personal?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
R)
O)
RGE núm. 3345/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
habitatges amb què ha comptat la xarxa d'emancipació
l'any 2017 a Mallorca.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, amb quants d'habitatges ha comptat la xarxa
d'emancipació l'any 2017 a Mallorca?, quants d'homes i dones
n'han disposat per a la seva autonomia personal?

RGE núm. 3348/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
habitatges amb què ha comptat la xarxa d'emancipació
l'any 2020 a Mallorca.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, amb quants d'habitatges compta la xarxa
d'emancipació l'any 2020 a Mallorca?, quants d'homes i dones
en disposaran per a la seva autonomia personal?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
S)
P)
RGE núm. 3346/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
habitatges amb què ha comptat la xarxa d'emancipació
l'any 2018 a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

RGE núm. 3349/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
habitatges amb què ha comptat la xarxa d'emancipació
l'any 2017 a Menorca.
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.

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

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, amb quants d'habitatges ha comptat la xarxa
d'emancipació l'any 2017 a Menorca?, quants d'homes i dones
n'han disposat per a la seva autonomia personal?

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, amb quants d'habitatges compta la xarxa
d'emancipació l'any 2020 a Menorca?, quants d'homes i dones
en disposaran per a la seva autonomia personal?

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

T)

W)

RGE núm. 3350/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
habitatges amb què ha comptat la xarxa d'emancipació
l'any 2018 a Menorca.

RGE núm. 3353/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
habitatges amb què ha comptat la xarxa d'emancipació
l'any 2017 a Eivissa i 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.

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.

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, amb quants d'habitatges ha comptat la xarxa
d'emancipació l'any 2018 a Menorca?, quants d'homes i dones
n'han disposat per a la seva autonomia personal?

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, amb quants d'habitatges ha comptat la xarxa
d'emancipació l'any 2017 a Eivissa i Formentera?, quants
d'homes i dones n'han disposat per a la seva autonomia
personal?

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

U)
RGE núm. 3351/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
habitatges amb què ha comptat la xarxa d'emancipació
l'any 2019 a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, amb quants d'habitatges ha comptat la xarxa
d'emancipació l'any 2019 a Menorca?, quants d'homes i dones
n'han disposat per a la seva autonomia personal?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

V)
RGE núm. 3352/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
habitatges amb què ha comptat la xarxa d'emancipació
l'any 2020 a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

X)
RGE núm. 3354/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
habitatges amb què ha comptat la xarxa d'emancipació
l'any 2018 a Eivissa i 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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, amb quants d'habitatges ha comptat la xarxa
d'emancipació l'any 2018 a Eivissa i Formentera?, quants
d'homes i dones n'han disposat per a la seva autonomia
personal?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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Y)
RGE núm. 3355/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
habitatges amb què ha comptat la xarxa d'emancipació
l'any 2019 a Eivissa i 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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, amb quants d'habitatges ha comptat la xarxa
d'emancipació l'any 2019 a Eivissa i Formentera?, quants
d'homes i dones n'han disposat per a la seva autonomia
personal?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Z)
RGE núm. 3356/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
habitatges amb què ha comptat la xarxa d'emancipació
l'any 2020 a Eivissa i 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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, amb quants d'habitatges compta la xarxa
d'emancipació l'any 2020 a Eivissa i Formentera?, quants
d'homes i dones en disposaran per a la seva autonomia
personal?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AA)
RGE núm. 3357/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2017 a Mallorca.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quantes places d'habitatge s'han concertat l'any
2017 a Mallorca?, quants d'homes i dones n'han disposat per a
la seva autonomia personal?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AB)
RGE núm. 3358/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2018 a Mallorca.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quantes places d'habitatge s'han concertat l'any
2018 a Mallorca?, quants d'homes i dones n'han disposat per a
la seva autonomia personal?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AC)
RGE núm. 3359/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2019 a Mallorca.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quantes places d'habitatge s'han concertat l'any
2019 a Mallorca?, quants d'homes i dones n'han disposat per a
la seva autonomia personal?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AD)
RGE núm. 3360/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2020 a Mallorca.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quantes places d'habitatge s'han concertat l'any
2020 a Mallorca?, quants d'homes i dones en disposaran per a
la seva autonomia personal?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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AE)
RGE núm. 3361/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2017 a Menorca.

AH)
RGE núm. 3364/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2020 a Menorca.

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

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.

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quantes places d'habitatge s'han concertat l'any
2017 a Menorca?, quants d'homes i dones n'han disposat per a
la seva autonomia personal?

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quantes places d'habitatge s'han concertat l'any
2020 a Menorca?, quants d'homes i dones en disposaran per a
la seva autonomia personal?

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AF)
RGE núm. 3362/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2018 a Menorca.

AI)

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.

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.

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quantes places d'habitatge s'han concertat l'any
2018 a Menorca?, quants d'homes i dones n'han disposat per a
la seva autonomia personal?

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quantes places d'habitatge s'han concertat l'any
2017 a Eivissa i Formentera?, quants d'homes i dones n'han
disposat per a la seva autonomia personal?

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

RGE núm. 3365/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2017 a Eivissa i Formentera.

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AG)
RGE núm. 3363/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2019 a Menorca.

AJ)
RGE núm. 3366/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2018 a Eivissa i 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.

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.

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quantes places d'habitatge s'han concertat l'any
2019 a Menorca?, quants d'homes i dones n'han disposat per a
la seva autonomia personal?

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quantes places d'habitatge s'han concertat l'any
2018 a Eivissa i Formentera?, quants d'homes i dones n'han
disposat per a la seva autonomia personal?

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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AK)
RGE núm. 3367/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2019 a Eivissa i 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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quantes places d'habitatge s'han concertat l'any
2019 a Eivissa i Formentera?, quants d'homes i dones n'han
disposat per a la seva autonomia personal?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AL)
RGE núm. 3368/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2020 a Eivissa i 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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quantes places d'habitatge s'han concertat l'any
2020 a Eivissa i Formentera?, quants d'homes i dones en
disposaran per a la seva autonomia personal?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AM)
RGE núm. 3369/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
socials i familiars alternatius posats a disposició dels joves
de Mallorca l'any 2016.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants espais socials i familiars alternatius
s'han posat a disposició dels joves de Mallorca l'any 2016?,
quantes de joves n'han pogut gaudir?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AN)
RGE núm. 3370/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
socials i familiars alternatius posats a disposició dels joves
de Mallorca l'any 2017.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants espais socials i familiars alternatius
s'han posat a disposició dels joves de Mallorca l'any 2017?,
quantes de joves n'han pogut gaudir?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AO)
RGE núm. 3371/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
socials i familiars alternatius posats a disposició dels joves
de Mallorca l'any 2018.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants espais socials i familiars alternatius
s'han posat a disposició dels joves de Mallorca l'any 2018?,
quantes de joves n'han pogut gaudir?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AP)
RGE núm. 3372/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
socials i familiars alternatius posats a disposició dels joves
de Mallorca l'any 2019.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants espais socials i familiars alternatius
s'han posat a disposició dels joves de Mallorca l'any 2019?,
quantes de joves n'han pogut gaudir?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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AQ)
RGE núm. 3373/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
socials i familiars alternatius que es posaran a disposició
dels joves de Mallorca l'any 2020.

AT)
RGE núm. 3376/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
socials i familiars alternatius posats a disposició dels joves
de Menorca l'any 2018.

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.

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.

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants espais socials i familiars alternatius es
posaran a disposició dels joves de Mallorca l'any 2020?,
quantes de joves en gaudiran?

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants espais socials i familiars alternatius
s'han posat a disposició dels joves de Menorca l'any 2018?,
quantes de joves n'han pogut gaudir?

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AR)
RGE núm. 3374/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
socials i familiars alternatius posats a disposició dels joves
de Menorca l'any 2016.

AU)
RGE núm. 3377/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
socials i familiars alternatius posats a disposició dels joves
de Menorca l'any 2019.

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.

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.

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants espais socials i familiars alternatius
s'han posat a disposició dels joves de Menorca l'any 2016?,
quantes de joves n'han pogut gaudir?

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants espais socials i familiars alternatius
s'han posat a disposició dels joves de Menorca l'any 2019?,
quantes de joves n'han pogut gaudir?

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AS)
RGE núm. 3375/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
socials i familiars alternatius posats a disposició dels joves
de Menorca l'any 2017.

AV)
RGE núm. 3378/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
socials i familiars alternatius que es posaran a disposició
dels joves de Menorca l'any 2020.

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.

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.

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants espais socials i familiars alternatius
s'han posat a disposició dels joves de Menorca l'any 2017?,
quantes de joves n'han pogut gaudir?

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants espais socials i familiars alternatius es
posaran a disposició dels joves de Menorca l'any 2020?,
quantes de joves en gaudiran?

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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AW)
RGE núm. 3379/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
socials i familiars alternatius posats a disposició dels joves
de Eivissa i Formentera l'any 2016.

AZ)
RGE núm. 3382/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
socials i familiars alternatius posats a disposició dels joves
de Eivissa i Formentera l'any 2019.

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.

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.

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants espais socials i familiars alternatius
s'han posat a disposició dels joves de Eivissa i Formentera l'any
2016?, quantes de joves n'han pogut gaudir?

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants espais socials i familiars alternatius
s'han posat a disposició dels joves de Eivissa i Formentera l'any
2019?, quantes de joves n'han pogut gaudir?

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AX)
RGE núm. 3380/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
socials i familiars alternatius posats a disposició dels joves
de Eivissa i Formentera l'any 2017.

BA)
RGE núm. 3383/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
socials i familiars alternatius que es posaran a disposició
dels joves de Eivissa i Formentera l'any 2020.

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.

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.

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants espais socials i familiars alternatius
s'han posat a disposició dels joves de Eivissa i Formentera l'any
2017?, quantes de joves n'han pogut gaudir?

Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants espais socials i familiars alternatius es
posaran a disposició dels joves de Eivissa i Formentera l'any
2020?, quantes de joves en gaudiran?

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AY)
RGE núm. 3381/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais
socials i familiars alternatius posats a disposició dels joves
de Eivissa i Formentera l'any 2018.
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.
Dins el Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quants espais socials i familiars alternatius
s'han posat a disposició dels joves de Eivissa i Formentera l'any
2018?, quantes de joves n'han pogut gaudir?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BB)
RGE núm. 3384/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'emancipació per a joves extutelats per
l'administració, pressupost executat l'any 2016 de diversos
capítols.
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.
Referent al Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quin ha estat el pressupost executat l'any 2016
dels capítols I, despeses de personal; II, concertació de 50
places, formació; i IV, renda d'emancipació?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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BC)
RGE núm. 3385/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'emancipació per a joves extutelats per
l'administració, pressupost executat l'any 2017 de diversos
capítols.
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.
Referent al Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quin ha estat el pressupost executat l'any 2017
dels capítols I, despeses de personal; II, concertació de 50
places, formació; i IV, renda d'emancipació?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BD)
RGE núm. 3386/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'emancipació per a joves extutelats per
l'administració, pressupost executat l'any 2018 de diversos
capítols.
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.
Referent al Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quin ha estat el pressupost executat l'any 2018
dels capítols I, despeses de personal; II, concertació de 50
places, formació; i IV, renda d'emancipació?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BE)
RGE núm. 3387/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'emancipació per a joves extutelats per
l'administració, pressupost executat l'any 2019 de diversos
capítols.
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.
Referent al Pla estratègic per a joves extutelats per
l'administració, quin ha estat el pressupost executat l'any 2019
dels capítols I, despeses de personal; II, concertació de 50
places, formació; i IV, renda d'emancipació?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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BF)
RGE núm. 3389/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
famílies amigues.
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 desenvolupat un pla de famílies amigues per a
l'emancipació de joves extutelats?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BG)
RGE núm. 3390/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
dels habitatges de què disposa la xarxa pública de serveis
d'emancipació a Palma.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troben els habitatge de què disposa la xarxa
pública de serveis d'emancipació a Palma? Podeu indicar si
algun es troba ocupat de manera il·legal?
Palma, a 17 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BH)
RGE núm. 3407/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatge del servei públic d'emancipació ocupat de manera
il·legal (1).
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.
Després de la confirmació de la consellera d'Afers Socials,
en el plenari del Parlament de dia 18 de febrer de 2020, que un
habitatge del servei públic d'emancipació de les Illes ha estat
ocupat de manera il·legal, ens pot indicar des de quan
l'habitatge esmentat es troba ocupat de forma il·legal?
Palma, a 18 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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BI)
RGE núm. 3408/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatge del servei públic d'emancipació ocupat de manera
il·legal (2).
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.
Després de la confirmació de la consellera d'Afers Socials,
en el plenari del Parlament de dia 18 de febrer de 2020, que un
habitatge del servei públic d'emancipació de les Illes ha estat
ocupat de manera il·legal, s'ha iniciat el procediment judicial
oportú per treure el jove que l'ha ocupat?
Palma, a 18 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BJ)
RGE núm. 3409/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatge del servei públic d'emancipació ocupat de manera
il·legal (3).
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.
Després de la confirmació de la consellera d'Afers Socials,
en el plenari del Parlament de dia 18 de febrer de 2020, que un
habitatge del servei públic d'emancipació de les Illes ha estat
ocupat de manera il·legal, quines han estat les gestions
realitzades perquè, el més aviat possible, aquest habitatge sigui
per a joves extutelats d'aquesta comunitat autònoma?
Palma, a 18 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BL)
RGE núm. 3483/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
projecte de cooperació al desenvolupament subvencionat
pel GOIB a República Dominicana, a través de la Casa
Balear de República Dominicana, "Centre d'ensenyament
turístic Santo Socorro".
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import anual subvencionat pel Govern de les
Illes Balears a la Casa Balear de República Dominicana per
desenvolupar el projecte "Centre d'ensenyament turístic Santo
Socorro"?, pregam que es detallin el projecte des de l'inici,
l'import anual atorgat a cada convocatòria per a les diferents
fases/etapes del projecte, així com les aportacions de les
contraparts/altres actors al projecte.
Palma, a 19 de febrer de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BM)
RGE núm. 3485/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de
millora de la unitat bàsica de salut de Sant Llorenç.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst la Conselleria de Salut iniciar les obres de
millora de la unitat bàsica de salut de Sant Llorenç?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BK)
RGE núm. 3431/20, de la diputada María Antoni García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del
viatge de la presidenta del Govern a l'Índia.

BN)
RGE núm. 3486/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de les obres de millora de la unitat bàsica de salut de Sant
Llorenç.

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.

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 cost ha tingut per a les arques autonòmiques el recent
viatge a l'Índia de la presidenta del Govern?

En quin estat es troba el projecte de millora de la unitat
bàsica de salut de Sant Llorenç? Quins tràmits queden
pendents?

Palma, a 18 de febrer de 2020
La diputada
María Antonia García i Sastre

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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BO)
RGE núm. 3487/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici
abans de finalitzar el 2020 de les obres de millora de la
unitat bàsica de salut de Sant Llorenç.
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.
Iniciarà abans de finalitzar el 2020 les obres de millora de
la unitat bàsica de salut de Sant Llorenç?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BP)
RGE núm. 3488/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament
al personal d'infermeria d'atenció primària per cada
targeta assignada.
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.
Té previst la Conselleria de Salut pagar al personal
d'infermeria d'atenció primària per cada targeta sanitària que
tenen assignada? En cas de ser així, quina quantitat i quan
s'iniciarà el pagament?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BQ)
RGE núm. 3489/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació
de barreres arquitectòniques a la unitat bàsica de Son
Carrió.
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.
Té previst la Conselleria de Salut eliminar les barreres
arquitectòniques de la unitat bàsica de Son Carrió per fer-la
accessible a pacients amb mobilitat reduïda?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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BR)
RGE núm. 3490/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta d'oncologia
a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 fins
a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'oncologia a l'Hospital d'Eivissa
des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BS)
RGE núm. 3491/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta d'oncologia
a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a
dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'oncologia a l'Hospital d'Inca des
de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BT)
RGE núm. 3492/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta d'oncologia
a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de setembre de
2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'oncologia a l'Hospital de
Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de
febrer de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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BU)
RGE núm. 3493/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta d'oncologia
a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de setembre de 2019
fins a dia 19 de febrer de 2020.

BX)
RGE núm. 3496/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta d'oncologia
a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'oncologia a l'Hospital de
Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'oncologia a l'Hospital
Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 a
dia 19 de febrer de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BV)
RGE núm. 3494/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta d'oncologia
a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de setembre de 2019
fins a dia 19 de febrer de 2020.

BY)
RGE núm. 3497/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
reumatologia a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'oncologia a l'Hospital de
Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de reumatologia a l'Hospital
d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BW)
RGE núm. 3495/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta d'oncologia
a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019
fins a dia 19 de febrer de 2020.

BZ)
RGE núm. 3498/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
reumatologia a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre
de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'oncologia a l'Hospital Son
Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de
2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de reumatologia a l'Hospital d'Inca
des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CA)
RGE núm. 3499/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
reumatologia a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

CD)
RGE núm. 3502/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
reumatologia a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de reumatologia a l'Hospital de
Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de
febrer de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de reumatologia a l'Hospital Son
Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de
2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CB)
RGE núm. 3500/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
reumatologia a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

CE)
RGE núm. 3503/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
reumatologia a l'Hospital Universitari Son Espases des de
dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de reumatologia a l'Hospital de
Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de reumatologia a l'Hospital
Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 a
dia 19 de febrer de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CC)
RGE núm. 3501/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
reumatologia a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

CF)
RGE núm. 3504/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de psiquiatria
a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 fins
a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de reumatologia a l'Hospital de
Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de psiquiatria a l'Hospital d'Eivissa
des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CG)
RGE núm. 3505/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de psiquiatria
a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a
dia 19 de febrer de 2020.

CJ)

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de psiquiatria a l'Hospital d'Inca
des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de psiquiatria a l'Hospital de
Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CH)
RGE núm. 3506/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de psiquiatria
a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de setembre de
2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de psiquiatria a l'Hospital de
Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de
febrer de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 3508/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de psiquiatria
a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de setembre de 2019
fins a dia 19 de febrer de 2020.

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CK)
RGE núm. 3509/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de psiquiatria
a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019
fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de psiquiatria a l'Hospital Son
Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de
2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CI)
RGE núm. 3507/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de psiquiatria
a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de setembre de 2019
fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de psiquiatria a l'Hospital de
Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CL)
RGE núm. 3510/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de psiquiatria
a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de psiquiatria a l'Hospital
Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 a
dia 19 de febrer de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CM)
RGE núm. 3511/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
traumatologia a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

CP)
RGE núm. 3514/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
traumatologia a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de traumatologia a l'Hospital
d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de traumatologia a l'Hospital de
Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CN)
RGE núm. 3512/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
traumatologia a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre
de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

CQ)
RGE núm. 3515/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
traumatologia a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de traumatologia a l'Hospital
d'Inca des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de
2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de traumatologia a l'Hospital de
Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CO)
RGE núm. 3513/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
traumatologia a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

CR)
RGE núm. 3516/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
traumatologia a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de traumatologia a l'Hospital de
Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de
febrer de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de traumatologia a l'Hospital Son
Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de
2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CS)
RGE núm. 3517/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
traumatologia a l'Hospital Universitari Son Espases des de
dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

CV)
RGE núm. 3520/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
ginecologia a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de traumatologia a l'Hospital
Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 a
dia 19 de febrer de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de ginecologia a l'Hospital de
Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de
febrer de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CT)
RGE núm. 3518/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
ginecologia a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre
de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

CW)
RGE núm. 3521/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
ginecologia a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de ginecologia a l'Hospital
d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de ginecologia a l'Hospital de
Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CU)
RGE núm. 3519/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
ginecologia a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de
2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

CX)
RGE núm. 3522/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
ginecologia a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de ginecologia a l'Hospital d'Inca
des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de ginecologia a l'Hospital de
Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CY)
RGE núm. 3523/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
ginecologia a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

DB)
RGE núm. 3526/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta
d'oftalmologia a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre
de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de ginecologia a l'Hospital Son
Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de
2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'oftalmologia a l'Hospital d'Inca
des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CZ)
RGE núm. 3524/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
ginecologia a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia
30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de ginecologia a l'Hospital
Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 a
dia 19 de febrer de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DA)
RGE núm. 3525/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta
d'oftalmologia a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'oftalmologia a l'Hospital
d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DC)
RGE núm. 3527/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta
d'oftalmologia a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'oftalmologia a l'Hospital de
Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de
febrer de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DD)
RGE núm. 3528/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta
d'oftalmologia a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'oftalmologia a l'Hospital de
Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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DE)
RGE núm. 3529/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta
d'oftalmologia a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

DH)
RGE núm. 3532/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
cardiologia a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre
de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'oftalmologia a l'Hospital de
Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de cardiologia a l'Hospital
d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DF)
RGE núm. 3530/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta
d'oftalmologia a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

DI)

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'oftalmologia a l'Hospital Son
Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de
2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de cardiologia a l'Hospital d'Inca
des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DG)
RGE núm. 3531/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta
d'oftalmologia a l'Hospital Universitari Son Espases des de
dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'oftalmologia a l'Hospital
Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 a
dia 19 de febrer de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 3533/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
cardiologia a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de
2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DJ)
RGE núm. 3534/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
cardiologia a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de cardiologia a l'Hospital de
Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de
febrer de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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DK)
RGE núm. 3535/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
cardiologia a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

DN)
RGE núm. 3538/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
cardiologia a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia
30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de cardiologia a l'Hospital de
Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de cardiologia a l'Hospital
Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 a
dia 19 de febrer de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DL)
RGE núm. 3536/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
cardiologia a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

DO)
RGE núm. 3539/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta
d'endocrinologia a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de cardiologia a l'Hospital de
Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'endocrinologia a l'Hospital
d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DM)
RGE núm. 3537/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de
cardiologia a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

DP)
RGE núm. 3540/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta
d'endocrinologia a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de cardiologia a l'Hospital Son
Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de
2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'endocrinologia a l'Hospital d'Inca
des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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DQ)
RGE núm. 3541/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta
d'endocrinologia a l'Hospital de Formentera des de dia 30
de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

DT)
RGE núm. 3544/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta
d'endocrinologia a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'endocrinologia a l'Hospital de
Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de
febrer de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'endocrinologia a l'Hospital Son
Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de
2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DR)
RGE núm. 3542/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta
d'endocrinologia a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'endocrinologia a l'Hospital de
Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DS)
RGE núm. 3543/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta
d'endocrinologia a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'endocrinologia a l'Hospital de
Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DU)
RGE núm. 3545/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta
d'endocrinologia a l'Hospital Universitari Son Espases des
de dia 30 de setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de
2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta d'endocrinologia a l'Hospital
Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 a
dia 19 de febrer de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DV)
RGE núm. 3546/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de nefrologia
a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 fins
a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de nefrologia a l'Hospital d'Eivissa
des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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DW)
RGE núm. 3547/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de nefrologia
a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a
dia 19 de febrer de 2020.

DZ)
RGE núm. 3550/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de nefrologia
a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de setembre de 2019
fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de nefrologia a l'Hospital d'Inca
des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de nefrologia a l'Hospital de
Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DX)
RGE núm. 3548/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de nefrologia
a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de setembre de
2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de nefrologia a l'Hospital de
Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de
febrer de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DY)
RGE núm. 3549/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de nefrologia
a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de setembre de 2019
fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de nefrologia a l'Hospital de
Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EA)
RGE núm. 3551/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de nefrologia
a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019
fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de nefrologia a l'Hospital Son
Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de
2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EB)
RGE núm. 3552/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de nefrologia
a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de nefrologia a l'Hospital
Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 a
dia 19 de febrer de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

1894

BOPIB núm. 33 - 28 de febrer de 2020

EC)
RGE núm. 3553/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de neurologia
a l'Hospital d'Eivissa des de dia 30 de setembre de 2019 fins
a dia 19 de febrer de 2020.

EF)
RGE núm. 3556/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de neurologia
a l'Hospital de Manacor des de dia 30 de setembre de 2019
fins a dia 19 de febrer de 2020.

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.

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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de neurologia a l'Hospital d'Eivissa
des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de 2020?

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de neurologia a l'Hospital de
Manacor des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

ED)
RGE núm. 3554/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de neurologia
a l'Hospital d'Inca des de dia 30 de setembre de 2019 fins a
dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de neurologia a l'Hospital d'Inca
des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EE)
RGE núm. 3555/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de neurologia
a l'Hospital de Formentera des de dia 30 de setembre de
2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de neurologia a l'Hospital de
Formentera des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de
febrer de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EG)
RGE núm. 3557/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de neurologia
a l'Hospital de Menorca des de dia 30 de setembre de 2019
fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de neurologia a l'Hospital de
Menorca des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer
de 2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EH)
RGE núm. 3558/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de neurologia
a l'Hospital Son Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019
fins a dia 19 de febrer de 2020.
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 ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de neurologia a l'Hospital Son
Llàtzer des de dia 30 de setembre de 2019 a dia 19 de febrer de
2020?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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EI)
RGE núm. 3559/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera entre la primera i la segona consulta de neurologia
a l'Hospital Universitari Son Espases des de dia 30 de
setembre de 2019 fins a dia 19 de febrer de 2020.
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Palma, a 20 de febrer de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

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

EL)
RGE núm. 3569/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de vols entre Menorca i Mallorca i/o
Eivissa i Mallorca, o viceversa, que foren cancel·lats l'any
2019.

Quin ha estat el temps d'espera (llista d'espera) entre la
primera i la segona consulta de neurologia a l'Hospital
Universitari Son Espases des de dia 30 de setembre de 2019 a
dia 19 de febrer 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.

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EJ)
RGE núm. 3565/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocol signat en data 17/02/2019 entre el GOIB i els
Grups Parlamentaris El Pi i MÉS per Menorca, pel qual
s'ha compromès l'increment de 2 milions d'euros al
pressupost de l'EPRTVIB durant l'exercici 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.
De quina partida pressupostària sortirà l'import de 2 milions
d'euros per la generació de crèdit que permeti el compliment de
l'acord que recull el protocol signat en data 17/02/2019 entre el
GOIB i els Grups Parlamentaris El Pi i MÉS per Menorca, pel
qual s'ha compromès l'increment de 2 milions d'euros al
pressupost de l'EPRTVIB durant l'exercici de 2020, amb la
finalitat d'aconseguir la millora de les condicions laborals dels
treballadors de les empreses subcontractades per l'ens públic?
Palma, a 20 de febrer de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Quin és el nombre de vols entre Menorca i Mallorca i/o
Eivissa i Mallorca, o viceversa, que foren cancel·lats durant
l'any 2019?
Palma, a 20 de febrer de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

EM)
RGE núm. 3570/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a sol·licitud de dades sobre el nombre de vols entre
Menorca i Mallorca i/o Eivissa i Mallorca, o viceversa, que
foren cancel·lats l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En cas que el Govern de les Illes Balears no disposi de la
informació del nombre de vols entre Menorca i Mallorca i/o
Eivissa i Mallorca, o viceversa, que foren cancel·lats durant
l'any 2019, ha sol·licitat a AENA o al Govern de l'Estat
aquestes dades?
Palma, a 20 de febrer de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

EK)
RGE núm. 3568/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de vols entre Menorca i Mallorca i/o
Eivissa i Mallorca, o viceversa, que foren cancel·lats l'any
2019.

EN)
RGE núm. 3571/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a motius de les cancel·lacions dels vols entre
Menorca i Mallorca i/o Eivissa i Mallorca, o viceversa,
durant l'any 2019.

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

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.

Disposa el Govern de les Illes Balears de la informació del
nombre de vols entre Menorca i Mallorca i/o Eivissa i
Mallorca, o viceversa, que foren cancel·lats durant l'any 2019?

El Govern de les Illes Balears coneix els motius de les
cancel·lacions dels vols entre Menorca i Mallorca i/o Eivissa
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i Mallorca, o viceversa, durant l'any 2019? En cas afirmatiu, es
demana que se'ns informi d'aquests motius.
Palma, a 20 de febrer de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

EO)
RGE núm. 3572/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a indemnitzacions a causa de les cancel·lacions dels
vols entre Menorca i Mallorca i/o Eivissa i Mallorca, o
viceversa, durant l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El Govern de les Illes Balears coneix si, a causa de les
cancel·lacions dels vols entre Menorca i Mallorca i/o Eivissa
i Mallorca, o viceversa, durant l'any 2019, s'han abonat
indemnitzacions als afectats? En cas afirmatiu, es demana que
se'ns informi de les quanties abonades. En cas negatiu, es
demana si el Govern ha sol·licitat aquesta informació al Govern
de l'Estat o a AENA.
Palma, a 20 de febrer de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

En quin punt es troba la creació de l'Observatori del
Comerç de les Illes Balears?
Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

ER)
RGE núm. 3575/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç
del transport escolar de l'IES Sineu.
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.
Com s'han distribuït els 25.000 euros que van ser aprovats
als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2020 en concepte de reforç del transport
escolar de l'IES Sineu?
Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

ES)
RGE núm. 3576/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts a
les escoles municipals de música de les Balears.

EP)
RGE núm. 3573/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvenció del Festival de Música de Pollença.

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.

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 l'import concret en concepte d'ajuts que aquest any
-2020- han rebut les escoles municipals de música de les Illes
Balears?

Quin és l'import efectiu que ha rebut el Festival de Música
de Pollença en concepte de subvenció per part de la Conselleria
de Presidència, Cultura i Igualtat després de l'aprovació dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2020?
Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

EQ)
RGE núm. 3574/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació
de l'Observatori del Comerç de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

ET)
RGE núm. 3577/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció del nou CEIP de Sa Pobla.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin punt es troba el projecte de construcció del nou
CEIP de Sa Pobla?
Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
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EU)
RGE núm. 3578/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
d'ampliació de l'escola Rosa dels Vents de la Colònia de
Sant Pere.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin punt es troba la redacció del projecte per a
l'ampliació de l'escola Rosa dels Vents de la Colònia de Sant
Pere?
Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

EV)
RGE núm. 3579/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció del nou CEIP de Can Picafort.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin punt es troba la construcció del nou CEIP de Can
Picafort?
Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

EW)
RGE núm. 3580/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de la depuradora 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.
En quin punt es troba l'ampliació de la depuradora del
municipi d'Inca?
Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

EX)
RGE núm. 3581/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de la nova depuradora de Consell.
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.
En quin punt es troba la construcció de la nova depuradora
del municipi de Consell?
Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

EY)
RGE núm. 3582/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de la depuradora de Sa Pobla.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin punt es troba l'ampliació de la depuradora del
municipi de Sa Pobla?
Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

EZ)
RGE núm. 3583/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció
del projecte per a la construcció d'un nou centre de dia a
Calvià.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin punt es troba la redacció del projecte per a la
construcció d'un nou centre de dia al municipi de Calvià?
Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

FA)
RGE núm. 3584/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció
del projecte per a la construcció d'un nou centre de dia a
Maria de la Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin punt es troba la redacció del projecte per a la
construcció d'un nou centre de dia al municipi de Maria de la
Salut?
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Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

FB)
RGE núm. 3585/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció
del projecte per a la construcció d'un nou PAC a 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.
En quin punt es troba la redacció del projecte per a la
construcció d'un nou PAC al municipi de Manacor?
Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

FC)
RGE núm. 3586/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció
del projecte per a la construcció d'un nou PAC a Pollença.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin punt es troba la redacció del projecte per a la
construcció d'un nou PAC al municipi de Pollença?
Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

FD)
RGE núm. 3587/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció
del projecte per a la construcció d'un nou PAC a Artà.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin punt es troba la redacció del projecte per a la
construcció d'un nou PAC al municipi d'Artà?
Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

FE)
RGE núm. 3588/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
que enguany han rebut les petites i mitjanes empreses en
concepte d'ajuts per a la innovació i dinamització del
comerç.
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 l'import concret que aquest any -2020- han rebut
efectivament les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears
en concepte d'ajuts per a la innovació i dinamització del
comerç?
Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

FF)
RGE núm. 3589/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció
del projecte per fer arribar el tren a Alcúdia.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin punt es troba la redacció del projecte per afer
arribar el tren al municipi d'Alcúdia?
Palma, a 13 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

FG)
RGE núm. 3596/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reserves estratègiques de sòl.
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 situació es troben les reserves estratègiques de sòl
(RES) a cadascuna de les Illes?
Palma, a 21 de febrer de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
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FH)
RGE núm. 3597/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promocions d'habitatges de protecció oficial a reserves
estratègiques de sòl.

FK)
RGE núm. 3600/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges de protecció oficial a reserves estratègiques de
sòl en tràmit.

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.

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

Quina és la ubicació exacta de les promocions dels
habitatges de protecció oficial que s'estan construint a les
reserves estratègiques de sòl?, indicau l'adreça del solar i el
nombre d'habitatges que s'hi fan.

Quants d'habitatges de protecció oficial ja estan actualment
en tràmit a les reserves estratègiques de sòl?

Palma, a 21 de febrer de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

FI)
RGE núm. 3598/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
demandants d'habitatges de protecció oficial a reserves
estratègiques de sòl.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat de demandants d'HPO a cadascun dels
indrets om municipis on són les reserves estratègiques de sòl?
Palma, a 21 de febrer de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

FJ)
RGE núm. 3599/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges de protecció oficial a reserves estratègiques de
sòl construïts.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'habitatges de protecció oficial ja s'han construït a
les reserves estratègiques de sòl?
Palma, a 21 de febrer de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

Palma, a 21 de febrer de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

FL)
RGE núm. 3601/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges de protecció oficial a reserves estratègiques de
sòl pendents de finalització.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'habitatges de protecció oficial ja estan actualment
pendents de finalització a les reserves estratègiques de sòl?
Quins són els motius pels quals encara no s'han finalitzat?
Palma, a 21 de febrer de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

FM)
RGE núm. 3602/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges de l'Ibavi al Camp Redó de Palma.
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'habitatges de l'Ibavi es troben ubicats als edificis
de Camp Redó de Palma?
Palma, a 21 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

FN)
RGE núm. 3603/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges de l'Ibavi al Camp Redó de Palma buits.
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.
Quants dels habitatges que té l'Ibavi al Camp Redó de
Palma es troben buits?
Palma, a 21 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

FO)
RGE núm. 3604/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges de l'Ibavi al Camp Redó de Palma ocupats
il·legalment.
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 dels habitatges que té l'Ibavi al Camp Redó de
Palma es troben ocupats il·legalment?
Palma, a 21 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

FP)
RGE núm. 3605/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges ocupats il·legalment al Camp Redó de Palma als
quals s'ha interposat demanda judicial per tal que siguin
desallotjats.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quants dels habitatges ocupats il·legalment de la zona de
Camp Redó de Palma s'ha interposat demanda judicial perquè
sigui desallotjats l'habitatge? Quants tenen inquilins amb
contracte?
Palma, a 21 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Tenen coneixement que a habitatges de l'Ibavi a Camp
Redó s'han produït conductes que hagin estat denunciades a
policia?
Palma, a 21 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

FR)
RGE núm. 3607/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inspecció IEE als habitatges de l'Ibavi del Camp Redó de
Palma.
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 dels habitatges de l'Ibavi es troben del Camp Redó
de Palma han passat la inspecció IEE? Quantes han estat
favorables?
Palma, a 21 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

FS)
RGE núm. 3625/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
despesa de la reconstrucció de zones afectades per la
tempesta Gloria.
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 la negativa del govern central, en concret de la
Demarcació de Costes, d'assumir la despesa de reconstrucció
de les zones afectades per la tempesta Gloria a l'illa de
Mallorca, quines mesures prendrà el Govern?, reclamarà al
Govern central?
Palma, a 21 de febrer de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

FQ)
RGE núm. 3606/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conductes denunciades a la policia en relació amb els
habitatges de l'Ibavi al Camp Redó.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

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.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de febrer de 2020, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

Ordre de Publicació
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Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet
A)
RGE núm. 3629/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes del
Govern central per pal·liar els efectes de la tempesta
Gloria.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora el Govern les ajudes que el Govern central té
previst donar per pal·liar els efectes de la tempesta Gloria?
Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

B)
RGE núm. 3630/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
depuració de responsabilitat en el cas d'abusos a menors
sota la competència de l'administració.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. presidenta del Govern, quines actuacions durà a terme
el seu govern per depurar responsabilitats en el cas dels abusos
a menors sota la competència de l'administració?
Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

Ordre de Publicació

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Demana l'APB als vaixells que arriben als nostres ports si
fan el canvi de combustible, tal com exigeix la normativa
IMO2020?
Palma, a 25 de febrer de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán

D)
RGE núm. 3697/20, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a resposta efectiva a
les preguntes de control.
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, ha pensat en la possibilitat d'indicar als
consellers que responguin de forma efectiva les preguntes de
control al Govern?
Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 3702/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a adopció de mesures urgents davant la situació del
petit i mitjà comerç.
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, pensa adoptar, el Govern de les Illes Balears,
mesures de xoc urgents i extraordinàries davant la situació del
petit i mitjà comerç?

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de febrer de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet
C)
RGE núm. 3694/20, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adaptació
dels vaixells a la normativa IMO2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
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Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 3704/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
coneixement dels casos de prostitució i abusos sexuals a
menors.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Sra. Armengol, la Sra. Santiago ha afirmat en comissió
parlamentària que els casos de prostitució i abusos sexuals a
menors es remunten a 2010 quan vostè era presidenta del
Consell de Mallorca, tengué vostè coneixement d'aquests
casos?

Sra. Presidenta, troba que són suficients els ajuts que
proposa el Govern central per pal·liar les destrosses
ocasionades pel temporal Gloria?
Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi
J)
G)
RGE núm. 3705/20, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a visita a un col·legi del senador Vicenç Vidal.
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. Martí March, com valora el conseller d'Educació la
visita a un col·legi d'un senador, el Sr. Vicenç Vidal, i la seva
interacció amb els alumnes interrompent el normal
desenvolupament de les classes?

RGE núm. 3708/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de la mesa de coordinació entre el Consell de
Mallorca i la Direcció General d'Infància.
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.
Com valora la consellera d'Afers Socials i Esports els
resultats de la mesa de coordinació entre el Consell de Mallorca
i la Direcció General d'Infància?
Palma, a 26 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
K)
H)
RGE núm. 3706/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a potabilitat
de l'aigua 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.

RGE núm. 3709/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques
actives d'igualtat entre el personal 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 de Salut, quines polítiques actives d'igualtat
promou entre el personal de l'Ibsalut?

Davant els indicadors de potabilitat de l'aigua de Menorca,
quines acciones es planteja aquesta conselleria?

Palma, a 26 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
L)
I)
RGE núm. 3707/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ajuts pel temporal Gloria.
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.

RGE núm. 3710/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament de
l'EBAP.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera la consellera d'Administracions Públiques que
l'EBAP funciona amb regularitat i eficiència?
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Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

M)

P)

RGE núm. 3711/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions de la ministre d'Assumptes Exteriors en
relació amb l'ampliació de les aigües jurisdiccionals
d'Algèria.

RGE núm. 3714/20, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per
evitar els vessaments d'aigües fecals sense depurar.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina opinió li mereixen al Govern de les Illes Balears les
declaracions de la ministra d'Assumptes Exteriors en relació
amb l'ampliació de les aigües jurisdiccionals per part d'Algèria?

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.
Quines mesures pensa adoptar el Govern per tal d'evitar que
aquest estiu es tornin a produir vessaments fecals d'aigües sense
depurar?
Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

Palma, a 26 de febrer de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
Q)
N)
RGE núm. 3712/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a moratòria d'atracaments per a creuers al Port de Palma.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, quins
criteris ha seguit el Govern de les Illes Balears per demanar la
moratòria d'atracaments per a creuers en el Port de Palma?

RGE núm. 3715/20, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de
la recaptació del cànon de sanejament d'aigües.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Està disposat el Govern de les Illes Balears a transferir la
recaptació del cànon de sanejament d'aigües, per tal que
cadascuna de les illes pugui, si ho estima convenient, assumir
la competència en matèria de sanejament i depuració d'aigües
residuals?

Palma, a 26 de febrer de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

O)

R)

RGE núm. 3713/20, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de les obligacions legals amb els funcionaris i
treballadors públics.

RGE núm. 3716/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'habitatge.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan pensa el Govern complir amb les obligacions legals
amb els seus funcionaris i treballadors públics?

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. creu que la seva política d'habitatge està
donant resposta a la problemàtica de l'habitatge?
Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
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presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant Ple, pel procediment d'urgència.

S)
RGE núm. 3717/20, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a les Illes Balears de 2023.
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, quin grau d'optimisme li desperten les Illes
Balears de 2023?
Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
Jaume Font i Barceló

T)
RGE núm. 3718/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears davant
l'increment de la despesa a l'Ibsalut.
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, com explica el manifestat per la Sindicatura
de Comptes sobre l'increment de la despesa a l'Ibsalut?
Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de febrer de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 3478/29, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a rebuig a
l'ampliació de l'Aeroport de Son Sant Joan (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos

Motivació del procediment d'urgència: Atesos l'exposició
pública dels projectes d'ampliació de l'Aeroport de Son Sant
Joan, els recents esdeveniments i anuncis de reformulació dels
projectes per part d'AENA.
Actualment, tot un seguit de projectes d’obra a l’Aeroport
de Son San Joan estan en tràmit ambiental davant la Comissió
de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB). Aquests
projectes estan previstos en el DORA (Document de Regulació
Aeroportuària DORA 2017-2021 aprovat pel Consell de
Ministres) que estan en el marc del Pla Director de l’Aeroport
de Palma.
Durant les darreres setmanes ha sortit a la llum que aquestes
obres estan en licitació des de fa mesos, quan encara, a dia
d’avui (en el moment de redacció de la present iniciativa) i des
del passat 20 de gener de 2020, l’informe d’impacte ambiental
està en exposició pública. Un fet que lamentam perquè, malgrat
sigui un fet previst a la Llei de contractació, com a mínim,
implica una falta de coordinació i de consideració per a les Illes
per part d’un entitat empresarial que, encara avui, malgrat la
privatització duta a terme pel govern de Mariano Rajoy,
compta amb una participació pública majoritària (51%).
Aquestes obres estan generant una resposta civil i institucional,
i l’obscurantisme d’AENA no contribueix que la societat i la
ciutadania puguin articular una exposició argumental adequada
quan les obres ja estan en licitació i, alhora, en exposició
pública pel preceptiu informe ambiental. Sent AENA una
empresa amb una participació pública majoritària hauria de ser
coherent amb les polítiques públiques que s’impulsen des de les
institucions, com pugui ser la declaració d’emergència
climàtica, i no atendre sols a criteris estratègics de l’empresa
que puguin ser aliens a la resta d’administracions públiques,
especialment les encaminades a un consum del territori o les
d’ampliació de les zones comercials.
La societat civil mobilitzada de Mallorca, representada
entre d’altres per les entitats ecologistes i els sindicats, ja ha
manifestat el seu rebuig a aquesta obra innecessària,
desproporcionada i no ajustada a les necessitats de l’illa, la
seva economia i el benestar dels que hi vivim.
La suma de les obres actuals -obres adjudicades i d’altres
pendents d’informe ambiental- té un cost de 260 milions
d’euros, un pressupost d’obra que exclou, una vegada més,
mesures de compensació per les zones afectades per l’Aeroport,
especialment el Pla de Sant Jordi. Aquestes obres -la majoria
qüestionades en conjunt o parcialment per les diferents entitats
i plataformes ecologistes, partits polítics i el mateix Govern de
les Illes Balears- impliquen una inversió en infraestructures a
les Illes que no és prioritària, ni tan sols reclamada per cap
agent social. Amb aquesta xifra es podrien fer, per exemple,
inversions tan importants i urgents com la depuradora de
Palma, el tren de Llevant, mesures compensadores al Pla de
Sant Jordi (protecció de zones humides, entorn naturalitzat,
integració paisatgística de les instal·lacions, reducció de renous
i altres molèsties als veïns, etc.) i encara quedarien fons
disponibles per a altres projectes de mobilitat o del cicle de
l’aigua: abastiment, sanejament i depuració. Un altre exemple
seria invertir en el tramvia de Palma i en mesures

BOPIB núm. 33 - 28 de febrer de 2020
compensadores, totes elles infraestructures molt prioritàries per
a les Illes i reclamades per diferents institucions i la ciutadania.
AENA, com a empresa de titularitat majoritàriament pública,
i el Govern de l’Estat espanyol no poden seguir girant
l’esquena a les Illes ni a la declaració d’emergència climàtica,
i han d’implicar-se directament en el canvi cap a un model de
mobilitat sostenible. En lloc d’apostar per l’ampliació
d’aparcament, AENA podria estudiar participar en la creació
d’un tramvia que arribi a l’aeroport així com col·laborar amb
els operadors de transport públic de Mallorca -el TIB i l’EMTper fer més accessibles les instal·lacions al marge del vehicle
privat.
Diferents institucions de les Illes han declarat la situació
d’emergència climàtica, alhora que l’Estat Espanyol i la Unió
Europea estan valorant distintes mesures per tal de reduir el
nombre de vols existents a causa de la contaminació que
generen i així reduir la seva petjada ecològica. Aquest nou
escenari planteja en el mitjà termini mesures de decreixement,
per tant, entenem que aquesta declaració és incompatible amb
els projectes de l’aeroport i la intenció d’atreure més turistes,
especialment durant la temporada alta.
La Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició energètica de
les Illes Balears, també estableix que “s’han d’impulsar
mesures de col·laboració amb les autoritats estatals per
aconseguir la reducció d’emissions i la reducció de la
vulnerabilitat al canvi climàtic en l’àmbit del transport marítim
i el transport aeri”, i menciona explícitament “la definició de
plans de sostenibilitat en matèria d’emissions lligades al
transport aeri”.
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vigència legal, és necessària una nova avaluació ambiental per
desenvolupar els projectes.
A més, més enllà de la qüestió climàtica, cal recordar que
l’aeroport de Palma genera uns beneficis anuals de més de 200
milions d’euros, mentre que la reinversió és pràcticament nul·la
i, quan es preveu, es fa sense pensar en les necessitats reals de
l’illa i sense escoltar la seva ciutadania i les institucions
pròpies. Tot això ens porta, una vegada més, a veure la
necessitat de la cogestió dels aeroports de les Illes. En aquest
sentit són moltes les veus que aposten per la descentralització
i la individualització del sistema de gestió aeroportuària: així
es podrien desenvolupar estratègies aeroportuàries pròpies més
adients a les necessitats i particularitats de cada aeroport i
realitat insular. Un model de cogestió on el Govern i els agents
socials i econòmics de les Illes Balears haurien de participar en
els òrgans de gestió aeroportuària. Les decisions operatives, la
planificació, les inversions, la política tarifària i les decisions
comercials tenen una incidència clau en la nostra economia.
Que AENA i l’Estat assumissin aquests tipus de reptes seria
molt més adequat per a les Illes, per a les demandes
majoritàries de la seva gent i de les seves institucions i per a
l’interès del planeta que no l’ampliació innecessària de
l’aeroport en un territori limitat i amenaçat per la saturació, la
sobreexplotació turística i el canvi climàtic.
Per tot això i a la vista de l’exposat, els Grups Parlamentaris
MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos presenten la
següent
Proposició no de llei

Ara que la nostra comunitat està fent passes en la direcció
correcta, com la iniciativa de l’impost de turisme sostenible, la
Llei de canvi climàtic i de transició energètica o la Llei de
residus, la principal infraestructura d’aquesta terra no pot
caminar en solitari en la direcció contrària. De fet, l’Estatut
d’Autonomia ja apunta que tota persona té el “dret a gaudir
d’una vida i un medi ambient segur i sa” i exigeix a les
administracions competents “impulsar un model de
desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i
sostenible” (article 23.1). És especialment significatiu, a més,
la part del redactat que diu que “la comunitat autònoma ha de
cooperar amb les instàncies nacionals i internacionals en
l’avaluació i en les iniciatives relacionades amb el medi
ambient i el clima” (article 23.2).
Les Illes som, també, un territori limitat i l'aeroport n'és la
principal porta d'entrada. Els darrers anys hem regulat el
lloguer turístic i ara s’està plantejant regular l’arribada creuers.
L'activitat aèria no en pot ser una excepció per impulsar un
model responsable socialment i ambientalment. En aquesta
línia és imprescindible un estudi de càrrega per a les Illes
Balears i hauria de ser l’Estat (AENA) qui l’hauria de dur a
terme ja que és qui té, encara avui, la gestió de les nostres
portes d’entrada.
L’actual PDS (pla director sectorial) de l’Aeroport de Son
Sant Joan és de 2001, sense avaluacions d’impacte. S’hauria de
plantejar fer un nou pla director que s’ajusti a les necessitats de
mobilitat dels residents insulars i consideri els impactes a
l’entorn. És evident que el context social, ambiental i econòmic
ha canviat radicalment. Per això, consideram que, tot i la

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’ampliació de
l’aeroport de Son Sant Joan i les obres de reordenació
encaminades a un increment de la capacitat actual.
2. El Parlament de les Illes Balears reclama a AENA més
responsabilitat amb l’entorn econòmic, humà i natural en què
opera.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a impulsar, amb AENA i la participació de les
institucions de les Illes, un nou Pla Director Sectorial per
l’Aeroport de Son Sant Joan, adequat a la realitat actual.
4. El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern de
l’Estat Espanyol la cogestió aeroportuària per part de les
autoritats de les Illes Balears a fi de poder influir en la
regulació dels fluxos turístics, entre d’altres.
5. El Parlament de les Illes Balears considera que és
imprescindible i prioritari un estudi de capacitat de càrrega de
les Illes Balears en ser un territori insular -i per tant molt
vulnerable- i disposar d’uns recursos i d'unes infraestructures
limitades. És per això que es reclama a AENA que elabori
aquest estudi de forma prioritària abans de seguir amb projectes
d’obra.
6. Vist l’anunci, per part del director de l’Aeroport de Son Sant
Joan (AENA), de reformular el projecte d’ampliació, s’insta
AENA a obrir un espai de diàleg amb les institucions i entitats
de les Illes Balears afectades per aquestes obres, entre d’elles
el Parlament de les Illes Balears.
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7. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a millorar,
conjuntament amb els sindicats, les condicions laborals dels
empleats que presten els seus serveis a les instal·lacions dels
aeroports de les Illes Balears.
Palma, a 19 de febrer de 2020
Els diputats
Josep Ferrà i Terrassa
Damià Borràs i Barber
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de febrer de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 3282/20, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a garantir la
continuïtat dels serveis de l'escorxador de Palma, davant la
Comissió d'Economia (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
comissió.
Motivació del procediment d'urgència: "Escorxador i Serveis
Càrnics Palma, S.L.", que és l'empresa que explota l'escorxador
de Palma, ha anunciat el seu tancament definitiu a finals de
mes. L'escorxador de Palma ha esdevingut un pilar fonamental
per a la nostra indústria ramadera, i el seu tancament suposaria
la fi de més del 85% de les explotacions ramaderes de l'illa de
Mallorca.
L'escorxador de Palma fa temps que es troba en una situació
financera de risc i arrossega pèrdues any rere any, fins que la
situació ha esdevingut del tot insostenible i "Escorxador i
Serveis Càrnics Palma, S.L.", que és l'empresa que l'explota, ha
anunciat el seu tancament definitiu a finals de mes.
Les seves instal·lacions s'ubiquen a Mercapalma i
assumeixen un percentatge molt elevat dels sacrificis que es
realitzen a tota Mallorca. L'escorxador de Palma ha esdevingut
un pilar fonamental per a la nostra indústria ramadera i el seu
tancament suposaria la fi de més del 85% de les explotacions
ramaderes de l'illa de Mallorca.

Els escorxadors són una peça clau i essencial de l'economia
rural, una estructura bàsica i imprescindible per a la viabilitat
del sector. El fet insular els dóna encara més importància; ja
que, si no es disposa d'escorxadors suficients a totes les illes de
l'arxipèlag i els productors han de traslladar els animals a una
altra illa o a la Península per al seu sacrifici, el cost esdevé
inassumible i provoca la desaparició de la ramaderia local.
La consideració jurídica dels escorxadors ha anat canviant
amb el temps. Inicialment, la Llei de 17 de juliol de 1945, de
bases de règim local, definia els escorxadors com serveis
d'obligada prestació en els municipis de més de 5.000
habitants. Aquest límit es va veure augmentat a 20.000
habitants amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local (LRBRL). Amb l'aprovació del RD Llei
7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal
i de foment i liberalització econòmica, els escorxadors van
deixar de ser un servei d'obligada prestació per part dels
municipis i amb la Llei de sostenibilitat i racionalització de
l'administració local de 2013, fins i tot es van eliminar de la
llista de competències municipals pròpies. No obstant això, el
Parlament de les Illes Balears, mitjançant el Decret Llei
1/2018, de mesures urgents per a la millora i l'ampliació de la
xarxa d'equipaments d'ús educatiu, sanitari i social, va tornar a
declarar el servei essencial de l'escorxador a favor de les
entitats locals de les Illes Balears i, a més, el declarà servei
d'interès econòmic general.
Les administracions competents i la ciutadania han de
prendre consciència de l'important paper que juguen els
escorxadors en el manteniment de la ramaderia local. Aquestes
instal·lacions no són sempre activitats viables des del punt de
vista empresarial però, sense elles, la resta de la cadena de
valor no pot existir i la xarxa d'escorxadors és sinònim de
garantia de la sobirania alimentària a les nostres illes.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en el
reconeixement dels escorxadors com serveis essencials d'interès
econòmic general per al manteniment de la ramaderia local a
les Illes Balears.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l'Ajuntament de Palma a prendre totes les
mesures que siguin necessàries per garantir la continuïtat dels
serveis de l'escorxador de Palma.
Palma, a 11 de febrer de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló
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B)
RGE núm. 3412/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni amb els consells insulars en matèria
d'ordenació pesquera, 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 comissió.
La Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima,
marisqueig i aqüicultura de les Illes Balears, té com a objectiu
regular en el àmbit de las seves competències les següents
matèries: la protecció i la conservació dels recursos marins
vius, l'exercici de la pesca marítima, el marisqueig i la
aqüicultura marina, l’ordenació del sector pesquer de les Illes
Balear, la comercialització, la promoció, la manipulació, la
transformació i la conservació dels productes pesquers amb
garantia de qualitat, la promoció, la traçabilitat i la identificació
dels productes, la formació, la investigació i el
desenvolupament tecnològic en matèria marítim pesquera, la
inspecció, el control i el règim sancionador de les matèries
previstes, les activitats subaquàtiques professionals a les Illes
Balears i el desenvolupament i la millora dels processos de
comercialització i transformació dels productes pesquers amb
garantia de qualitat, la promoció, la traçabilitat i la identificació
dels productes.
La pesca i la comercialització dels seus productes ha sofert
molts de canvis els últims anys. A nivell de pesca podem parlar
de dues àrees ben diferenciades. Per una part, hi ha els recursos
marins, que és tot el que afecta les nostres aigües interiors, és
a dir la pesca recreativa, les llicències, el marisqueig, els cultius
marins i d'altres. Per altra banda, hi ha l’ordenació pesquera
(competència del Govern de les Illes Balears), que abasta tot el
que fa referència a la comercialització dels productes pesquers,
des de la descàrrega, el pesatge, el transport, la venda a
peixateries i restaurants, l'etiquetatge (traçabilitat), les
titulacions nàuticopesqueres, etc.
El gran volum de comercialització d’espècies pesqueres
d’avui en dia a les nostres illes, fa pràcticament impossible que
els serveis d’inspecció de pesca del diferents consells insulars
puguin arribar al seu control. Per altra banda, els Consells de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera no tenen les competències
pròpies d’ordenació pesquera. El problema radica que els
inspectors del Govern balear també resulten insuficients per
poder donar servei a totes les Illes en matèria d’ordenació
pesquera. El volum d’entrada de mercaderies és tal, que
podrien estar tot el dia fent inspeccions. El personal de
cadascun dels diferents serveis de pesca de les illes menors és
mínim per poder atendre les necessitats reals que els ciutadans
reclamen. No es pot limitar només la inspecció al tema de
recursos marins, doncs una cosa sense l’altra no serveix de res.
Així mateix, ens trobem que avui en dia l’avanç de la
digitalització de les administracions ha fet que cada vegada més
el ciutadà acudeixi a les administracions perquè els ajudin. Tot
això fa que el servei de pesca dels Consells de Menorca,
Eivissa i Formentera estiguin en nivells inassolibles per poder
donar una bona atenció i un bon control.
Atesa la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, en el seu títol III de les
competències de la comunitat autònoma, en el seu article 30,
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punt 22, de pesca i activitats recreatives en aigües interiors, cria
i recollida de marisc, aqüicultura.
Atesa la Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de
competències als Consells Insulars de Menorca,,Eivissa i
Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i
artesania, en el seu capítol I, article 3 on diu “no obstant
l’atribució de competències que a favor del Consells Insulars de
Menorca, Eivissa i Formentera, estableix en el seu punt 2 en
matèria de traspàs, el Govern de les Illes Balears es reserva les
potestats, els serveis, les funcions i les actuacions següents:
punt 9, l'ordenació pesquera.
Atès que els inspectors de pesca del Govern de les Illes
Balears haurien de cobrir aquestes competències a les diferents
illes, la qual cosa a data d’avui no està tenint lloc, i atès que el
personal destinat a la inspecció de pesca en els diferents
Consells de Menorca, Eivissa i Formentera és el mínim
possible, i no arriba a poder fer les tasques d’inspecció
mínimament necessàries per poder donar el servei que demana
la ciutadania.
El Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Baleares a elaborar i signar un conveni econòmic dotat amb
una quantitat suficient que cobreixi la prestació del servei per
poder dur a terme les tasques d'inspecció i d’ordenació
pesquera (competències del Govern de les Illes Balears) amb
cadascun dels Consells Insulars de Menorca, Eivissa i
Formentera.
Palma, a 12 de febrer de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 3437/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de les instal·lacions de l'IES Josep Miquel
Guàrdia d'Alaior, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El passat mes d’abril de 2019, l’ascensor que dóna servei a
l’Institut d’Educació Secundària Josep Miquel Guàrdia
d’Alaior va deixar de funcionar. Es dóna la circumstància que
aquest ascensor resulta bàsic per al funcionament del centre ja
que és l'únic mecanisme per fer accessible l’edifici a totes les
persones, i especialment per fer-lo accessible a les persones
amb dificultats de mobilitat.
Aquest problema, que va en contra del correcte
desenvolupament de l’activitat del centre educatiu, va ser
comunicat a la Conselleria d’Educació del Govern balear i
especialment a l'Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius
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i Culturals (IBISEC), com a l’organisme encarregat de les
infraestructures del Govern de les Illes Balears, del seu
manteniment i millora.

d'autèntica vergonya que els alumnes hagin patit les molèsties
de tenir el pati desmantellat tot el curs per la incompetència de
l'Administració.

Tot i que l’avaria de la instal·lació es va produir abans de
finalitzar el curs escolar 2018-2019 i que hi va haver temps
suficient per reparar-lo, tot l’estiu, el nou curs va començar
amb aquesta mancança que ha produït alteracions en el normal
funcionament del centre escolar. De fet, aquesta situació va
obligar a fer canvis en la seva organització per tal de donar
solucions als problemes d'accessibilitat, entre ells canviar grups
i classes als joves amb problemes de mobilitat que no podien
accedir-hi.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Malauradament ja estem en ple mes de febrer, han passat ja
nou mesos des que es va produir el problema i la Conselleria
d’Educació no ha donat cap solució. Mentrestant, els més de
400 alumnes i professors de l’IES Josep Miquel Guàrdia han de
patir aquesta mancança a una instal·lació bàsica per al bon
funcionament del centre.
Per tot l’exposat el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i en concret la Conselleria d'Educació, Universitat i
Recerca, a renovar de manera urgent l’ascensor de l’IES Josep
Miquel Guàrdia d’Alaior.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata la negligència
administrativa de la Conselleria d’Educació en la gestió de les
obres de millora del col·legi Ses Comes de Portocristo
(Manacor), que acumulen retards i molèsties inacceptables per
a les famílies i els docents del centre.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar amb la major urgència possible les obres
pendents en el col·legi Ses Comes per a la construcció de
quatre aules i un espai cobert, i a evitar més retards, perquè
estigui en condicions dignes en tot cas abans que finalitzi el
present curs escolar.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar conjuntament amb l'Ajuntament de Manacor
per preveure i cobrir amb diligència la necessitat futura de
noves instal·lacions educatives a la zona de Portocristo, per tal
d'evitar que els seus alumnes siguin privats de l'educació de
qualitat que es mereixen.
Palma, a 19 de febrer de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

Palma, a 18 de febrer de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 3561/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a execució immediata de les obres de millora
pendents en el col·legi Ses Comes de Portocristo (Manacor),
davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El col·legi Ses Comes de Portocristo (Manacor) du anys en
unes condicions lamentables, amb un edifici obsolet, barracons
que s'inunden quan plou, goteres, brutícia, alumnes amuntegats
a les aules i falta d'espais comuns que obliguen a sortir fora del
recinte per realitzar activitats.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes RGE núm. 4549 i 4550/19, presentades
pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a infraestructures
relacionades amb el cicle de l'aigua a Palma i a expedients
en recursos hídrics.
Ateses l'extensió i característiques de les resposta les podeu
consultar en els enllaços següents: 4549/19 i 4550/19.

Ordre de Publicació
B)

A això s'ha sumat la mala gestió de les obres de millora, que
es van licitar amb un any i mig de retard i es van paralitzar el
novembre per problemes amb l'empresa constructora.

A la Pregunta RGE núm. 4551/19, presentada pel
diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de neteja de
torrents.

La comunitat educativa du mesos reivindicant que se
solucioni aquest retard, sense haver obtingut resposta. Les
obres segueixen sense ser novament adjudicades, per la qual
cosa l’APIMA ha convocat concentracions-xiulades cada
dimecres fins que es reprenguin aquests treballs, a més de titllar

En general s'actua d'ofici o a petició dels agents locals i
particulars. Les actuacions es prioritzen en funció del risc per
a les persones i la seva urgència. La incertesa en la duració de
les tasques de vegades són més complicades del que sembla, i
els canvis en les prioritats d'actuació fan molt difícil comptar
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amb una planificació més enllà de 15 dies. Així doncs, no hi ha
un calendari d'actuacions tancat.
De fet, a diferència del que passava amb la contractació
anterior, que era per projectes, amb el contracte vigent és
possible actuar en el lloc i el moment més adequat de manera
que es poden adaptar les actuacions a les necessitats reals més
immediates.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 4558/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prevenció i manteniment dels torrents
d'Eivissa.
Entre novembre de 2017 i juliol de 2019 s'han dut a terme
tasques de condicionament, manteniment i conservació de
lleres en els torrents d'Eivissa següents: d'En Capità, Buscatell,
Es Regueró, Can Arabí, Feixa Negada, d'En Gustí, Jaia, de
LLavanera, Cala Sant Vicent, d'En Xarraca, Benirràs, Es Port,
Es port d'Es torrent, de Fruitera, d'En Planes, Riu Santa Eulàlia,
Xanco, Ses Dones, Ses Vinyes, Camí Vell de Puig d'En Valls,
Es Figueral, d'En Casals i Can Jordi.

A la Pregunta RGE núm. 4556/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prevenció i manteniment dels torrents
de Menorca.
Entre novembre de 2017 i juliol de 2019 s'han dut a terme
tasques de condicionament, manteniment i conservació de
lleres en els torrents de Menorca següents: Cala En Porter, d'Es
Plans, Son Bell Lloc, Es Mercadal, Ses Salines Fornells, Son
Bell Lloc, Son Abatzer, Santa Bàrbara i Camp d'Abranca.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 4557/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prevenció i manteniment dels torrents
de Mallorca.
Entre novembre de 2017 i juliol de 2019 s'han dut a terme
tasques de condicionament, manteniment i conservació de
lleres en els torrents de Mallorca següents: Na Marranxa, Sa
Serreta, Ses Canteres, Can Roig o d'Aixartel, Can Xanet, Son
Maiol, Font des Pi, S'Arracó, Sa Coma, d'En Marco, d'Orient,
Costa d'En Blanes (Portals Nous), Galatzó (Santa Ponça), Torà
(Peguera) Sant Miquel, Ses Fonts Ufanes, Son Durí, síquia d'Es
Carnatge, Millac/Canyamel, Cala Mesquida, Solleric, Sant
Pere, Sa Tanca, Cas Concos, d'En Bet, Sa Rompuda, Aumadrà,
Vinagrella, Binificat, Ses Piquetes, Mussola, Na Borges,
Manacor, Sa Cavana, Maçanella, Escorca, Coa Negra, Muro,
Vinagrella, Sa Riera, Gros, Sant Magí, Sa Vileta, Sant Agustí,
síquia Sant Jordi, la Vall d'En Marc, Ternelles, Sant Jordi,
S'Iller, Font de mal any, Son Brull o de Sitges, Vàritx, d'Es Pla,
Son Valls, Sa Font d'En Vic, d'En Faveta, comellar de Ses
Someres, Búger, Sa Siurana, Sa Penya, Cala Llombards, Son
Morlà (+ efluents), d'En Bragues, d'En Verger, d'En Barres,
Maçanella, Caimari, d'Es Pont d'En Blai, Solleric, Son
Mascaró, Pina (Ruberts), Camp Lledó, Biniaraix, Binibassi,
Valldemossa, Sa Noguera, Son Gual i de Sant Martí.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 4808/19, presentada per la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversió a cadascun dels
torrents de les Illes Balears per al seu manteniment i neteja
al llarg de 2018.
Les tasques de manteniment i conservació de lleres de
torrents es fan mitjançant lots, de manera que n'hi ha tres a l'illa
de Mallorca, un a Menorca i un altre a Eivissa, A més, s'han dut
a terme actuacions d'emergència arran de les inundacions del
Llevant de Mallorca registrades l'octubre de 2018.
Durant l'any 2018 s'han fet intervencions per un valor de
certificació a finals de desembre, de 16.064.838,16 euros.
D'acord amb les dades disponibles s'ha actuat en els torrents
següents: S'Alambí, Benirràs, Cala Sant Vicent, Camí Vell d'En
Puig d'En Valls, Can Jordi, d'En Capità, d'En Casals, Es
Figueral, Es Plans, Es Port, Jaia, Riu Santa Eulàlia, Ses Dones,
Ses Vinyes, Es Barrancar, Es Pla, Son Mascaró, d'Es Carnatge,
Búger, Cala En Porter, de n'Amic, Costa d'En Blanes (Portals
Nous), Galatzó, (Santa Ponça), de Biniaraix, de Buscatell, de
Caimari, de Cala Mesquida, de Cas Concos, Coa Negra, Tonó,
Font des Pi, Fruitera, Llavanera, Maçanella, manacor, Muro,
Na Borges, Sa Cavana, Sa Coma. Sant Agustí, Sant Jordi, Sant
Magí, Sant Martí, Sant Miquel, S'Arracó, Sa Parada, S'aigua
dolça, Son Valls, Torà (Peguera), Cala Torta, Valldemossa,
Vinagrella, d'En Faveta, d'En Gusti, d'En Marco, Ses Planes,
Can Amer, Sa Blanquera, Camp d'Abranca, Es
Millac/Canyamel, Pont d'En Blai, Es Mercadal, Es Port d'Es
Torrent, Es Regueró, Feixa Negada, Gros, d'Es Molinet,
Mussola, Na Maians, Na Pedaç, Nou, Sa Font d'En Vic, Sa
Riera, Sa Vileta, Santa Bàrbara, Ses Piquetes, Ses Salines
Fornells, Sant Jordi, Solleric, Son Abatzer, Son Bell Lloc, Son
Durí, d'En Sec, Ses Terretes, Son Viuliu, del Xinet, Xanxo i
Xarraca.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 4809/19, presentada per la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversió a cadascun dels
torrents de les Illes Balears per al seu manteniment i neteja
al llarg de 2019.
Les tasques de manteniment i conservació de lleres de
torrents es fan mitjançant lots, de manera que n'hi ha tres a l'illa
de Mallorca, un a Menorca i un altre a Eivissa. A més, s'han dut
a terme actuacions d'emergència arran de les inundacions del
Llevant de Mallorca registrades l'octubre de 2018.
Durant l'any 2019 s'han fet intervencions per un valor de
certificació a finals de setembre, de 10.845.716,64 euros. A
continuació es resumeixen per lots.
D'acord amb les dades disponibles, fins el juliol de 2019,
s'ha actuat en els torrents següents: Benirràs, Cala Sant Vicent,
Camí Vell d'En Puig d'En Valls, Can Jordi, Sa Canova, d'En
Capità, d'En Casals, Es Figueral, Ferrutx, En Fondo, Es Plans,
Es Port, Jaia, Riu Santa Eulàlia, Sa Blanquera, Ses Dones, Ses
Vinyes, Ses Canteres, de la Font de Mal any, de cala Millor,
d'Es Morts, Cala En Porter, Cala Llombards, Can Mi, Castellet,
de Cala Mitjana, de Can Arabí, Can Roig o d'Aixartell, Can
Xanet, Comellar de Ses Someres, d'Aumadrà, de Binibassi, de
Biscatells, de Camp Lledó, de Can Canals, Coa Negra, Cas
Concos, Font de Sa Cala, Fruitera, Llavanera, Maçanella,
Parral, Ses Pastores, de Pina (Ruberts), de sa Penya, de Sa
Siurana, de Son Brull o de Sitges, de Son Fortesa, de Son
Maiol, de Son Moll, d'Es Revolts, Vinagrella, d'En Barres, d'En
Bet, de Ses Bragues, d'En Gustí, d'En Planes, d'En Verger,
Camp d'Abranca, Pont d'En Blai, d'Escorques, Es Mercadal, Es
Port d'Es Torrent, Es Regueró, Feixa Negada, Gros, Na
Marranxa, Sa Noguera, Sa Rompuda, Santa Bàrbara, Ses
Salines Fornells, S'Iller, Son Abatzer, Son Bell Lloc, Son Gual,
Son Morlà (+ efluents), Xanxo i Xarraca.

El termini legal que estableix la llei és de tres mesos. De
totes maneres, aquest termini s'interromp contínuament segons
es demana nova informació, i aquest projecte ha passat per
diverses modificacions de calat.
La plaça del funcionari responsable d'aquesta tramitació
està vacant des de febrer d'aquest any, Mentrestant, el cap de
servei està tramitant aquests projectes però a un ritme més lent
que el desitjat a causa de la sobrecàrrega de treball.
L'autoritat responsable de la seva resolució és la Direcció
General d'Energia i Canvi Climàtic.
L'estat de les diferents fases és molt dispar, per la qual cosa
és complicat donar una data concreta per a les resolucions, La
més avançada, relativa al desenvolupament a Maó, es podrà
tramitar ràpidament una vegada que s'incorpori el nou
funcionari responsable de la seva tramitació.
Palma, 28 d'octubre de 2019
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 5201/19, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a ús industrial d'aigua dessalada a
Eivissa.
El Govern no compta amb aquesta informació. L'Agència
Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
subministra aigua dessalada en alta als ajuntaments, els usos
que cada municipi dóna a aquesta aigua la decideixen els
mateixos ajuntaments que en són els competents.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 5072/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gas natural a Menorca.
El projecte de Maó està pendent de l'última revisió de la
documentació, verificació que està tot correcte, per passar al
tràmit ambiental.
El projecte de Ciutadella seria el següent a tramitar-se. Ha
estat en participació pública i ara cal analitzar les al·legacions
que s'hagin fet perquè Nedgia faci els canvis que es considerin
necessaris.
El projecte d'Es Mercadal (zona centre) és el que va més
lent en la seva tramitació, Afecta molts tercers, de manera que
encara requereix molt replanteig per part de l'empresa.

J)
A la Pregunta RGE núm. 5237/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de
l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental
(ABAQUA).
Els membres del consell d'administració perceben 200 euros
bruts per sessió.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 5239/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres del
servei d'Informació Territorial de les Illes Balears
(SITIBSA).

1911

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori durant el 2019.
En aquests moments s'està tancant la redistribució
d'efectius.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

120 euros bruts per assistència a cada sessió del Consell
d'Administració.

Ordre de Publicació
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

O)
A la Pregunta RGE núm. 5497/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de la
Fundació Banc de sang i Teixits de les Illes Balears.

L)
A la Pregunta RGE núm. 5292/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'igualtat del personal
al servei del Consorci Desenvolupament d'actuacions de
millora i construcció d'infraestructures al territori de
l'entitat local menor de Palmanyola.
El Consorci Desenvolupament d'actuacions de millora i
construcció d'infraestructures al territori de l'entitat local menor
de Palmanyola no té personal i, per tant, no n'han de tenir.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

A dia 31 d'octubre de 2019, la FBSTIB disposa de 149
empleats.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
P)
A les Preguntes RGE núm. 5528 a 5531/19, presentades
pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de la
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i
Turisme durant els anys 2015-2018.
2018

M)
A la Pregunta RGE núm. 5442/19, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a procedència de les quantitats
destinades pel Govern a obres i nova infraestructura des de
l'any 2015 relacionades 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 euros.
b) El pressuposts 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
euros.

Després de revisar l'RLT de la Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme a 01/01/2018 per saber l'evolució durant
aquest any, el nombre d'empleats públics són:
• Conselleria personal funcionari
167
• Conselleria personal laboral
1
• Conselleria personal laboral PI
1
• Total
169
Després de revisar l'RLT de la Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme a 31121/2018 per saber l'evolució durant
aquest any, el nombre d'empleats públics són:
• Conselleria personal funcionari
167
• Conselleria personal laboral
1
• Conselleria personal laboral PI
1
• Total
169
2017

c) El recaptat per mitjà de l'Impost de 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 euros
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 5470/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

Després de revisar l'RLT de la Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme a 01/01/2017 per saber l'evolució durant
aquest any, el nombre d'empleats públics són:
• Conselleria personal funcionari
160
• Conselleria personal laboral
1
• Conselleria personal laboral PI
1
• Total
162
Després de revisar l'RLT de la Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme a 31/12/2017 per saber l'evolució durant
aquest any, el nombre d'empleats públics són:
• Conselleria personal funcionari
167
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•
•
•

1
1
169

Conselleria personal laboral
Conselleria personal laboral PI
Total

2016
Després de revisar l'RLT de la Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme a 01/01/2016 per saber l'evolució durant
aquest any, el nombre d'empleats públics són:
• Conselleria personal funcionari
157
• Conselleria personal laboral
1
• Conselleria personal laboral PI
1
• Total
159
Després de revisar l'RLT de la Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme a 31/12/2016 per saber l'evolució durant
aquest any, el nombre d'empleats públics són:
• Conselleria personal funcionari
160
• Conselleria personal laboral
1
• Conselleria personal laboral PI
1
• Total
162

SOIB
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2014

434 empleats públics
382
328
283
284

IBESTAT
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2014

10
10
12
16
21

IBASSAL
Va ser creat el 2018 i a 31/12/2018 comptava amb 48
empleats.
Palma, 14 de novembre de 2019
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

2015
Després de revisar l'RLT de la Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme a 01/01/2015 per saber l'evolució durant
aquest any, el nombre d'empleats públics són:
• Conselleria personal funcionari
158
• Conselleria personal laboral
1
• Conselleria personal laboral PI
1
• Total
160
Després de revisar l'RLT de la Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme a 31/12/2015 per saber l'evolució durant
aquest any, el nombre d'empleats públics són:
• Conselleria personal funcionari
157
• Conselleria personal laboral
1
• Conselleria personal laboral PI
1
• Total
159
Palma, 28 d'octubre de 2019
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
Q)
A les Preguntes RGE núm. 5552 a 5555/19, presentades
pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria durant els anys
2015-2018.
El personal de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
ha estat:
31/12/2015
214 persones
31/12/2016
207 persones
31/12/2017
213 persones
31/12/2018
190 persones
El personal dels ens instrumentals ha seguint l'evolució
següent:

Ordre de Publicació
R)
A les Preguntes RGE núm. 5611 i 5612/19, presentades
pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
480.000 euros dirigides a agrupacions empresarials
innovadores i clústers del coneixement de les Illes Balears
de nova creació i consolidació dels existents, 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 concedit a beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa ha estat 0,00 euros.
Palma, 21 d'octubre de 2019
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
S)
A les Preguntes RGE núm. 5613 a 5616, 5623, 5624,
5637, 5638, 5640 a 5642, 6137 i 6138/19, presentades pel
diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import
d'1.600.000 euros per a foment de l'eficiència energètica
d'empreses i edificis d'ús residencial amb especial
incidència en habitatges socials o vulnerables; de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
600.000 euros per a ajuts per donar suport als grups
d'investigació del sistema d'innovació IB; de la
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convocatòria de subvencions pluriennal per import de
150.000 euros per dur a terme accions de divulgació de la
recerca científica que fan les entitats IB; de la convocatòria
de subvencions anual per import d'1.700.000 euros per a
ajuts a promoció de l'esperit empresarial i la cultura
industrial, el foment del factor emprenedor a la indústria
balear, l'exploració de nous mercats, accions d'atracció
d'inversió exterior, activitats de sensibilització industrial,
ajuts a centres tecnològics i col·laboracions amb altres
centres i entitats; de la convocatòria de subvencions anual
per import de 300.000 euros per a ajuts destinats a la
competitivitat de sectors productius i agrupacions
empresarials adreçats a empresarials innovadores, clústers
i centres tecnològics; de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 6.975.000 euros per a subvencions
adreçades a operadors de telecomunicacions de banda
ampla; i import concedit a cadascuna.
S'ha constatat que, per qüestions d'eficiència i d'eficàcia, els
propòsits que perseguien aquestes línies de subvencions queden
suficientment recollits a altres convocatòries i, per tant, no
s'han convocat efectivament aquestes subvencions.
Palma, 14 de novembre de 2019
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez
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Ordre de Publicació
V)
A les Preguntes RGE núm. 6003 a 6005, 6009 a 6020/19,
presentades per la diputada Maria Antonia García i Sastre,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a turisme
esportiu, turisme de golf, turisme nàutic, turisme de
senderisme i turisme de ciclisme (2016-2018).
El Govern té previst, per al proper 2020, promoure un
estudi dels diferents segments i productes turístics, en
col·laboració directa amb els consells insulars, per tal de
realitzar un projecte de compilació de Big Data, que
centralitzarà i coordinarà l'anàlisi des de l'AETIB de forma
conjunta de la DG de Turisme, els consells i les
administracions necessàries per disposar d'una informació
fiable i tangible que permeti, d'una forma més ajustada a la
realitat, adaptar les estratègies de promoció a les
administracions competents (consells insulars) i incentivar
polítiques relacionades, més efectives, en el marc de
competències del Govern.
Segons l'INE, a Espanya el % d'entrades i despesa total dels
turismes internacionals realitzades principalment per motius
vinculats a l'esport, respecte del total d'entrades de turistes
internacionals per oci, esbarjo o vacances és al voltant del 2%
des de 2015.
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
T)
A les Preguntes RGE núm. 5776 i 5777/19, 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 15.000
euros per a ajudes a la convocatòria de premis en matèria
d'igualtat entre homes i dones, i import concedit.
Dia 6 de març de 2018 el Consell de Govern no es va
reunir, però va aprovar el Pla estratègic de subvencions en la
seva reunió de dia 9 de març. Entenem que és en aquest pla a
què es refereix la pregunta.
Només una entitat amb seu a Eivissa va participar en
aquesta convocatòria i en quedar en tercer lloc segons el barem
de la convocatòria no va rebre cap subvenció.
Palma, 23 d'octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 5852/19, presentada per la
diputada maría Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a beneficiaris del decret de garantia de
demora a Eivissa el mes de juny de 2019.
Cap.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
W)
A les Preguntes RGE núm. 6055 i 6056/19, 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 80.000
euros per a subvencions per al foment de l'acció cívica per
a institucions i entitats sense ànim de lucre, i import
concedit.
Dia 6 de març de 2018 el Consell de Govern no es va
reunir, però va aprovar el Pla estratègic de subvencions en la
seva reunió de dia 9 de març. Entenem que és a aquest pla a
què es refereix la pregunta. En el marc del Pla estratègic de
subvencions aprovat es va aprovar una convocatòria de
subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears.
Varen sol·licitar i rebre subvencions les quatre corporacions
autonòmiques inscrites en el Registre d'acadèmies de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. La Reial Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, la Reial
Acadèmia Mallorquina d'Estudis Històrics, Genealògics i
Heràldics, la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears
i la Reial Acadèmia de Belles Arts de les Illes Balears, cap de
les quals té seu a Eivissa.
Palma, 18 de novembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
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Ordre de Publicació
X)
A les Preguntes RGE núm. 6133 i 6134/19, presentades
pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
260.000 euros per a foment de l'ús, gestió i transformació
per aplicacions tèrmiques de la biomassa, dirigides a
consells insulars, ajuntaments, empreses i associacions
empresarials, i import concedit.
S'ha concedit una subvenció de 100.000 euros a
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
Palma, 28 d'octubre de 2019
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

De la convocatòria d'ajuts a races autòctones en perill
d'extinció, 2018, convocada mitjançant la resolució del
president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, mitjançant el
procediment anticipat de despesa, ajudes corresponents a l'any
2018 per al foment de les races autòctones de les Illes Balears
(BOIB 161 de 30/12/2017) es varen presentar 10 sol·licituds
d'ajuda, de les quals 3 tenien el domicili a l'illa d'Eivissa:
Associació de criadors de cabra pitiüsa (G57485245),
Associació de criadors d'ovella eivissenca (G57426363) i
Associació de criadors de gallina eivissenca (G57426371).
De la convocatòria d'ajuts a races autòctones en perill
d'extinció, 2018, convocada mitjançant la resolució del
president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, mitjançant el
procediment anticipat de despesa, ajudes corresponents a l'any
2018 per al foment de les races autòctones de les Illes Balears
(BOIB 161 de 30/12/2017) es varen concedir 35.585,82 euros
a beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa.

Ordre de Publicació
Y)
A les Preguntes RGE núm. 6147 i 6148/19, 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 400.000
euros per a ajuts estatals a la ramaderia, subvencions per
a agrupacions de defensa sanitària (ADS), i import
concedit.
De la convocatòria d'ajuts a agrupacions de defensa
sanitària, 2018, convocada mitjançant la resolució del president
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual es convoquen, mitjançant el
procediment anticipat de despesa, ajudes per a les agrupacions
de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels
programes sanitaris corresponents a l'any 2018 (BOIB 161 de
30/12/2017) es varen presentar 22 sol·licituds d'ajuda, de les
quals una tenia el domicili a Eivissa: ADS Ramat d'Oví
d'Eivissa (G57362675).
De la convocatòria d'ajuts a agrupacions de defensa
sanitària, 2018, convocada mitjançant la resolució del president
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual es convoquen, mitjançant el
procediment anticipat de despesa, ajudes per a les agrupacions
de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels
programes sanitaris corresponents a l'any 2018 (BOIB 161 de
30/12/2017) es varen concedit 12.065,63 euros a beneficiaris
amb domicili a l'illa d'Eivissa.
La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
Z)
A les Preguntes RGE núm. 6149 i 6150/19, 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 205.000
euros per a ajuts estatals a la ramaderia, subvencions per
dur a terme activitats de recuperació i de selecció de races
autòctones en perill d'extinció, i import concedit.

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 6185 i 6186/19, presentades
pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import d'1.637.107
euros per a ajuts per finançar els costos de funcionament
dels grups d'acció local, i import concedit.
El Grup d'Acció Local per al desenvolupament rural
d'Eivissa i Formentera ha estat el beneficiari de la convocatòria
de subvencions pluriennal per a ajuts per finançar els costos de
funcionament dels grups d'acció local i ajudar a la preparació
de les estratègies de desenvolupament local, com també a
fomentar el desenvolupament dels projectes inclosos en les
estratègies de desenvolupament local Leader, com a eina per
dinamitzar l'economia i millorar la qualitat de vida de la
població de les zones rurals, a l'illa d'Eivissa, amb un import
concedit de 71.241,07 euros.
La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 6217 i 6218/19, 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 9.000
euros per a convocatòria del certamen d'Esports Carnet
Jove dirigits a centres educatius de secundària i import
concedit.
No consta cap beneficiari de l’illa d’Eivissa en aquesta
convocatòria.
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Palma, a 17 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez
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innovador en matèria de joventut a l'àmbit territorial de les
Illes Balears i import concedit.
No consta cap beneficiari de l’illa d’Eivissa en aquesta
convocatòria.

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 6219 i 6220/19, 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 20.000
euros per a beques per fer pràctiques d'empreses dirigides
a joves d'entre 18 i 30 anys i import concedit.
En aquesta convocatòria hi va haver un beneficiari de l’illa
d’Eivissa amb 5.000 € concedits, però va renunciar a la beca
per motius personals.
Palma, a 17 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Palma, a 17 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AG)
A les Preguntes RGE núm. 6229 i 6230/19, 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 30.000
euros per a subvencions en espècie per la subscripció
temporal i gratuïta a una publicació diària a les persones
que compleixen 18 anys durant l'any de la convocatòria i
import concedit.
Aquesta convocatòria no es va arribar a publicar.

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes RGE núm. 6221 i 6222/19, presentades
pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.550
euros per a convocatòria de certamen de fotografia amb
eslògan a Instagram i import concedit.
No consta cap beneficiari de l’illa d’Eivissa en aquesta
convocatòria.
Palma, a 17 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 6223 i 6224/19, 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 2.000
euros per a certamen del Carnet Jove Solidari.
No consta cap beneficiari de l’illa d’Eivissa en aquesta
convocatòria.
Palma, a 17 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AF)
A les Preguntes RGE núm. 6225 i 6226/19, 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 150.000
euros per a subvencions destinades a fomentar projectes
d'intervenció, d'investigació i publicacions de caràcter

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

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 6249/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tractament terciari de l'EDAR de
Ferreries.
La licitació d'aquest projecte es va fer amb un tractament
terciari consistent en una zona humida artificial i un filtre verd
d'arbres (tipus oms o tamarells).
Les obres no es varen poder executar perquè es
corresponien amb les zones afectades per llots tòxics pendents
de retirar. Per això, el febrer de 2019 es va aprovar la resolució
parcial del contracte d'obres de l'EDAR de Ferreries, de forma
que es pogués posar en marxa la instal·lació.
L'ajuntament ha mostrat el seu interès que hi hagi una
reutilització de l'efluent de la depuradora, però no hi ha un
projecte ferm. En tenir una proposta d'estudiarà la seva
viabilitat.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AI)
A la Pregunta RGE núm. 6299/19, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a participació del conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro
Yllanes, a la fira internacional Monaco Yacht Show.
A la fira Monaco Yacht Show hi acudiren, a càrrec de la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, el
senyor Juan Pedro Yllanes Suárez, vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius; el senyor José
Guillermo Malagrava Rigo, cap del Gabinet de conselleria; la
senyora Aicia Torrandell Bennàssar, responsable de
Comunicació de la conselleria; i la senyora Mariona Luís
Tomás, directora gerent de l’Institut d’Innovació Empresarial
de les Illes Balears (IDI).

AK)
A la Pregunta RGE núm. 6651/19, presentada pel
diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, relativa a trasllat de presos
a la presó de Maó.
Aquesta no és una competència autonòmica, però en tot cas,
segons la informació que ens ha facilitat la delegació del
Govern d'Espanya a les Illes Balears, no consta cap trasllat de
presos com el que fa referència la notícia.
Palma, 19 de novembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
Les despeses derivades de la participació en aquesta fira es
poden trobar a la pàgina web de transparència del Govern
(algunes d’elles s’estan processant per a ser penjades en els
propers dies):
https://www.caib.es/transparenciafront/search?section=viatge
s&lang=ca.
Palma, a 28 d’octubre de 2019.
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AJ)
A les Preguntes RGE núm. 6399 a 6410/19, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a percentatge d'operacions
que han acabat en infecció postoperatòria els anys 2018 i
2019 als hospitals de les Illes Balears.
Hospitals
Formentera
Menorca
Inca
Son Llàtzer
Manacor
Son Espases

2018

2019

0%
0%
0%
0,035%
0,019%
0,011%

0%
0%
0%
0,022%
0,046%
0,018%

Les dades de 2019 són fins al 30 de juny, ja que encara no
es disposa de les dades del 3r trimestre.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

AL)
A les Preguntes RGE núm. 6735 a 6743/19, presentades
pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a contractes temporals
inferiors a 6 mesos a institucions sanitàries vigents de gener
a setembre de 2019.
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre

4.162 contractes
4.428
4.230
4.382
4.553
5.435
5.783
5.646
4.964

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 6771/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recursos per controlar les
entrades i sortides dels docents.
D ’acord amb l’article 132.e) de la Llei Orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació, és competència del director exercir
el comandament de tot el personal adscrit als centres.
A més a més, segons l’article 34 del Decret 119/2002, de 27
de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les
escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics
d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil
i primària; i del Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament orgànic dels instituts d’educació
secundària, és competència dels directors dels centres, entre
d’altres:
"d) Exercir la direcció de tot el personal adscrit al
centre, controlar-ne l’assistència al treball i vetllar pel
compliment de les normes d’organització i funcionament
que afectin el personal docent i no docent adscrit al centre."
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Per facilitar la tasca dels equips directius la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca ha posat a l’abast dels equips
directius una eina per al control de l’horari de permanència al
centre del personal docent i no docent dins el programa de
gestió integrada que la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca estandarditza per a la gestió academicoadministrativa
dels centres docents, el GestiB.
Tots els docents de les Illes Balears tenen accés al GestiB.
S’han posat a l’abast dels docents tres sistemes diferents per
enregistrar l’entrada i la sortida des del centre docent:
- Amb l’accés habitual d’usuari i contrasenya amb un
ordinador del centre.
- Amb l’accés a una llista única en què apareix tot el
professorat del centre que generalment es troba en un
ordinador a l’entrada de la sala de professors.
- Mitjançant una aplicació de mòbil que es connecta amb la
wifi del centre.
A més a més, s’ha elaborat un manual per a la configuració
i l’ús de l’eina:
http://80.28.7.251/?p=97.
I un recull FAQ (de preguntes freqüents) que es va
actualitzar a partir de les demandes dels centres:
http://80.28.7.251/?p=260.
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

1917

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 6773/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsions en relació amb
activitats que allarguin l'horari del professorat en relació
amb el control d'entrada i sortida dels centres.
La jornada del professorat va determinada per les
instruccions sobre l’horari general dels centres educatius de les
Illes Balears i és de 37,5 h setmanals, la mateixa que la de tots
els funcionaris de la comunitat autònoma. D’aquestes són de
permanència obligada 30 h a educació infantil i a primària, i a
secundària 26 h (28 períodes de 55 minuts a secundària), més
4 h de permanència setmanal dedicades a les reunions d’equips
docents, reunions de claustre i altres activitats en el centre
degudament programades i verificables. Aquestes 4 hores, a
secundària, no estan sotmeses necessàriament a un horari fix
sinó que són de còmput mensual. Les 7,5 hores restants, fins a
completar la jornada laboral, són per a activitats relacionades
amb la docència i la formació permanent i no s’han de fer
necessàriament al centre educatiu.
S’ha de tenir en compte que l’eina de marcatge no modifica
ni les condicions laborals, ni la jornada de treball del
professorat, ja que el marcatge recull únicament la part de la
jornada en què s’ha de ser obligatòriament al centre i que està
fixada en l’horari setmanal del professorat, que és el que
s’introdueix al GestiB i que accepta i signa cada professor a
l’inici del curs, i que són, com s’ha dit, 26 h (+4h) a secundària
i 30 h setmanals a primària.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 6772/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sistema d'avaluació posat
en marxa pel Govern per detectar i registrat queixes i
incidents i poder avaluar millor el sistema de control
d'entrades i sortides dels docents.
El sistema de marcatges durant aquest primer trimestre del
curs es troba en fase de proves.
Des de l’inici de curs les queixes i incidents es resolen per
part dels dos tècnics del GESTIB que desenvolupen l’eina, que
són els que reben les aportacions dels centres bé per telèfon, bé
per correu electrònic.
Paral·lelament, juntament amb la inspecció educativa, la
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha
mantingut reunions amb tots els directors dels centres públics
de les Illes Balears per escoltar quina valoració fan de l’eina de
marcatges. En general, la resposta ha estat positiva, i més d’un
80% dels directors consideren que l’eina els és útil per a la seva
feina.
Les observacions i suggeriments de millora s’han anat
incorporant a l’eina de marcatges.
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Atès que no hi ha canvis en la jornada i que el control ja es
feia a tots els centres s’ha de continuar fent el mateix que es
feia fins ara a cada centre per als casos que s’esmenten.
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 6774/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a avaluació de l'índex de
satisfacció d'equips directius i professorat en relació amb
el control d'entrada i sortida dels centres.
Atès que és una eina per als equips directius, ens interessa
molt la seva opinió, per això s’han mantingut reunions amb tots
els directors dels centres públics de les Illes Balears per valorar
la utilitat de l’eina.
Després d’aquestes reunions podem dir que més del 80%
dels directors consideren que l’eina els és útil ja que s’utilitzen
les dades que ja són al GestiB (llistes de professorat, horaris,
guàrdies...) I els permeten, amb el control de l’assistència del
professorat, descarregar-los de tasques burocràtiques, com són
la gestió de substitucions i guàrdies i la introducció de les faltes
d’assistència per elaborar el resum mensual.
L’avaluació del grau de satisfacció dels docents correspon
als equips directius, que són els que controlen l’eina i s’entenen
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dins el marc de les valoracions que es fan a final de curs en la
Memòria Anual de cada centre.
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 7241/19, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a auditoria a Eliance.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 7326/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a comunicació de les
nòmines dels treballadors de l'Hospital d'Inca.
Es comunica en format digital, a través del Portal de
Personal de la Intranet CAIB.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Sí, està previst.

Ordre de Publicació
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 7323/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'aparells
de ressonància magnètica a l'Hospital d'Inca.
L'Hospital d'Inca disposa d'un aparell de ressonància
magnètica.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

AV)
A la Pregunta RGE núm. 7327/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a antiguitat mitjana
dels ordinadors de l'Hospital d'Inca.
La mitjana d'antiguitat és de 5 anys.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AW)
A la Pregunta RGE núm. 7328/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a previsió de
renovació dels ordinadors de l'Hospital d'Inca.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 7324/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a augment del
nombre d'aparells de ressonància magnètica a l'Hospital
d'Inca.

No hi ha previsió de renovació.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
No hi ha previsió d'augment d'aparells de ressonància.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 7325/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a llista d'espera per
a una ressonància magnètica a l'Hospital d'Inca.

AX)
A les Preguntes RGE núm. 7445 i 7447/19, presentades
pel diputat Josep Ferrà Terrassa, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, relatives a assistència sanitària per mor
de la posidònia i a les platges urbanes.
No hi ha informació al respecte.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Hi ha una llista d'espera d'una mitjana de 40 dies.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

AY)
A la Pregunta RGE núm. 7446/19, presentada pel
diputat Josep Ferrà Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, relativa a assistència sanitària a les platges.
Picades de grumers i altres organismes marins animals o
vegetals: 22 pacients.
Exposició al sol: no tenim informació.
Accidents de banyistes amb embarcacions: no tenim
informació.
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No consta cap ingrés hospitalari per aquests motius.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 7492/19, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a urgències ateses a l'Hospital de Formentera
(2015-2019).
Urgències acumulades*
2015

16.951

2016

18.209

2017

18.122

2018

18.018
15.154

(*) Les dades són acumulats a 31 de desembre, excepte 2019
que és fins a 31 d'octubre.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 7493/19, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a persones ateses per l'oficina d'atenció a les
drogodependències de l'Hospital de Formentera.
Han estat atesos en total 17 pacients dels quals 12 són
homes i 5 són dones.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 7665/19, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció del centre
geriàtric al municipi d'Es Migjorn Gran.
La possibilitat de dur a terme el projecte de residència d'Es
Migjorn Gran passa ara mateix per estudiar la viabilitat del
projecte atenent les necessitats de la població afectada. Per
aquest motiu el Govern i l'Ajuntament tenen prevista una reunió
el proper mes de febrer.
Palma, 28 de novembre de 2019
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 7716/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a joves titulats que han
accedit a un lloc temporal de sis mesos a l'administració des
de juny de 2019.

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

2019
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Des de juny de 2019 no hi ha hagut cap convocatòria. Així
i tot, actualment n'hi ha dues més en marxa:
• Una per a entitats locals amb 1 any de contracte (novembre
2018-novembre 2019) en la qual hi ha 285 persones
contractades (113 homes i 172 dones).
• I una altra per a sector públic i ajuntament amb 15 mesos de
contracte (abril-maig 2019-juliol 2020) en la qual hi ha 176
persones contractades (91 homes i 85 dones).
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 7790/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a reunions del Ple del
Consell Assessor per a la integració de les persones
immigrants de les Illes Balears.
S'han realitzat dues reunions:
1a convocatòria: 16 de febrer de 2018
Ordre del dia:
1. Constitució del Consell Assessor per a la integració de les
persones immigrants de les Illes Balears.
2. Informació sobre actuacions de la conselleria.
3. Torn obert de paraules.
2a convocatòria: 6 de juliol de 2019
Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Informacions sobre les actuacions de la conselleria.
3. Informació sobre els canvis en la composició del Consell
Assessor.
4. Presentació del document del grup de treball sobre la
situació de la integració de les persones immigrants a les Illes
Balears.
Palma, 26 de novembre de 2019
La conselleria d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 7791/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a grups de treball del
Consell Assessor per a la integració de les persones
immigrants de les Illes Balears.
Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament de les
Illes Balears.
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Illa

2016

2017

2018

Mallorca

1.480.635€

1.267.570€

1.284.054€

Menorca

125.061€

126.270€

129.439€

Eivissa

24.474€

14.536€

14.994€

Total
general

1.630.170€

1.408.376€

1,428.487€

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 7871/19, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a projectes a càrrec de l'impost de
turisme sostenible que es varen presentar en el termini
d'ampliació acordat pel Govern.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

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

Ordre de Publicació
BJ)

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 8142/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incorporació de noves infermeres i
infermers a la sanitat pública.

A les Preguntes RGE núm. 8167 a 8178/19, presentades
pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a ciutadans que es quedaren sense rebre
el servei bucodental a cadascuna de les illes els anys 2016,
2017 i 2018.
El Servei de Salut no registra els pacients que no s'acullen
als serveis assistencials.

Sí.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BH)
A les Preguntes RGE núm. 8143 a 8154/19, presentades
pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a ciutadans de cadascuna de les Illes
acollits al servei bucodental els anys 2016, 2017 i 2018.

Ordre de Publicació
BK)
A les Preguntes RGE núm. 8240 a 8251/19, presentades
pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a residències i centres de dia que utilitzen
productes km0 a cadascuna de les illes els anys 2016, 2017
i 2018.

Pacients citats a les unitats bucodentals
Gerència

2016

2017

Gerència d'AP de
Mallorca

63.986

Gerència Menorca

8.285

8.174

7.715

Gerència Eivissa

31.467

31.543

34.266

Formentera

1.957

1.859

2.307

Total general

105.695

103.169

106.983

61.593

2018
62.695

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BI)
A les Preguntes RGE núm. 8155 a 8166/19, presentades
pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a despesa que es va destinar per cobrir
el servei bucodental a cadascuna de les illes els anys 2016,
2017 i 2018.
La despesa que es va destinar per cobrir el servei
bucodental per illes i per any és:

La gran majoria de residències i centres de dia són
gestionats pels consells insulars, ajuntaments o entitats
privades, per tant no es disposa d'aquesta informació a
l'administració autonòmica.
Atès el compliment de la Llei de contractes del sector
públic, resulta impossible delimitar aquesta condició en
aquelles poques residències que gestiona aquest govern, atès
que aquesta gestió pública del servei de cuina ha de complir la
normativa esmentada.
No obstant això, aquesta condició es manté com a
recomanació. A més, s'estan estudiant formes de potenciar
aquests productes.
Palma, 4 de desembre de 2019
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 8277/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a alberg juvenil de la
Victòria (Alcúdia).
En aquests moments s'està treballant en la redacció dels
plecs per a l'expedient de contractació de la redacció del
projecte. La redacció del projecte i la contractació de les obres
marcarà el desenvolupament temporal del projecte.
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Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial acordi la compareixença urgent de la Plataforma
contra l'ampliació de l'Aeroport de Palma com a grup
representatiu que aglutina diferents organitzacions de la
societat civil, per tal d'explicar el tema indicat a l'enunciat,
atesa l'exposició pública dels projectes d'aquesta ampliació i els
recents esdeveniments i anuncis de reformulació dels projectes
per part d'AENA.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

BM)
A les Preguntes RGE núm. 8798 a 9065/19, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ajudes abonades pel
Govern de les Illes Balears amb càrrec a la Política Agrària
Comuna (PAC) als municipis de les Illes durant els anys
2016 a 2018 i fins al 31 d'octubre de 2019.

RGE núm. 3591/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Medi Ambient i Territori sobre l'extensió, de forma
unilateral, per la República d'Algèria de la seva zona
econòmica exclusiva ocupant zones marítimes del Parc
Nacional de Cabrera, i les solucions i accions que es duran
a terme per tal de solucionar la situació generada.

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer de 2020, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial acordi la compareixença urgent del conseller de
Medi Ambient i Territori, per tal d'explicar el tema indicat a
l'enunciat, ateses les notícies que han donat a conèixer que el
Govern de la República d'Algèria ha estès la seva zona
econòmica exclusiva de forma unilateral ocupant zones
marítimes del Parc Nacional de Cabrera.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 3303/20, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Medi
Ambient i Territori, sobre la situació en matèria de
depuració d'aigües a les Illes Balears.

Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer de 2020, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Medi Ambient i
Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 3414/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
la Plataforma contra l'ampliació de l'Aeroport de Palma
sobre el seu punt de vista i el seu posicionament respecte
dels projectes d'ampliació de l'Aeroport de Palma.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer de 2020, conformement amb l'article 46.4 del

Tramitació de pregunta amb sol·licitud de resposta oral
davant la Comissió de Turisme i Treball per a la pregunta
amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 4753/19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
3298/20, presentat pel diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, i, conformement amb l'article 177.4
del Reglament de la cambra, acorda que la pregunta esmentada,
relativa a informació sobre l'objecte i la finalitat de l'Impost de
turisme sostenible (ITS) sigui inclosa a l'ordre del dia de la
propera sessió de la Comissió de Turisme i Treball.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

4. INFORMACIONS

B)
Sol·licitud de creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre l'adjudicació i l'execució del contracte
de servei de transport sanitari aeri a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, celebrat entre el Servei de
Salut de les Illes Balears i l'empresa UTE HABOK
AVIATION EMS BALEARS en data d'1 d'octubre de 2018
(RGE núm. 3415/20).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer de 2020, conformement amb l'article 58 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
mitjançant el qual sol·licita la creació d'una comissió no
permanent d'investigació sobre l'adjudicació i l'execució del
contracte de servei de transport sanitari aeri a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, celebrat entre el Servei de Salut
de les Illes Balears i l'empresa UTE HABOK AVIATION EMS
BALEARS en data d'1 d'octubre de 2018; i acorda d'incloure
a l'ordre del dia d'una propera sessió plenària la sol·licitud de
què es tracta.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
Ordre de Publicació
C)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.
10280/19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
3481/20, presentat per tres diputats membres de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, i accepta la retirada de la sol·licitud de
compareixença esmentada, del director general de l'EBAP.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
Ordre de Publicació
D)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 3451/20 i 3457/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer de 2020, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades pels diputats José
Luis Camps i Pons i Gabriel Company i Bauzá, ambdós del
Grup Parlamentari Popular, relatives a funcionament de l'EBAP
i a política d'habitatge del Govern, per les preguntes RGE núm.
3629/20 i 3630/20, relatives a ajudes del Govern per pal·liar els
efectes de la tempesta Gloria i a depuració de responsabilitat en
el cas d'abusos a menors sota la competència de l'administració,
respectivament.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
A)
Canvi de portaveus al Grup Parlamentari Mixt (RGE
núm. 3443/20).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer de 2020, es dóna per assabentada de l'escrit
esmentat, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el
qual s'informa que, a partir de dia 1 de març de 2020, la
portaveu titular del grup serà la diputada Sílvia Tur i Ribas, i el
portaveu suplent serà el diputat Josep Castells i Baró.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Resolució de Presidència en relació amb e cessament del
Sr. Francesc Pons i Pérez com a personal eventual adscrit
al Grup Parlamentari Mixt.
Atès que:
El Sr. Francesc Pons i Pérez, amb DNI núm. ******93, fou
nomenat com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Mixt per Resolució de la Presidència de dia 8 de
juliol de 2015.
El Sr. Josep Castell i Baró, portaveu del Grup Parlamentari
Mixt, ha presentat una sol·licitud de cessament del Sr. Josep
Pons i Pérez, com a personal eventual del Grup Parlamentari
Mixt, mitjançant l’escrit RGE núm. 3416/2020 de 18 de febrer
de 2020.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El cessament del Sr. Francesc Pons i Pérez amb DNI núm.
******93 com a personal eventual adscrit al Grup Parlamentari
Mixt, amb efectes econòmics i administratius des de dia 23 de
febrer 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.
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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, 24 de febrer de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Andreu Servera i Moll com a personal eventual
adscrit funcionalment al Grup Parlamentari Mixt.
Atès que:
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unes retribucions corresponents a 31.148,97 € anuals, modalitat
C.
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.

1. El Sr. Josep Castells i Baró, portaveu del Grup Parlamentari
Mixt, sol·licita el nomenament del Sr. Andreu Servera i Moll,
amb DNI núm. ******50, com a personal eventual adscrit
funcionalment al Grup Parlamentari Mixt amb unes
retribucions de 31.148,97€ anuals amb una jornada a temps
complet, mitjançant l’escrit RGE núm .3418 /2020, de 18 de
febrer de 2020.

A la seu del Parlament, 24 de febrer de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)

2. El Sr. Josep Castells i Baró declara que el Sr. Andreu
Servera i Moll 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.

Resolució de Presidència en relació amb el cessament de
la Sra. Marina Caubet Pujol a la modalitat (E) i del seu
nomenament a la modalitat (C), com a personal eventual
adscrita funcionalment al Grup Parlamentari Mixt.
Atès que:

3. El Sr. Josep Castells i Baró declara, mitjançant l’esmentat
escrit, que el temps de dedicació del Sr. Andreu Servera i Moll
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 la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El nomenament del Sr. Andreu Servera i Moll , amb DNI
núm. 41746650V, com a personal eventual adscrit
funcionalment al grup parlamentari Mixt, amb efectes
econòmics i administratius des del 24 de febrer de 2020 i amb

El Sr. Josep Castells i Baró, portaveu del Grup Parlamentari
Mixt, sol·licita mitjançant el seu escrit RGE núm. 3419/2020,
de 18 de febrer, que la Sra. Marina Caubet Pujol, amb DNI
núm. ******34, passi de la modalitat E a la modalitat C, amb
les retribucions anuals corresponents a 31.186,96€, com a
personal eventual adscrita al Grup Parlamentari Mixt.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
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Resolució

1. El cessament a la modalitat E de la Sra. Marina Caubet Pujol
amb DNI núm. ******93 com a personal eventual adscrita al
Grup Parlamentari Mixt, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 24 de febrer de 2020 i el seu
nomenament a la modalitat C, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 25 de febrer 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
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 hagi resolució expressa.
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 els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
A la seu del Parlament, 24 de febrer de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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