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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE
A) RGE núm. 10339/19, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a fondejos sobre
posidònia.
1942
B) RGE núm. 1955/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a compliment efectiu dels
terminis en la transició energètica a renovables.
1942
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complir amb els compromisos derivats de la declaració d'emergència climàtica.
1942
E) RGE núm. 1964/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a revisió
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1942
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1942
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tutelats.
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K) RGE núm. 1970/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió de les dietes
per als malalts que han de rebre atenció sanitària fora de la seva illa de residència.
1943
L) RGE núm. 1971/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute de 78 milions d'euros a
les Illes Balears per part del Govern del Sr. Sánchez.
1943
M) RGE núm. 1972/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per pal·liar els efectes
del temporal que va patir Sant Antoni de Portmany l'octubre de 2019.
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N) RGE núm. 1975/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a retallades/bloqueig
del Govern de la dotació econòmica que correspon als centres públics escolars de les Illes Balears.
1943
O) RGE núm. 1974/20, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
contactes entre el Govern de les Illes Balears i el vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030 d'Espanya.
1943
P) RGE núm. 1956/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nova taxa aèria.
1943
Q) RGE núm. 2191/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes a la fossa
de Bunyola.
1943
R) RGE núm. 2194/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració del sistema de contractació del personal sanitari per part de l'Ibsalut.
1943
S) RGE núm. 2197/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures adoptades
per l'Ibsalut davant les irregularitats en el procediment de selecció del personal d'infermeria per accedir al Servei de Salut de les Illes
Balears.
1943
T) RGE núm. 2200/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació dels aturats de l'illa
de Menorca.
1943
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1929

U) RGE núm. 2204/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per
contractar la nova directora de Patrocinis de la Fundació per a l'Esport Balear.
1943
V) RGE núm. 2205/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a respecte dels drets dels
docents de la concertada.
1943
W) RGE núm. 2201/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preocupació empresarial
per l'augment de l'atur a les Illes Balears.
1943
X) RGE núm. 2206/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exigència de l'aprovació del
bloc de fiscalitat del REB al Govern del Sr. Sánchez.
1943
Y) RGE núm. 2207/20, de la diputada Virginia Marí i Renneson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infeccions postoperatòries
a l'Hospital Can Misses.
1943
Z) RGE núm. 2192/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a proposta de cos de policia propi.
1943
AA) RGE núm. 2193/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mitjans que
implementarà el Govern per aplicar el Decret llei contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques.
1943
AB) RGE núm. 2199/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a responsabilitats que
assumirà el Govern amb els menors tutelats i sota la protecció de l'administració.
1943
AC) RGE núm. 1961/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a garantia d'atenció als pacients en
català.
1943
AD) RGE núm. 1905/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a auditoria a
l'IMAS.
1943
AE) RGE núm. 1973/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reivindicacions recollides
a la carta tramesa al president Sr. Pedro Sánchez.
1943
AF) RGE núm. 2195/20, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
resposta de l'executiu de Sánchez i Iglesias a les cartes enviades als diferents ministeris per part de les conselleries del Govern de les
Illes Balears.
1944
AG) RGE núm. 2196/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a valoració del
funcionament de l'ensenyament públic.
1944
AH) RGE núm. 2208/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aval a l'actuació i
manifestacions de la consellera d'Afers Socials i Esports en relació amb l'escàndol dels abusos a menors titulats.
1944
AI) RGE núm. 2198/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a actuacions
de l'IBDona.
1944
AJ) RGE núm. 2203/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou director general a
la Conselleria de Presidència.
1944
AK) RGE núm. 2781/20, de la diputada María Antonia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de places
a la residència universitària.
1944
AL) RGE núm. 2777/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actualització de la
normativa per a l'elecció del síndic de Greuges.
1944
AM) RGE núm. 2780/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació del
turisme de creuers.
1944
AN) RGE núm. 2783/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de
formació nàutica de Son Castelló.
1944
AO) RGE núm. 2785/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport de les
organitzacions professionals agràries de les Illes Balears.
1944

1930
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AP) RGE núm. 3100/20, de la diputada Marina Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Països Catalans.
1944
AQ) RGE núm. 2787/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament de la
xarxa pública del Servei d'Emancipació per a joves de 18 a 25 anys.
1944
AR) RGE núm. 2792/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a decret
d'excessos.
1944
AS) RGE núm. 2793/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració del desviament a hotels no afectats pel Decret llei contra el turisme d'excessos.
1944
AT) RGE núm. 2778/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a acords del Consell
de Política Fiscal i Financera en relació amb la decisió del Ministeri d'Hisenda de no reintegrar a les comunitats autònomes l'import de
l'IVA pendent de 2017.
1944
AU) RGE núm. 2782/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera als
hospitals de les Illes Balears.
1944
AV) RGE núm. 2784/20, de la diputada Virginia Marí i Renneson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigües jurisdiccionals
d'Algèria.
1944
AW) RGE núm. 2773/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a data prevista perquè el 061 es
faci càrrec de les urgències extrahospitalàries a Formentera.
1944
AX) RGE núm. 2774/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració del règim de
compensacions al transport marítim de mercaderies.
1944
AY) RGE núm. 2779/20, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
aplicació efectiva del protocol d'intencions signat per a la millora de les condicions laborals dels treballadors subcontractats per IB3.
1944
AZ) RGE núm. 3249/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a adoctrinament
ideològic i polític als centres educatius de Balears.
1944
BA) RGE núm. 2772/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a grans receptes de
l'Acord de Governabilitat: habitatge, mobilitat i sostenibilitat i transició ecològica.
1945
BB) RGE núm. 2788/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment d'alts càrrecs
polítics del Govern.
1945

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
A) Punts 1, 2 i 3 de la Moció RGE núm. 10393/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació
amb les infraestructures educatives.
1945
B) RGE núm. 11553/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'oposicions i accés a
la funció pública.
1945
C) RGE núm. 2625/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de transport aeri sanitari.

1945

1.5. INFORMACIONS
A) Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1961/20, 1905/20 i 1973/20.

1945

B) Validació del Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques
(RGE núm. 1920/20).
1945
C) Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears en suport a les reivindicacions del sector agrari i ramader espanyol.
1946
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D) Decaïment de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2202/20.

1946

E) Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2198/20 i 2203/20.

1946

F) No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4574/19.

1947

G) Validació del Decret llei 2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i estimular el Parc Balear d'Innovació
Tecnològica (ParcBit) (RGE núm. 2160/20).
1947
H) Rebuig a la creació d'una comissió no permanent d'investigació per aclarir els fets ocorreguts i depurar responsabilitats en relació
amb totes les conductes inapropiades que afecten els menors, ja que els menors requereixen especial protecció i són els més vulnerables
socialment (RGE núm. 1952/20).
1947
I) Rebuig a la creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre els menors tutelats que han estat víctimes d'agressions
sexuals a la comunitat autònoma de les Illes Balears (RGE núm. 1953/20).
1947

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) RGE núm. 9230/19, relativa a les balances fiscals.

1947

B) RGE núm. 10406/19, relativa a impuls dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 a l'àmbit municipal.

1948

C) RGE núm. 10730/19, relativa a reserva d'una canalització de la banda 700Mhz per a les comunitats autònomes.

1948

D) RGE núm. 10418/19, relativa a pla de manteniment preventiu i neteja de torrents de les Illes Balears.

1948

E) RGE núm. 11647/19, relativa a impacte del canvi climàtic sobre la salut.

1948

F) RGE núm. 1771/20, relativa a una baremació ràpida i àgil en els concursos oposicions del Servei de Salut de les Illes Balears.
1949
G) RGE núm. 9233/19, relativa a ratificació del Conveni núm. 189 de l'OIT sobre el treball decent.

1949

H) RGE núm. 6579/19, relativa a pacte per una nova llei universitària.

1949

I) RGE núm. 7249/19, relativa a millora del transport escolar per a estudiants de batxillerat i formació professional.

1949

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) Punt 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 9230/19, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a les
balances fiscals.
1950
B) RGE núm. 6759/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a inscripció dels CDR com a organitzacions criminals
i terroristes a la UE.
1950
C) RGE núm. 7244/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reprovació del Sr. Vicenç Vidal i Matas, senador en representació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
1950
D) RGE núm. 1947/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla anual de l'Impost Sostenible 2020.

1950

2.4. COMPAREIXENCES
A) Compareixences del director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), Serafín Carballo, 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); i de la
directora de l'IBDona, Maria Durán i Febrer, sobre el funcionament i el desenvolupament del Pla autonòmic per a la lluita contra el tràfic

1932
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de dones i nines amb fins d'explotació sexual i l'abordatge de la prostitució a les Illes balears (2019-2020) (RGE núm. 887/20 i 1977/20).
1950

2.5. INFORMACIÓ
A) Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 11625/19.

1951

B) Retirada del punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 1771/20.

1951

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
A) RGE núm. 3745/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moratòria de creuers (procediment d'urgència).

1951

B) RGE núm. 3746/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels acords parlamentaris en relació amb les ajudes
per pal·liar els efectes de la tempesta "Gloria" i coordinació amb altres administracions per canalitzar aquestes ajudes (procediment
d'urgència).
1951

3.9. MOCIONS
A) RGE núm. 4201/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general duta a terme pel que fa als mecanismes de control
dels menors en els centres de menors gestionats pel Govern, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 179/20.
1951

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 3719/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos selectius posats en
marxa per l'EBAP l'any 2016.
1952
B) RGE núm. 3720/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos selectius finalitzats
per l'EBAP l'any 2016.
1952
C) RGE núm. 3721/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos selectius posats en
marxa per l'EBAP l'any 2017.
1952
D) RGE núm. 3722/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos selectius finalitzats
per l'EBAP l'any 2017.
1953
E) RGE núm. 3723/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos selectius posats en
marxa per l'EBAP l'any 2018.
1953
F) RGE núm. 3724/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos selectius finalitzats
per l'EBAP l'any 2018.
1953
G) RGE núm. 3725/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos selectius posats en
marxa per l'EBAP l'any 2019.
1953
H) RGE núm. 3726/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos selectius finalitzats
per l'EBAP l'any 2019.
1953
I) RGE núm. 3727/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos selectius posats en
marxa per l'EBAP l'any 2020.
1953
J) RGE núm. 3728/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actualització de plans especials
d'emergències (1).
1953
K) RGE núm. 3729/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actualització de plans especials
d'emergències (2).
1954
L) RGE núm. 3730/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de joves per part
del Govern (1).
1954
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1933

M) RGE núm. 3731/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de joves per part
del Govern (2).
1954
N) RGE núm. 3732/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuntaments bonificats de
l'impost de matriculació per a vehicles elèctrics i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que prevegin la instal·lació de punts
de recàrrega de vehicles dins l'any 2019.
1954
O) RGE núm. 3733/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partida destinada als
ajuntaments per bonificar l'impost de matriculació per a vehicles elèctrics i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
prevegin la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles dins l'any 2019.
1954
P) RGE núm. 3734/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partida destinada als
ajuntaments per bonificar l'impost de matriculació per a vehicles elèctrics i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
prevegin la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles dins l'any 2020.
1954
Q) RGE núm. 3752/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears Ibsalut.
1955
R) RGE núm. 3753/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears Ibsalut durant l'any 2019.
1955
S) RGE núm. 3754/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol anunciat
per la ministra de Turisme en relació amb el coronavirus (1).
1955
T) RGE núm. 3755/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol anunciat
per la ministra de Turisme en relació amb el coronavirus (2).
1955
U) RGE núm. 3756/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol anunciat
per la ministra de Turisme en relació amb el coronavirus (3).
1955
V) RGE núm. 3757/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol anunciat
per la ministra de Turisme en relació amb el coronavirus (4).
1956
W) RGE núm. 3758/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol anunciat
per la ministra de Turisme en relació amb el coronavirus (5).
1956
X) RGE núm. 3759/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament d'una part de
l'aparcament de l'Hospital Son Espases.
1956
Y) RGE núm. 3760/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a precaucions per evitar
possibles contagis de coronavirus.
1956
Z) RGE núm. 3761/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades per
la Conselleria de Salut per afrontar el coronavirus.
1956
AA) RGE núm. 3762/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preparació dels hospitals
i centres de salut de les Illes Balears per fer front al coronavirus.
1956
AB) RGE núm. 3763/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols establerts a
hospitals i centres de salut per fer front al coronavirus.
1957
AC) RGE núm. 3764/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols establerts a
ports i aeroports per fer front al coronavirus.
1957
AD) RGE núm. 3765/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a material de protecció
del personal sanitari enfront del coronavirus.
1957
AE) RGE núm. 4164/20, del diputat Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a demores
desmesurades al servei ordinari de cita prèvia de pediatria.
1957
AF) RGE núm. 4203/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de contractes públics que s'han formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el servei amb productes de proximitat
durant 2018.
1957

1934
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AG) RGE núm. 4204/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a percentatge de productes i serveis alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat durant 2018.
1958
AH) RGE núm. 4205/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de contractes públics que s'han formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el servei amb productes de proximitat
durant 2019.
1958
AI) RGE núm. 4206/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a percentatge de productes i serveis alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat durant 2019.
1958
AJ) RGE núm. 4207/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de contractes públics que s'han formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el servei amb productes de proximitat
durant 2018.
1958
AK) RGE núm. 4208/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a percentatge de productes i serveis alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat durant 2018.
1958
AL) RGE núm. 4209/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de contractes públics que s'han formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el servei amb productes de proximitat
durant 2019.
1958
AM) RGE núm. 4210/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a percentatge de productes i serveis alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat durant 2019.
1959
AN) RGE núm. 4213/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de contractes públics que s'han formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el servei amb productes de proximitat
durant 2018.
1959
AO) RGE núm. 4214/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a percentatge de productes i serveis alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat durant 2018.
1959
AP) RGE núm. 4215/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de contractes públics que s'han formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el servei amb productes de proximitat
durant 2019.
1959
AQ) RGE núm. 4216/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a percentatge de productes i serveis alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat durant 2019.
1959
AR) RGE núm. 4217/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de contractes públics que s'han formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el servei amb productes de proximitat
durant 2018.
1959
AS) RGE núm. 4218/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a percentatge de productes i serveis alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat durant 2018.
1960
AT) RGE núm. 4219/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de contractes públics que s'han formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el servei amb productes de proximitat
durant 2019.
1960
AU) RGE núm. 4220/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a percentatge de productes i serveis alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat durant 2019.
1960

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 4257/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a el decret llei de
mesures urgents en matèria d'habitatge i l'emergència habitacional.
1960
B) RGE núm. 4384/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris de constitució del Comitè
de protecció de la posidònia.
1960
C) RGE núm. 4417/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació de l'aparcament
de l'Hospital Can Misses.
1961
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D) RGE núm. 4418/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de suport a la pagesia.
1961
E) RGE núm. 4420/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a protocols i
mesures aprovades en els darrers deu anys.
1961
F) RGE núm. 4421/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a moratòria en
la reserva de creuers.
1961
G) RGE núm. 4422/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a taxa aèria.
1961
H) RGE núm. 4425/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a adopció
de mesures davant la davallada de reserves turístiques.
1961
I) RGE núm. 4426/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució de gas natural
a Mallorca.
1962
J) RGE núm. 4427/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compensació als
pescadors de Mallorca i Menorca afectats per les bales de palla recollides amb les xarxes.
1962
K) RGE núm. 4428/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a punts de recàrrega
de vehicles elèctrics a zones turístiques.
1962
L) RGE núm. 4429/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra
l'abandonament escolar.
1962
M) RGE núm. 4430/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre d'FP a Es Castell.
1962
N) RGE núm. 4431/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes del Decret llei en
matèria d'habitatge.
1962
O) RGE núm. 4432/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada d'imposts del Govern
central.
1963
P) RGE núm. 4433/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de les lleis
de les Illes Balears qüestionades pel Govern central.
1963
Q) RGE núm. 4434/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa dels interessos dels
municipis de les Illes Balears afectats per la tempesta Gloria.
1963
R) RGE núm. 4436/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de tranquil·litat en relació amb el COVID-19.
1963
S) RGE núm. 4438/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a revisió de la
indemnització de doble residència després de la recomanació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció.
1963

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3738/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i Socialista, relativa a vigilància amb circuit tancat de televisió
als escorxadors de Balears, davant la Comissió d'Economia.
1964
B) RGE núm. 4179/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El PiProposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a reconeixement al poble sahrauí, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
1965
C) RGE núm. 4180/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a espais d'exposició
artística, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
1966
D) RGE núm. 4181/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement i
visibilització de la dona dins l'entorn rural a les Illes Balears, davant la Comissió d'Economia.
1967

1936
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E) RGE núm. 4182/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a recursos de promoció
turística, davant la Comissió de Turisme i Treball.
1967
F) RGE núm. 4202/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls d'un gran repte per a la lluita
contra l'increment de la ludopatia, davant la Comissió d'Economia.
1968
G) RGE núm. 4211/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitat que les zones turístiques i les platges estiguin
recuperades abans de la temporada turística, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
1969
H) RGE núm. 4261/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a auditoria a l'Oficina
de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
1970

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 4238/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a neteja i restauració de la murada antiga del port de Ciutadella.
1970
B) A la Pregunta RGE núm. 4383/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupaments dels Acords de Bellver.
1971
C) A la Pregunta RGE núm. 4546/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a obres i noves infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua.
1971
D) A la Pregunta RGE núm. 5043/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actualització del Pla Terbal.
1971
E) A la Pregunta RGE núm. 5272/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d'igualtat del personal al servei de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
1971
F) A la Pregunta RGE núm. 5480/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics del Centre Balears Europa durant el 2019.
1971
G) A les Preguntes RGE núm. 5609 i 5610/19, 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 800.000 euros per a ajuts a pimes i agrupacions
sense ànim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per dur a terme accions en matèria de
transferència del coneixement i activitats innovadores i import concedit.
1971
H) A les Preguntes RGE núm. 5671 a 5674/19, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a llistes d'espera per especialitat als hospitals Can Misses, d'Inca, Son Llàtzer i de Manacor els anys 206, 207 i
208.
1971
I) A les Preguntes RGE núm. 5800 i 5801/19, 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 40.000 euros per a ajuts per finançar activitats
d'informació, educació, formació i assessorament a les persones consumidores i usuàries, així com l'edició de publicacions relacionades
amb el consum i import concedit.
1972
J) A les Preguntes RGE núm. 6047 i 6048/19, 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 990.000 euros per a ajuts a la participació institucional
de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives i al foment del fet sindical i de l'activitat empresarial i import concedit.
1972
K) A les Preguntes RGE núm. 6053 i 6054/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros per finançar projectes, activitats
habituals/puntuals de joventut i manteniment d'entitats d'àmbit juvenil i import concedit.
1972
L) A la Pregunta RGE núm. 6702/19, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a naus utilitzades per al transport aeri sanitari.
1972
M) A la Pregunta RGE núm. 7216/19, presentada per la diputada María Antonia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accions en matèria d'aplicació de models hidromorfològics.
1972
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N) A la Pregunta RGE núm. 7221/19, presentada per la diputada María Antonia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accions en matèria de vigilància de les obres dels llits dels torrents, zones inundables i punts crítics per a l'aigua.
1972
O) A la Pregunta RGE núm. 7223/19, presentada per la diputada María Antonia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accions en matèria d'harmonitzar les repoblacions forestals de defensa i millora de cobertura vegetal amb aplicació
d'hidrotècnies de correcció torrencial.
1973
P) A la Pregunta RGE núm. 7224/19, presentada per la diputada María Antonia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accions en matèria d'harmonitzar tractaments silvícoles de defensa i millora de cobertura vegetal amb aplicació d'hidrotècnies
de correcció torrencial.
1973
Q) A la Pregunta RGE núm. 7375/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a places facultatives de psiquiatres i psicòlegs en la salut pública de les Illes Balears.
1974
R) A la Pregunta RGE núm. 7403/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a edifici del Verge del Toro (1).
1974
S) A la Pregunta RGE núm. 7404/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a edifici del Verge del Toro (2).
1975
T) A la Pregunta RGE núm. 7405/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a edifici del Verge del Toro (3).
1975
U) A la Pregunta RGE núm. 7406/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a edifici del Verge del Toro (4).
1975
V) A la Pregunta RGE núm. 7407/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a edifici del Verge del Toro (5).
1975
W) A la Pregunta RGE núm. 7408/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a edifici del Verge del Toro (6).
1975
X) A la Pregunta RGE núm. 7409/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a edifici del Verge del Toro (7).
1975
Y) A la Pregunta RGE núm. 7410/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a edifici del Verge del Toro (8).
1975
Z) A la Pregunta RGE núm. 7411/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a edifici del Verge del Toro (9).
1975
AA) A la Pregunta RGE núm. 7412/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a edifici del Verge del Toro (10).
1975
AB) A la Pregunta RGE núm. 7413/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a edifici del Verge del Toro (11).
1976
AC) A la Pregunta RGE núm. 7414/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suspensió del programa d'acompanyament escolar.
1976
AD) A la Pregunta RGE núm. 7494/19, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motiu
per deixar de publicar les memòries anuals del Servei de Salut.
1976
AE) A la Pregunta RGE núm. 8140/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
noves convocatòries que redueixin la interinitat dels professionals de les plantilles sanitàries per a l'any 2020.
1976
AF) A la Pregunta RGE núm. 8141/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llei d'addiccions que reguli la ludopatia i altres malalties.
1976
AG) A les Preguntes RGE núm. 8179 a 8202/19, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a demora màxima en hores per rebre una cita mèdica i d'infermeria no urgent a atenció primària en tots els centres de cada una
de les illes els anys 2016 a 2018.
1976
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AH) A les Preguntes RGE núm. 8203 a 8214/19, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a concerts i/o contractes amb la sanitat privada revisats a cada illa els anys 2016 a 2018.
1977
AI) A la Pregunta RGE núm. 8346/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a cobertura de vacunació enfront de la grip a les Illes Balears a la campanya 2018-2019.
1977
AJ) A la Pregunta RGE núm. 8347/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a cobertura de vacunació enfront de la grip a les Illes Balears a la campanya 2018-2019.
1977
AK) A la Pregunta RGE núm. 8348/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a cobertura de vacunació enfront de la grip a les Illes Balears a la campanya 2018-2019.
1977
AL) A la Pregunta RGE núm. 8364/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
actuacions previstes de l'OSIB a Mallorca per a 2020.
1977
AM) A la Pregunta RGE núm. 8365/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
actuacions previstes de l'OSIB a Menorca per a 2020.
1977
AN) A la Pregunta RGE núm. 8366/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
actuacions previstes de l'OSIB a Eivissa per a 2020.
1977
AO) A la Pregunta RGE núm. 8367/19, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
actuacions previstes de l'OSIB a Formentera per a 2020.
1978
AP) A la Pregunta RGE núm. 8390/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a programa GESVAC de gestió de vacunacions.
1978
AQ) A la Pregunta RGE núm. 8391/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a programa GESVAC de gestió de vacunacions.
1978
AR) A les Preguntes RGE núm. 8532 a 8797, 9131 i 9132/19 presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ajudes abonades pel Govern de les Illes Balears en concepte del Programa de Desenvolupament Rural
(PDR) a cada municipi de les Illes durant els anys 2016, 2017, 2018 i 2019.
1978
AS) A la Pregunta RGE núm. 10396 i 10398/19, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a campanya de vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
1978
AT) A la Pregunta RGE núm. 10397/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a campanya de vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
1978
AU) A la Pregunta RGE núm. 10399/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a campanya de vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
1978
AV) A la Pregunta RGE núm. 10400/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a campanya de vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
1979
AW) A la Pregunta RGE núm. 10401/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a campanya de vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
1979
AX) A la Pregunta RGE núm. 10402/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a campanya de vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
1979
AY) A la Pregunta RGE núm. 10403/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a campanya de vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
1979
AZ) A la Pregunta RGE núm. 10404/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a campanya de vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
1979
BA) A la Pregunta RGE núm. 10405/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a campanya de vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
1979
BB) A la Pregunta RGE núm. 10407/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a execució pressupostària del programa per al foment i relacions amb les comunitats balears radicades a l'exterior, exercici 2019.
1979
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 3703/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la delegada
del Govern, Aina Calvo, sobre les actuacions dutes a terme per la Policia Nacional sobre l'explotació sexual de menors tutelats.
1980
B) RGE núm. 3744/20, de tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, sobre la tramitació feta
de les oposicions en els cossos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
1980

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació davant la Comissió de Salut per a la Proposició no de llei RGE núm. 9134/19.

1980

B) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 3707/20.

1980

4. INFORMACIONS
A) Renúncia al càrrec de diputat del Sr. Jaume Font i Barceló.

1980

B) Resolució del Tribunal que ha de qualificar la prova selectiva i un concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos d’assessors facultatius especialitat arxivística i documentació del Parlament
de les Illes Balears, en relació amb la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i el dia i l’hora de la primera prova.
1981
C) Resolució del Tribunal que ha de qualificar la prova selectiva i un concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos d’uixers del Parlament de les Illes Balears, en relació amb la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos i el dia i l’hora de la primera prova.
1981
D) Resolució del Tribunal que ha de qualificar les proves selectives i un concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària
per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica, del Parlament de les Illes Balears,
en relació amb la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i el dia i l’hora de la primera prova.
1982
E) Resolució del Tribunal que ha de qualificar la prova selectiva i un concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, especialitat imatge i so, del Parlament de les Illes Balears,
en relació amb la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i el dia i l’hora de la primera prova.
1983
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succeeix amb la bonificació del descompte de resident
que s’aplica als particulars.
4.3. L’ampliació de la compensació al transport de
qualsevol producte manufacturat a les nostres illes que
surti cap a l’exterior de les Illes Balears, així com de
qualsevol matèria primera amb producció clarament
insuficient a alguna de les Illes Balears -segons criteris
establerts de manera específica per a cada illa i tot
valorant-se, si s’escau, escales progressives de
bonificació de la compensació- que entri a l’illa en
qüestió.
4.4. La fixació d’un preu cert de compensació per a
cada volum de mercaderia, de manera que la
compensació final que reben les empreses no depengui
de la dotació pressupostària de cada exercici.
4.5. La previsió de bonificacions extraordinàries en cas
d’increment dels nolis per causes sobrevingudes,
especialment les que derivin de normes estatals o
comunitàries.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer de 2020, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 10252/19, relativa a connectivitat aèria i marítima, amb
les esmenes RGE núm. 2145/20, 2146/20, 2128/20, 2133/20 i
2134/20, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya al desplegament de les mesures previstes al Reial
Decret Llei 4/2019, de 22 de febrer, del Règim Especial de
les Illes Balears.

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

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar la participació de les Illes Balears en els
òrgans de decisió d’AENA, la gestió compartida de les
instal·lacions aeroportuàries per desenvolupar una gestió
més efectiva i ajustada a la nostra realitat social, econòmica
i territorial i la reducció de les taxes aeroportuàries per
millorar la connectivitat.

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

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a crear una mesa permanent integrada per
representants de l’Estat i dels territoris extrapeninsulars
perquè faci el seguiment i control de la mobilitat i pugui fer
propostes per millorar-la.

3. El Parlament de les Illes Balears considera que per
assolir avenços en matèria de connectivitat cal concentrar
tots els esforços a corregir les circumstàncies que a cada
moment suposen un major obstacle per a la mobilitat entre
les Illes i entre les Illes i la Península. En aquest sentit, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a concentrar tots els esforços de negociació amb
l’Estat i amb la Comissió Europea en la direcció d’assolir
una obligació de servei públic (OSP) en la ruta aèria entre
Menorca i Barcelona, ja que aquesta connexió és la que
actualment suposa la barrera més gran de mobilitat entre les
Illes Balears i la Península.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proposar al Govern de l’Estat una
modificació en profunditat del Reial Decret 1034/1999, de
18 de juny, sobre compensació al transport marítim i aeri de
mercaderies amb origen o destinació a les Illes Balears que
contempli com a mínim els punts següents:
4.1. La compensació del cost del transport marítim entre
Illes, tal com preveu el Règim Especial de les Illes
Balears des de 1998 i torna a recollir el Reial Decret
Llei 4/2019 que aprova el nou Règim Especial, però que
mai no s’ha fet efectiva.
4.2. L’establiment d’un sistema de compensació àgil i
ràpid, que garanteixi el cobrament de la bonificació de
manera automàtica, immediata i transparent, tal com

A la seu del Parlament, 11 de febrer
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer de 2020, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 10393/20, relativa a política general del Govern en
relació amb les infraestructures educatives, amb l'esmena RGE
núm. 2131/20, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure dins del Pla d’Infraestructures
Educatives (2016-2023) “la necessitat d’una climatització
adequada a les aules” com a criteri de priorització en la
planificació de les actuacions sobre les infraestructures
educatives.
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A la seu del Parlament, 11 de febrer de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar econòmicament i de forma suficient, en
els Pressuposts Generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears de cada any, les actuacions previstes per
aquella anualitat en el Pla d'Indústria de les Illes Balears
(2018-2025).
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar les mesures previstes dins la
Línia Estratègica 2 del Pla Director de Mobilitat de les Illes
Balears, per tal d'implementar plans de mobilitat als grans
centres generadors de mobilitat, com els polígons
industrials, amb la col·laboració dels gestors dels polígons
industrials. Amb l'objectiu d'impulsar una mobilitat més
sostenible cap a aquests centres de treball, que redueixi la
dependència de l'ús del cotxe i faciliti els desplaçaments en
transport públic i modes no motoritzats.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 11658/19, relativa a gestió,
modernització i promoció d'àrees industrials a les Illes
Balears, amb l'esmena RGE núm. 2729/20, i quedà aprovada
la següent:

A la seu del Parlament, 17 de febrer de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar l'estudi del mercat del sòl
industrial desenvolupat per l'IDI, afavorint l’ús intensiu dels
polígons industrials existents, a través de serveis de suport
a la localització, informació de les naus actualment
existents i l'intercanvi d’informació sobre les oportunitats
del mercat del sòl industrial.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una línia de col·laboració i
d'intercanvi d’informació amb els ajuntaments, amb
l'objectiu de conèixer la situació del sòl industrial, les seves
possibilitats d’ocupació i la revisió de les normes
subsidiàries per a un millor aprofitament d'aquest.
3. El Parlament de les Illes Balears, per dur a terme les
mesures per desenvolupar els punts anteriors, insta el
Govern de les Illes Balears a crear el Sistema d’Informació
Geogràfica de sòl industrial com a eina de planificació i
realització per diagnosticar la situació del sòl industrial en
termes d’ocupació, comptant amb la col·laboració dels
ajuntaments i dels Agents d’Orientació i Desenvolupament
Local per tal de fomentar la gestió pública del sòl industrial,
el lloguer de naus, així com el compliment dels usos
industrials de conformitat amb les normatives de cada
polígon.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1887/20, relativa a agilitació
de les ajudes promeses pel Govern de l'Estat per pal·liar els
efectes de la tempesta Gloria, amb l'esmena RGE núm.
2728/20, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a agilitar al màxim els tràmits per tal d’atorgar les
ajudes promeses pel president del Govern, Sr. Pedro
Sánchez, als afectats per la tempesta Gloria, i incloses a
l’apartat següent.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar la reubicació d'activitats industrials
als polígons, a través d'incentius específics d’adaptació i
trasllat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que agiliti al màxim les ajudes contemplades al RDL
11/2019 que són extensives a danys personals, materials en
habitatges, en establiments industrials, mercantils, agraris,
marítimopesquers, turístics i d'altres serveis, i per
prestacions personals o de béns de persones físiques o
jurídiques; igualment es fan extensives a danys a
produccions i explotacions agrícoles i ramaderes, a entitats
locals per a la recuperació de la zona sinistrada i a
actuacions de restauració forestal, mediambiental, en el
domini públic hidràulic i en el domini públic
marítimoterrestre.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir línies d'ajudes i de finançament per al
trasllat d’empreses industrials establertes a zones urbanes
a sòl industrial, mitjançant entitats de garantia recíproca
com ISBA.

A la seu del Parlament, 17 de febrer de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de febrer de 2020, debaté la InterpelAlació RGE núm. 11579/19,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb el servei de transport aeri sanitari.
Actuà com a interpelAlant la diputada María Tania Marí i
Marí i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Salut i Consum. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de febrer de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 10339/19, del diputat Maxo Benalal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
fondejos sobre posidònia, que contestà el conseller de Medi
Ambient i Territori.
B) RGE núm. 1955/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a compliment efectiu
dels terminis en la transició energètica a renovables, que
contestà el vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius.
C) RGE núm. 1957/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX- Actua Baleares, relativa a actuacions
de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, que contestà
la consellera d'Afers Socials i Esports.

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de febrer de 2020, debaté la InterpelAlació RGE núm. 139/20,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a full de ruta del Govern de les Illes Balears davant el
nou govern d'Espanya.

D) RGE núm. 1962/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a calendari d'accions de 2020
per complir amb els compromisos derivats de la declaració
d'emergència climàtica, que contestà el vicepresident i conseller
de Transició Energètica i Sectors Productius.

Actuà com a interpelAlant el diputat Jaume Font i Barceló i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la consellera
de Presidència, Cultura i Igualtat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

E) RGE núm. 1964/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a revisió de l'autorització atorgada per a una planta de formigó
a Son Güells, que contestà el conseller de Medi Ambient i
Territori.

Palma, 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

F) RGE núm. 1965/20, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ecotaxa
aèria, que contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2020, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5716/19,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a autogovern de les Illes
Balears.

G) RGE núm. 1966/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords
amb relació amb la pesca d'arrossegament a Eivissa i
Formentera, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Castells i Baró i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la consellera
de Presidència, Cultura i Igualtat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

H) RGE núm. 1967/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcionament de la Direcció General de Polítiques per a la
Sobirania Alimentària, que contestà la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

Palma, 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

I) RGE núm. 1968/20, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció primària de
les Illes Balears, que contestà la consellera de Salut i Consum.
J) RGE núm. 1969/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abusos
sexuals a menors tutelats, que contestà la consellera d'Afers
Socials i Esports.
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K) RGE núm. 1970/20, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió de les
dietes per als malalts que han de rebre atenció sanitària fora de
la seva illa de residència, que contestà la consellera de Salut i
Consum.
L) RGE núm. 1971/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a deute de 78 milions
d'euros a les Illes Balears per part del Govern del Sr. Sánchez,
que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
M) RGE núm. 1972/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per pal·liar els
efectes del temporal que va patir Sant Antoni de Portmany
l'octubre de 2019, que contestà la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització.
N) RGE núm. 1975/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
retallades/bloqueig del Govern de la dotació econòmica que
correspon als centres públics escolars de les Illes Balears, que
contestà el conseller d'Educació, Universitat i Recerca.
O) RGE núm. 1974/20, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a contactes entre el Govern de les Illes Balears i el
vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030 d'Espanya, que
contestà el vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius.
P) RGE núm. 1956/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nova
taxa aèria, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.
Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de febrer de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
Q) RGE núm. 2191/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes a la
fossa de Bunyola, que contestà la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització.
R) RGE núm. 2194/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració del sistema de contractació del personal
sanitari per part de l'Ibsalut, que contestà la consellera de Salut
i Consum.
S) RGE núm. 2197/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures adoptades per l'Ibsalut davant les irregularitats en el
procediment de selecció del personal d'infermeria per accedir
al Servei de Salut de les Illes Balears, que contestà la consellera
de Salut i Consum.
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T) RGE núm. 2200/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a formació dels aturats de
l'illa de Menorca, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.
U) RGE núm. 2204/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per
contractar la nova directora de Patrocinis de la Fundació per a
l'Esport Balear, que contestà la consellera d'Afers Socials i
Esports.
V) RGE núm. 2205/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a respecte dels
drets dels docents de la concertada, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.
W) RGE núm. 2201/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preocupació
empresarial per l'augment de l'atur a les Illes Balears, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.
X) RGE núm. 2206/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a exigència de l'aprovació
del bloc de fiscalitat del REB al Govern del Sr. Sánchez, que
contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
Y) RGE núm. 2207/20, de la diputada Virginia Marí i
Renneson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infeccions
postoperatòries a l'Hospital Can Misses, que contestà la
consellera de Salut i Consum.
Z) RGE núm. 2192/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a proposta de cos de policia
propi, que contestà la consellera d'Administracions Públiques i
Modernització.
AA) RGE núm. 2193/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mitjans
que implementarà el Govern per aplicar el Decret llei contra el
turisme d'excessos per a la millora de la qualitat a zones
turístiques, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.
AB) RGE núm. 2199/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
responsabilitats que assumirà el Govern amb els menors tutelats
i sota la protecció de l'administració, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.
AC) RGE núm. 1961/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a garantia d'atenció als pacients
en català, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
AD) RGE núm. 1905/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a auditoria a
l'IMAS, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
AE) RGE núm. 1973/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reivindicacions
recollides a la carta tramesa al president Sr. Pedro Sánchez, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
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AF) RGE núm. 2195/20, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a resposta de l'executiu de Sánchez i Iglesias a les cartes
enviades als diferents ministeris per part de les conselleries del
Govern de les Illes Balears, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
AG) RGE núm. 2196/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
valoració del funcionament de l'ensenyament públic, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
AH) RGE núm. 2208/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aval a l'actuació i
manifestacions de la consellera d'Afers Socials i Esports en
relació amb l'escàndol dels abusos a menors titulats, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
AI) RGE núm. 2198/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
actuacions de l'IBDona, que contestà la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat.
AJ) RGE núm. 2203/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou director
general a la Conselleria de Presidència, que contestà la
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat.
AK) RGE núm. 2781/20, de la diputada María Antonia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de
places a la residència universitària, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.
AL) RGE núm. 2777/20, del diputat Maxo Benalal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actualització de la normativa per a l'elecció del síndic de
Greuges, que contestà la consellera de Presidència, Cultura i
Igualtat.
AM) RGE núm. 2780/20, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació
del turisme de creuers, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
AN) RGE núm. 2783/20, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
de formació nàutica de Son Castelló, que contestà el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball.
AO) RGE núm. 2785/20, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport de
les organitzacions professionals agràries de les Illes Balears,
que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

AP) RGE núm. 3100/20, de la diputada Marina Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Països
Catalans, que contestà el conseller d'Educació, Universitat i
Recerca.
AQ) RGE núm. 2787/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament
de la xarxa pública del Servei d'Emancipació per a joves de 18
a 25 anys, que contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.
AR) RGE núm. 2792/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a decret
d'excessos, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.
AS) RGE núm. 2793/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració del desviament a hotels no afectats pel
Decret llei contra el turisme d'excessos, que contestà el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball.
AT) RGE núm. 2778/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a acords
del Consell de Política Fiscal i Financera en relació amb la
decisió del Ministeri d'Hisenda de no reintegrar a les comunitats
autònomes l'import de l'IVA pendent de 2017, que contestà la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
AU) RGE núm. 2782/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera
als hospitals de les Illes Balears, que contestà la consellera de
Salut i Consum.
AV) RGE núm. 2784/20, de la diputada Virginia Marí i
Renneson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigües
jurisdiccionals d'Algèria, que contestà el conseller de Medi
Ambient i Territori.
AW) RGE núm. 2773/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a data prevista perquè el 061
es faci càrrec de les urgències extrahospitalàries a Formentera,
que contestà la consellera de Salut i Consum.
AX) RGE núm. 2774/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració del règim de
compensacions al transport marítim de mercaderies, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
AY) RGE núm. 2779/20, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a aplicació efectiva del protocol d'intencions signat per a la
millora de les condicions laborals dels treballadors
subcontractats per IB3, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.
AZ) RGE núm. 3249/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
adoctrinament ideològic i polític als centres educatius de
Balears, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
BA) RGE núm. 2772/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a grans
receptes de l'Acord de Governabilitat: habitatge, mobilitat i
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El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

sostenibilitat i transició ecològica, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.
BB) RGE núm. 2788/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment d'alts
càrrecs polítics del Govern, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

1.5. INFORMACIONS

Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
A)
Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 1961/20, 1905/20 i 1973/20.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de febrer de 2020, rebutjà els Punts 1, 2 i 3 de la Moció RGE
núm. 10393/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del Govern en relació amb les infraestructures
educatives, amb el resultat següent: vots emesos 53, vots a
favor 25, vots en contra 28 i abstencions 0.

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de febrer de 2020, quedaren ajornades per a la propera sessió les
preguntes esmentades, presentades pels diputats Josep Castells
i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, i Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relatives a garantia
d'atenció als pacients en català, a auditoria a l'IMAS i a
reivindicacions recollides a la carta tramesa al president Sr.
Pedro Sánchez, respectivament; a petició del Govern mitjançant
l'escrit RGE núm. 2018/20.
Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de febrer de 2020, rebutjà la Moció RGE núm. 11553/19, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d'oposicions i accés a la funció pública, amb
el resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 52, vots a favor 20, vots en contra 28
i abstencions 4.
• Punt 2: vots emesos 53, vots a favor 25, vots en contra 28
i abstencions 0.
• Punt 3: vots emesos 53, vots a favor 22, vots en contra 28
i abstencions 3.
Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2020, rebutjà la Moció RGE núm. 2625/20, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de transport aeri
sanitari, amb el resultat següent: vots emesos 56, vots a favor
25, vots en contra 31 i abstencions 0.

Validació del Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el
turisme d'excessos per a la millora de la qualitat a zones
turístiques (RGE núm. 1920/20).
D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió
de dia 4 de febrer de 2020, després d’un debat i d’una votació
de totalitat, acordà, per 54 vots a favor, 3 en contra i cap
abstenció, validar el Decret Llei 1/2020, de 17 de gener, contra
el turisme d’excessos per a la millora de la qualitat a zones
turístiques (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 10 de 23 de
gener de 2020).
A la mateixa sessió, es rebutjà la seva tramitació com a
projecte de llei per urgència, per 27 vots a favor, 30 en contra i
cap abstenció.
Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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C)
Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears en suport a les reivindicacions del sector agrari i
ramader espanyol.

justes reivindicacions. Per tant, es considera urgent la posada en
marxa de mesures que resolguin la greu situació que pateix el
camp.
Per tot això, i atesa la magnitud de la problemàtica que
sofreix el sector primari a les Illes Balears i a la resta d’Espanya,
el Parlament de les Illes Balears:

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2020, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

Primer. Manifesta la seva preocupació davant la greu
problemàtica estructural que viu el sector agrari i ramader de
les Illes Balears i de la resta d’Espanya i dóna tot el seu
suport a les reivindicacions anteriorment assenyalades en
aquesta declaració.

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
en suport a les reivindicacions
del sector agrari i ramader espanyol

Segon. Insta el Govern de l’Estat a mantenir una via de
diàleg permanent i continu amb tots els agents implicats en
el sector per acordar continguts, establir mètodes de treball
i posar terminis de compliment.

Fa anys que el sector primari espanyol arrossega múltiples
problemes estructurals que de forma continua han estat
denunciats per part dels seus professionals, com ara la pujada
dels costos de producció i de les assegurances agràries, la
reducció dels preus i/o la manca de relleu generacional.

Tercer. Demanda que el Govern de l’Estat reconegui les
peculiaritats del camp balear a l’hora de formular solucions
específiques que tenguin en compte els sobrecostos derivats
de la insularitat, doble o triple en els casos de Menorca,
Eivissa i Formentera.

La situació de crisi ha esdevingut insostenible, agricultors
i ramaders han arribat al seu límit i es manifesten per tot
Espanya per fer visible la precària situació que es viu al camp
i reivindicar solucions efectives que facin possible la seva
continuïtat i viabilitat a les Illes Balears i també a tot l’Estat
espanyol.
La greu crisi de rendibilitat és un dels principals cavalls de
batalla del sector, agricultors i ramaders han de rebre un preu
just pels seus productes i així aturar la pèrdua de poder
adquisitiu que, any rere any, s’agreuja a causa també dels
elevats costos de producció.
Només el darrer any el poder adquisitiu dels productors ha
caigut un 9%. Per aquest motiu exigeixen una major
participació en el control de la cadena de distribució, per tal
d’equilibrar els preus que reben enfront dels distribuïdors i els
preus finals que paguen els consumidors.

Palma, a 11 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
Ordre de Publicació
D)
Decaïment de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2202/20.
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de febrer de 2020, decaigué la pregunta esmentada, presentada
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fidelització del persona sanitari de les Illes
Balears, atesa l'absència de la diputada esmentada.

Una altra de les reivindicacions del sector va en la línia de
la negociació i la consecució d’una reforma de la Política
Agrària Comuna Europea de 2021 a 2027 més justa i que
tengui més en consideració els professionals del camp.

Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Es manifesta també el rebuig a la retallada d’ajuts
procedents de la Unió Europea així com els obstacles a les
exportacions i als aranzels comercials.

Ordre de Publicació
E)

La feina d’agricultors i ramaders és molt valuosa per la seva
importància a l’àmbit econòmic, social, territorial i ambiental.
En aquest sentit, es fa necessària una major conscienciació de
la ciutadania respecte de l’enorme paper que juga la pagesia,
com també ho és reconstruir un imprescindible pacte social
camp-ciutats.

Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2198/20 i 2203/20.

La ciutadania, a més, juga un paper destacat en tant que a
l’hora de comprar poc contribuir a la creació de riquesa en el
medi rural, cada vegada més amenaçat, mitjançant l’adquisició
de productes de la terra, tot garantint la seguretat alimentària.

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de febrer de 2020, quedaren ajornades per a la propera sessió les
preguntes esmentades, presentades pels diputats Sergio
Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
i Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a actuacions de l'IBDona i a nou director a la
Conselleria de Presidència; atesa l'absència de la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat.

El Parlament de les Illes Balears vol recollir la preocupació
manifestada per part dels agricultors i ramaders de les Illes
Balears i de tot Espanya en general i donar suport a les seves

Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

F)

I)

No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 4574/19.

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2020, no prengué en consideració, per 16 vots
a favor, 30 en contra i 8 abstencions, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de suport a la conciliació de la vida familiar, laboral
i personal de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2020, rebutja, per 22 vots a favor, 31 en contra i 3
abstencions, la creació de la comissió no permanent
d'investigació indicada a l'enunciat, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
G)
Validació del Decret llei 2/2020, de 31 de gener, de
mesures urgents per impulsar i estimular el Parc Balear
d'Innovació Tecnològica (ParcBit) (RGE núm. 2160/20).
D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
sessió de dia 18 de febrer de 2020, després d’un debat i d’una
votació de totalitat, acordà, per 57 vots a favor, cap en contra
i cap abstenció, validar el Decret Llei 2/2020, de 31 de gener,
de mesures urgents per impulsar i estimular el Parc Balear
d’Innovació Tecnològica (ParcBit) (Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 14 d’1 de febrer de 2020).
A la mateixa sessió, es rebutjà la seva tramitació com a
projecte de llei per urgència, per 25 vots a favor, 32 en contra
i cap abstenció.
Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
H)
Rebuig a la creació d'una comissió no permanent
d'investigació per aclarir els fets ocorreguts i depurar
responsabilitats en relació amb totes les conductes
inapropiades que afecten els menors, ja que els menors
requereixen especial protecció i són els més vulnerables
socialment (RGE núm. 1952/20).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer de 2020, rebutja, per 25 vots a favor, 31 en contra
i cap abstenció, la creació de la comissió no permanent
d'investigació indicada a l'enunciat, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos.
Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 9230/19,
relativa a les balances fiscals, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a publicar anualment les balances fiscals entre les
comunitats autònomes i les
administracions públiques centrals, a través tant del mètode
càrrega-benefici com del mètode del flux monetari.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a publicar anualment un càlcul de balances
fiscals entre les Illes Balears i les administracions públiques
centrals, a través tant del mètode càrrega-benefici com del
mètode del flux monetari.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que en la revisió del sistema de finançament
s'introdueixi i garanteixi el principi d'ordinalitat i es donin
més capacitats normatives a les comunitats autònomes.
A la seu del Parlament, 25 de febrer de 2020
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson
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La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 10406/19,
relativa a impuls dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible 2030 a l'àmbit municipal, i quedà aprovada la
següent:

neteja de torrents de les Illes Balears, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
D)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, el més aviat possible, la Conselleria de
Medi Ambient i Territori faci públics els criteris a l'hora
d'establir l'ordre de prioritat de les actuacions en torrents que
s'han de dur a terme. D'igual manera, s'insta la Conselleria de
Medi Ambient i Territori a elaborar una previsió anual de
neteja de torrents.

RESOLUCIÓ
B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure i coordinar amb els ens locals de
la nostra comunitat autònoma totes aquelles accions
previstes a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible amb l'objectiu que des de l'àmbit local també
s'assoleixin els 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible assumits per les Nacions Unides.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que estableixi els criteris d'actuació a zona
urbana que d'acord amb la normativa vigent han de dur a
terme els ajuntaments de manera que tant els municipis com
la conselleria puguin planificar de la forma més eficient els
seus treballs conjuntament amb la previsió anual.

A la seu del Parlament, 25 de febrer de 2020
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a publicar a l'IDEIB, anualment, les dades
relatives a les actuacions de manteniment efectuades als
torrents, per tal de fer-ne un seguiment i control, així com
per poder establir estudis de necessitats i plans de futur.
A la seu del Parlament, 25 de febrer de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 10730/19, relativa a reserva d'una canalització de la
banda 700Mhz per a les comunitats autònomes, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital
(Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures
Digitals) que una de les canalitzacions de 10 Mhz (2x5
Mhz) previstes a la banda de 700 Mhz per a la utilització de
la telefonia mòbil 5G dins el procés del “segundo dividendo
digital”, no sigui subhastada i es reservi a les comunitats
autònomes per al seu ús en règim d'autoprestació als serveis
de gestió d'emergències PPDR i per a la modernització dels
serveis públics amb tecnologies IOT.
A la seu del Parlament, 25 de febrer de 2020
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 10418/19, relativa a pla de manteniment preventiu i

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 19 de febrer de 2020, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 11647/19, relativa a impacte
del canvi climàtic sobre la salut, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure a les seves polítiques de salut pública
els efectes que té per a la salut de la població el canvi
climàtic.
2. El Parlament de les Illes balears insta el Govern de les
Illes Balears a difondre els efectes que té per a la salut de la
població la situació d'emergència climàtica que patim a les
Illes Balears en el marc de les polítiques relatives al combat
del canvi climàtic.
A la seu del Parlament, 25 de febrer de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació
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La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 19 de febrer de 2020, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1771/20, relativa a una
baremació ràpida i àgil en els concursos oposicions del Servei
de Salut de les Illes Balears, amb les esmenes RGE núm.
3424/20, 3425/20 i 3426/20, i quedà aprovada, per unanimitat,
la següent:
RESOLUCIÓ
F)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la baremació de mèrits dels concursos
oposicions del Servei de Salut de les Illes Balears sigui el
més ràpida i àgil possible, d'acord amb el compliment dels
terminis legals relatius a la presentació d'al·legacions, el
procés per a la confecció de la seva resposta (que en
ocasions pot requerir de l'elaboració d'informes jurídics per
fonamentar la contestació), la realització dels llistats
definitius i la seva publicació.

1949

Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antonia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6579/19, relativa a pacte per una nova llei universitària,
i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
H)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar un pacte d’Estat per la universitat amb el màxim
consens entre la comunitat universitària, els agents socials,
les formacions polítiques i les comunitats autònomes a través
d’una nova llei orgànica d’universitats. Aquesta ha de
garantir realment la vocació social i la independència
científica de la Universitat mitjançant una reforma del
Sistema Universitari Espanyol, amb un finançament adequat
per modernitzar-la, cercant de manera progressiva la
gratuïtat de la formació universitària i adaptant-la a les noves
realitats i necessitats. S’ha de respectar en tot moment el
principi de la seva autonomia i s’han d’establir els
mecanismes oportuns per a una gestió democràtica i
transparent, de la seva dimensió social i, en especial, de
l’accés igualitari i equitatiu a l’educació superior.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es resolgui el més aviat possible, d'acord
amb els procediments legalment establerts, la baremació i
el concurs oposició convocat per cobrir places de metge de
família a través de la resolució publicada al BOIB el 26-052018.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar més recursos per agilitar la resolució
dels procediments i els tràmits administratius relatius a
l'oferta pública d'ocupació convocada per l'Ibsalut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar millorant el finançament de la
Universitat de les Illes Balears per situar-la per damunt de la
mitjana nacional.

A la seu del Parlament, 25 de febrer de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar un estudi de demanda d’estudis
universitaris a les nostres illes, d’acord amb les necessitats
i noves realitats.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 de febrer de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 9233/19,
relativa a ratificació del Conveni núm. 189 de l'OIT sobre el
treball decent, i quedà aprovada la següent:

A la seu del Parlament, 18 de febrer de 2020
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
G)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a ratificar el Conveni núm. 189 de l'OIT
sobre el treball decent per a les treballadores i els
treballadors domèstics.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a engegar campanyes específiques de
conscienciació i de dignificació del treball com a part de tot
el procés per arribar a la regulació del treball decent per a
treballadores i treballadors de la llar.

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 7249/19, relativa a millora del transport escolar per a
estudiants de batxillerat i formació professional, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ
A la seu del Parlament, 25 de febrer de 2020
El secretari en funcions de la comissió

I)
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1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar, en coordinació amb la Direcció
General de Mobilitat i els consells insulars, possibles
solucions per facilitar el transport escolar per a l’alumnat
d’estudis post-obligatoris en funció de les necessitats
específiques de cada municipi; i a incloure, a la nova
licitació de transport escolar per a 2021, un possible
augment de places de transport per a aquest alumnat.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer de
2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7244/19, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reprovació del Sr. Vicenç
Vidal i Matas, senador en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb el resultat següent: vots
emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 7 i abstencions 1.
Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2. El Parlament de les Illes Balears constata la implicació
de les diferents administracions i famílies per facilitar la
solució a les necessitats de transport escolar a l’alumnat de
batxillerat a l’IES de Sineu com a solució específica
d’aquest problema.
A la seu del Parlament, 18 de febrer de 2020
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 de febrer de 2020, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1947/20, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla anual de l'Impost Sostenible 2020, amb
el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
7 i abstencions 1.
Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

2.4. COMPAREIXENCES
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2020, rebutjà el
Punt 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 9230/19, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a les
balances fiscals, amb el resultat següent: vots emesos 12, vots
a favor 3, vots en contra 9 i abstencions 0.

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació

Compareixences del director de l'Oficina Balear de la
Infància i l'Adolescència (OBIA), Serafín Carballo, 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); i de la directora de l'IBDona, Maria
Durán i Febrer, 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. 887/20
i 1977/20).

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer de
2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6759/19, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a inscripció
dels CDR com a organitzacions criminals i terroristes a la UE,
amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 1, vots en
contra 9 i abstencions 3.

A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de febrer
de 2020, tengueren lloc les compareixences del director de
l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), Serafín
Carballo, i de la directora de l'IBDona, Maria Durán i Febrer, els
quals, acompanyats de l'interlocutor parlamentari, la responsable
de Comunicació i la tècnica superior de l'IBDona, informaren
sobre els temes indicats.

Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)

Ordre de Publicació

2.5. INFORMACIÓ
C)

BOPIB núm. 34 - 6 de març de 2020
Ordre de Publicació

La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

A)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.
11625/19.
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer de
2020, aprovà per assentiment l'alteració de l'ordre del dia
consistent a ajornar la proposició no de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora de
l'accessibilitat a l'aeroport d'Eivissa.
Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Retirada del punt 3 de la Proposició no de llei RGE
núm. 1771/20.
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B)
RGE núm. 3746/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment dels acords parlamentaris en relació
amb les ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta
"Gloria" i coordinació amb altres administracions per
canalitzar aquestes ajudes (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 d'Administracions Públiques i Modernització, sobre
la política general del Govern pel que fa a les ajudes per pal·liar
els efectes de la tempesta "Gloria", així com la coordinació del
Govern de les Illes Balears amb altres administracions, inclòs el
Govern central per tal de canalitzar les esmentades ajudes, atesa
la greu situació en què ha quedat la zona així com les queixes de
batles i empresaris de la zona en relació amb aquestes ajudes,
que resulten del tot insuficients per fer front als danys.

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 19 de febrer de 2020, quedà retirat el punt 3 de
la proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a una
baremació ràpida i àgil en els concursos oposicions del Servei
de Salut de les Illes Balears.

Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

Palma, a 3 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2020, admet a tràmit la moció següent.

3.8. INTERPELALACIONS

Palma, a 4 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de març de 2020, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 4 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 3745/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a moratòria de creuers (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,
el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, sobre la
política general del Govern pel que fa a la moratòria de creuers,
ateses les notícies aparegudes en relació amb la moratòria
d'atracament de creuers.
Palma, a 26 de febrer de 2020

A)
RGE núm. 4201/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general duta a terme pel que fa als
mecanismes de control dels menors en els centres de menors
gestionats pel Govern, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 179/20.
D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 179/2020,
relativa a política general duta a terme pel que fa als mecanismes
de control dels menors en els centres de menors gestionats pel
Govern, la moció següent.
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Insular
de Mallorca a donar suport i constituir la Comissió
d'investigació sol·licitada pels grups del Consell C's, el Pi i
Partit Popular.
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Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la presidenta del
Govern de les Illes Balears que, en virtut de les competències
que li atorga l'article 56.1 de l'estatut d'Autonomia, cessi
immediatament la consellera d'Afers Socials i Esports, Sra.
Fina Santiago, i la resta del seu equip després de la seva
negligència i obscurantisme en la gestió dels casos d'explotació
sexual a menors tant tutelades com en "guarda", coneguts des
de la seva direcció general de Menors des de 2017, és a dir,
feia tres anys.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2020, admet a tràmit les preguntes amb solAlicitud
de resposta escrita següents.
Palma, a 4 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Tercer. El parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a personar-se en els
casos judicials oberts que impliquin explotació sexual a menors
tutelats/des.

A)

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta els consells
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a
personar-se en els casos judicials oberts que impliquin
explotació sexual a menors tutelats/des.

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.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears constata que ha
mancat planificació i execució de mesures efectives destinades
a la lluita contra l'explotació sexual de menors a les nostres illes
i insta el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
en un termini màxim de tres mesos, a:
a) Dissenyar i implementar una diagnosi acurada sobre el
tràfic de nines i nins amb fins d'explotació sexual a les nostres
illes.
b) Realitzar un estudi sobre les necessitats de les nines i
nins víctimes d'explotació sexual detectades.
c) Confeccionar un programa de formació específica i
especialitzada sobre explotació sexual infantil adreçat a totes
les institucions i entitats que treballin directament amb menors
i especialment als educadors dels centres tant propis com
concertats de l'IMAS i dels centres de la Fundació S'Estel.
d) Finançar i implantar itineraris integrals de projectes de
recuperació psicològica i d'inserció social per a les nines i nins
víctimes d'explotació sexual.

Quants processos selectius va posar en marxa l'EBAP l'any
2016?

Sisè. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que faci entrega de tota
la documentació sol·licitada com les actes de les reunions, des
de 2017, de la Mesa de coordinació entre la Direcció General
d'Infància i Adolescència i l'IMAS en un termini màxim de deu
dies.
Setè. Després del coneixement de 14 nous casos de no-retorn,
als darrers mesos, als centres de la Fundació S'Estel, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a reforçar i millorar tant les
mesures de seguretat com el control dels interns i les internes
dels centres esmentats per evitar tant les agressions a
treballadors com les fugides, i que es redueixin els no-retorns.
Palma, a 28 de febrer de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

RGE núm. 3719/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos
selectius posats en marxa per l'EBAP l'any 2016.

Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

B)
RGE núm. 3720/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos
selectius finalitzats per l'EBAP l'any 2016.
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 processos selectius va finalitzar l'EBAP l'any 2016?
Feu-ne una relació.
Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

C)
RGE núm. 3721/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos
selectius posats en marxa per l'EBAP l'any 2017.
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 processos selectius va posar en marxa l'EBAP l'any
2017?

Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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D)
RGE núm. 3722/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos
selectius finalitzats per l'EBAP l'any 2017.
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.
Quants processos selectius va posar en marxa l'EBAP l'any
2019?
Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Quants processos selectius va finalitzar l'EBAP l'any 2017?
Feu-ne una relació.
Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

E)
RGE núm. 3723/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos
selectius posats en marxa per l'EBAP l'any 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

H)
RGE núm. 3726/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos
selectius finalitzats per l'EBAP 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.
Quants processos selectius va finalitzar l'EBAP l'any 2019?
Feu-ne una relació.
Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Quants processos selectius va posar en marxa l'EBAP l'any
2018?
Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

F)
RGE núm. 3724/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos
selectius finalitzats per l'EBAP l'any 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

I)
RGE núm. 3727/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos
selectius posats en marxa per l'EBAP l'any 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.
Quants processos selectius ha posat en marxa l'EBAP l'any
2020?
Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Quants processos selectius va finalitzar l'EBAP l'any 2018?
Feu-ne una relació.
Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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J)
RGE núm. 3728/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actualització de
plans especials d'emergències (1).
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.

G)
RGE núm. 3725/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos
selectius posats en marxa per l'EBAP l'any 2019.

Quins plans especials està actualitzant la Conselleria
d'Administracions Públiques i Modernització referents a
emergències a dia d'avui?
Palma, a 24 de febrer de 2020
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El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 3729/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actualització de
plans especials d'emergències (2).
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.

elèctrics i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
que prevegin la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles
dins 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.
Quins són els ajuntaments bonificats de l'impost de
matriculació per a vehicles elèctrics i l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que prevegin la instal·lació
de punts de recàrrega de vehicles dins l'any 2019? Feu-ne una
relació.

Quins plans especials té previst actualitzar la Conselleria
d'Administracions Públiques i Modernització referents a
emergències l'any 2020?
Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

O)

RGE núm. 3730/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de
joves per part del Govern (1).

RGE núm. 3733/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a partida destinada
als ajuntaments per bonificar l'impost de matriculació per
a vehicles elèctrics i l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que prevegin la instal·lació de punts de
recàrrega de vehicles dins 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.

Quants joves titulats amb un grau universitari o un FP de
grau superior ha contractat el Govern els anys 2019 i 2020?

Quina és la partida pressupostària destinada als ajuntaments
per bonificar l'impost de matriculació per a vehicles elèctrics i
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que prevegin
la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles dins l'any 2019?

L)

Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 3731/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de
joves per part del Govern (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst el Govern contractar joves titulats amb un grau
universitari o un FP de grau superior sense feina vinculada als
seus estudis dins l'any 2020?
Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

P)
RGE núm. 3734/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a partida destinada
als ajuntaments per bonificar l'impost de matriculació per
a vehicles elèctrics i l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que prevegin la instal·lació de punts de
recàrrega de vehicles dins l'any 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.
Quina és la partida pressupostària destinada als ajuntaments
per bonificar l'impost de matriculació per a vehicles elèctrics i
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que prevegin
la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles dins l'any 2020?

N)
RGE núm. 3732/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuntaments
bonificats de l'impost de matriculació per a vehicles

Palma, a 24 de febrer de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

BOPIB núm. 34 - 6 de març de 2020
Palma, a 26 de febrer de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Q)
RGE núm. 3752/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària del Servei de Salut de les Illes
Balears Ibsalut.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines aportacions al pressupost ha rebut l'Ibsalut durant
l'exercici pressupostari 2018? Quin ha estat el pressupost
executat per l'Ibsalut al final del tancament de l'exercici
pressupostari 2018?
Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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T)
RGE núm. 3755/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocol anunciat per la ministra de Turisme en relació
amb el coronavirus (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.
La ministra de Turisme anuncià dia 25 de febrer de 2020 que
activarà un protocol enfront del coronavirus per a hotels,
aeroports i zones amb afluència massiva.
En quins termes participaran el Govern balear, els consells
insulars i els ajuntaments en aquest protocol?

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

RGE núm. 3753/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària del Servei de Salut de les Illes
Balears Ibsalut 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.
Quines aportacions al pressupost ha rebut l'Ibsalut durant
l'exercici pressupostari 2018? Quin ha estat el pressupost
executat per l'Ibsalut al final del tancament de l'exercici
pressupostari 2019?
Palma, a 26 de febrer de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

S)
RGE núm. 3754/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocol anunciat per la ministra de Turisme en relació
amb el coronavirus (1).

U)
RGE núm. 3756/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocol anunciat per la ministra de Turisme en relació
amb el coronavirus (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.
La ministra de Turisme anuncià dia 25 de febrer de 2020 que
activarà un protocol enfront del coronavirus per a hotels,
aeroports i zones amb afluència massiva.
Quines mesures extraordinàries preventives o d'altra índole
prendrà el Govern balear enfront del coronavirus quant a l'àmbit
turístic?
Palma, a 26 de febrer de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

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.
V)
La ministra de Turisme anuncià dia 25 de febrer de 2020
que activarà un protocol enfront del coronavirus per a hotels,
aeroports i zones amb afluència massiva.
Té coneixement el Govern balear del contingut i el mode
d'aplicació del protocol anunciat per la ministra d'Indústria,
Comerç i Turisme, Reyes Maroto, enfront del coronavirus, per
a hotelers, aeroports i zones amb afluència massiva de
visitants? De quina manera s'informarà? En quins termes?
Quan?

RGE núm. 3757/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocol anunciat per la ministra de Turisme en relació
amb el coronavirus (4).
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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La ministra de Turisme anuncià dia 25 de febrer de 2020
que activarà un protocol enfront del coronavirus per a hotels,
aeroports i zones amb afluència massiva.
Prendrà el Govern balear mesures preventives per als
treballadors del sector turístic, aeroports, transportistes, que es
veuen exposats de manera més intensa a fluxos de persones
procedents de diversos orígens? Com?

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.
Quins precaucions s'han pres a cada illa per tal d'evitar
possibles contagis de coronavirus?
Palma, a 26 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 26 de febrer de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
Z)
W)
RGE núm. 3758/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocol anunciat per la ministra de Turisme en relació
amb el coronavirus (5).
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 ministra de Turisme anuncià dia 25 de febrer de 2020
que activarà un protocol enfront del coronavirus per a hotels,
aeroports i zones amb afluència massiva.
En cas que es produeixi un cas de coronavirus a un hotel de
Balears de la mateixa manera que s'ha produït a Tenerife en què
s'hagin d'aïllar els clients en quarantena, sobre qui recaurà el
cost dels efectes d'aquesta, estada dels clients que es trobin
allotjats, aïllament del personal, etc.?
Palma, a 26 de febrer de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

X)
RGE núm. 3759/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament
d'una part de l'aparcament de l'Hospital Son Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 3761/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades per la Conselleria de Salut per afrontar el
coronavirus.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures ha pres la Conselleria de Salut per afrontar
el coronavirus?
Palma, a 26 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AA)
RGE núm. 3762/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preparació
dels hospitals i centres de salut de les Illes Balears per fer
front al coronavirus.
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.
Estan els hospitals i centres de salut de les Illes Balears
preparats per fer front al coronavirus?
Palma, a 26 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Per quin motiu part de l'aparcament de l'Hospital Son
Espases roman tancada a primera hora del matí?
Palma, a 26 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Y)
RGE núm. 3760/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
precaucions per evitar possibles contagis de coronavirus.

AB)
RGE núm. 3763/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols
establerts a hospitals i centres de salut per fer front al
coronavirus.
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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Quins protocols s'han establert a hospitals i centres de salut
per fer front a possibles casos de coronavirus? Indicau el
protocol establert a cada hospital de Balears.
Palma, a 26 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AC)
RGE núm. 3764/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols
establerts a ports i aeroports per fer front al coronavirus.
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.
Quins protocols s'han establert a ports i aeroports per fer
front a possibles casos de coronavirus? Indicau la resposta per
cada port i aeroport de les Illes Balears.
Palma, a 26 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AD)
RGE núm. 3765/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a material
de protecció del personal sanitari enfront del coronavirus.
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.
Disposa el personal sanitari de les Illes Balears de material
suficient i adient per protegir-se de possibles casos de
coronavirus?
Palma, a 26 de febrer de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AE)
RGE núm. 4164/20, del diputat Miquel Ensenyat i
Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a demores desmesurades al servei ordinari de cita
prèvia de pediatria.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
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A partir del mes de juliol s'allarga progressivament el termini
de cita per al servei de pediatria del Centre de Salut del Camp
Redó fins arribar al termini de tres setmanes.
Després de rebre queixes dels usuaris, sembla que el servei
continua sense recuperar-se amb una espera mitjana de quinze
dies per tenir cita de pediatria.
És una problemàtica habitual a totes les consultes de
pediatria dels centres de salut?
Es tracta d'una problemàtica específica per la manca de
personal o per la saturació del servei de pediatria del Centre de
Salut del Camp Redó?
S'ha detectat aquesta problemàtica?
En cas afirmatiu a la detecció, s'ha adoptat alguna mesura
correctora?
Palma, a 27 de febrer de 2020
El diputat
Miquel Ensenyat i Riutort

AF)
RGE núm. 4203/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de contractes públics que s'han
formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el
servei amb productes de proximitat durant 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.
Quants contractes públics de compra de productes i serveis
alimentaris destinats a col·legis públics i a col·legis privats
subvencionats amb doblers públics s'han formalitzat prioritzant
aquelles empreses que ofereixen el servei amb productes de
proximitat durant l'any 2018?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AG)
RGE núm. 4204/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a percentatge de productes i serveis
alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat
durant 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.
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Quin percentatge de productes i serveis alimentaris destinats
a col·legis públics i a col·legis privats subvencionats amb
doblers públics s'han cobert amb productes de proximitat
durant l'any 2018?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

Quants contractes públics de compra de productes i serveis
alimentaris destinats a hospitals públics s'han formalitzat
prioritzant aquelles empreses que ofereixen el servei amb
productes de proximitat durant l'any 2018?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AH)
RGE núm. 4205/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de contractes públics que s'han
formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el
servei amb productes de proximitat durant 2019.

AK)
RGE núm. 4208/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a percentatge de productes i serveis
alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat
durant 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.

Quants contractes públics de compra de productes i serveis
alimentaris destinats a col·legis públics i a col·legis privats
subvencionats amb doblers públics s'han formalitzat prioritzant
aquelles empreses que ofereixen el servei amb productes de
proximitat durant l'any 2019?

Quin percentatge de productes i serveis alimentaris destinats
a hospitals públics s'han cobert amb productes de proximitat
durant l'any 2018?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
AI)
RGE núm. 4206/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a percentatge de productes i serveis
alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat
durant 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.
Quin percentatge de productes i serveis alimentaris destinats
a col·legis públics i a col·legis privats subvencionats amb
doblers públics s'han cobert amb productes de proximitat
durant l'any 2019?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AL)
RGE núm. 4209/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de contractes públics que s'han
formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el
servei amb productes de proximitat durant 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.
Quants contractes públics de compra de productes i serveis
alimentaris destinats a hospitals públics s'han formalitzat
prioritzant aquelles empreses que ofereixen el servei amb
productes de proximitat durant l'any 2019?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AJ)
RGE núm. 4207/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de contractes públics que s'han
formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el
servei amb productes de proximitat durant 2018.

AM)
RGE núm. 4210/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a percentatge de productes i serveis
alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat
durant 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.

BOPIB núm. 34 - 6 de març de 2020
Quin percentatge de productes i serveis alimentaris destinats
a hospitals públics s'han cobert amb productes de proximitat
durant l'any 2019?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AN)
RGE núm. 4213/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de contractes públics que s'han
formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el
servei amb productes de proximitat durant 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.
Quants contractes públics de compra de productes i serveis
alimentaris destinats a residències públiques s'han formalitzat
prioritzant aquelles empreses que ofereixen el servei amb
productes de proximitat durant l'any 2018?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
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Quants contractes públics de compra de productes i serveis
alimentaris destinats a residències públiques s'han formalitzat
prioritzant aquelles empreses que ofereixen el servei amb
productes de proximitat durant l'any 2019?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AQ)
RGE núm. 4216/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a percentatge de productes i serveis
alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat
durant 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.
Quin percentatge de productes i serveis alimentaris destinats
a residències públiques s'han cobert amb productes de
proximitat durant l'any 2019?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AO)
RGE núm. 4214/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a percentatge de productes i serveis
alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat
durant 2018.

AR)
RGE núm. 4217/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de contractes públics que s'han
formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el
servei amb productes de proximitat durant 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.

Quin percentatge de productes i serveis alimentaris destinats
a residències públiques s'han cobert amb productes de
proximitat durant l'any 2018?

Quants contractes públics de compra de productes i serveis
alimentaris destinats a càterings contractats per les diferents
conselleries s'han formalitzat prioritzant aquelles empreses que
ofereixen el servei amb productes de proximitat durant l'any
2018?

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AP)
RGE núm. 4215/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de contractes públics que s'han
formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el
servei amb productes de proximitat durant 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.

Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
AS)
RGE núm. 4218/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a percentatge de productes i serveis
alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat
durant 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.
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El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Quin percentatge de productes i serveis alimentaris destinats
a càterings contractats per les diferents conselleries s'han cobert
amb productes de proximitat durant l'any 2018?
A)
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AT)
RGE núm. 4219/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de contractes públics que s'han
formalitzat prioritzant aquelles empreses que ofereixen el
servei amb productes de proximitat durant 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.

RGE núm. 4257/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a el
decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i
l'emergència habitacional.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, creu vostè que amb l'aprovació (el passat
divendres) del decret llei de mesures urgents en matèria
d'habitatge, es donarà solució a la situació d'emergència
habitacional existent a les Illes Balears?
Palma, a 2 de març de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Quants contractes públics de compra de productes i serveis
alimentaris destinats a càterings contractats per les diferents
conselleries s'han formalitzat prioritzant aquelles empreses que
ofereixen el servei amb productes de proximitat durant l'any
2019?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AU)
RGE núm. 4220/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a percentatge de productes i serveis
alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat
durant 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.
Quin percentatge de productes i serveis alimentaris destinats
a càterings contractats per les diferents conselleries s'han cobert
amb productes de proximitat durant l'any 2019?
Palma, a 20 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2020, admet a tràmit les preguntes amb solAlicitud
de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 4 de ,març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
B)
RGE núm. 4384/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris de constitució
del Comitè de protecció de la posidònia.
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.
Quins criteris ha seguit el Govern per constituir el Comitè de
protecció de la posidònia i consensuar els projectes a finançar
entre els seus membres?

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Palma, a 3 de març de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de març de 2020, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 4 de març de 2020

C)
RGE núm. 4417/20, del diputat Maxo Benalal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació de l'aparcament de l'Hospital Can Misses.
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D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera, el seu govern té intenció d'arreglar, com es
va comprometre, la situació de l'aparcament de l'Hospital Can
Misses?
Palma, a 3 de març de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

D)
RGE núm. 4418/20, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de suport
a la pagesia.
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.
Pensa el Govern adoptar mesures extraordinàries per donar
suport a la pagesia?
Palma, a 4 de març de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 4420/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
protocols i mesures aprovades en els darrers deu anys.
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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Sr. Negueruela, ha calculat l'impacte econòmic que tendrà la
seva moratòria en la reserva de creuers a partir de 2022?
Palma, a 4 de març de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

G)
RGE núm. 4422/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
taxa aèria.
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 té previstes el Govern per pal·liar els efectes
de la nova taxa aèria en el turisme interior?
Palma, a 4 de març de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

H)
RGE núm. 4425/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a adopció de mesures davant la davallada de
reserves turístiques.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, quines mesures immediates està estudiant
adoptar el Govern de les Illes Balears davant la davallada de
reserves turístiques per a la temporada 2020?
Palma, a 4 de març de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Sra. Armengol, creu que els protocols i les mesures
adoptades en els darrers deu anys han estat un bon instrument
per als menors tutelats?
Palma, a 4 de març de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi
I)
F)
RGE núm. 4421/20, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a moratòria en la reserva de creuers.
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.

RGE núm. 4426/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
distribució de gas natural a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Sr. Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius,
com es troba a dia d'avui la distribució de gas natural a
Mallorca?

Es troba satisfet el conseller d'Educació de la seva política
de lluita contra l'abandonament escolar?
Palma, a 4 de març de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 4 de març de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
M)
J)
RGE núm. 4427/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compensació als pescadors de Mallorca i Menorca afectats
per les bales de palla recollides amb les xarxes.
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 d'Agricultura, Pesca i Alimentació, es varen
compensar, d'alguna manera, els pescadors mallorquins i
menorquins afectats per les bales de palla que recolliren amb
les seves xarxes al canal de Mallorca-Menorca a finals de
2018?
Palma, a 4 de març de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

RGE núm. 4430/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre d'FP a Es
Castell.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sr. Conseller d'Educació, tenen alguna alternativa per
consensuar amb la comunitat educativa la voluntat de construir
un centre d'FP a Es Castell?
Palma, a 4 de març de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 4431/20, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes del Decret
llei en matèria d'habitatge.

K)
RGE núm. 4428/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a punts de recàrrega de vehicles elèctrics a zones
turístiques.
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.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quins efectes
considera que tindrà a les Illes Balears en general i a Eivissa en
particular el Decret llei en matèria d'habitatge que han aprovat?
Palma, a 4 de març de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

Considera necessari el Govern instal·lar punts de recàrrega
de vehicles elèctrics a les zones turístiques?
Palma, a 4 de març de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

L)

O)

RGE núm. 4429/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita
contra l'abandonament escolar.

RGE núm. 4432/20, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada d'imposts
del Govern central.

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Com valora la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors la
pujada d'imposts que preveu el Govern del Sr. Pedro Sánchez?
Palma, a 4 de març de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Consellera, quin grau de tranquil·litat poden tenir els
ciutadans de les Illes Balears en relació amb el coronavirus
(COVID-19)?
Palma, a 4 de març de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

P)
RGE núm. 4433/20, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de les lleis de les Illes Balears qüestionades pel
Govern central.
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 impulsar la modificació de les lleis
que foren qüestionades pel Govern central per tal d'evitar la
seva impugnació?
Palma, a 4 de març de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Q)
RGE núm. 4434/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa
dels interessos dels municipis de les Illes Balears afectats
per la tempesta Gloria.

S)
RGE núm. 4438/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
revisió de la indemnització de doble residència després de la
recomanació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, reconsiderarà el Govern de les Illes Balears
la indemnització de doble residència establerta a l'article 16 de
la Llei 19/2019, de pressuposts generals de la CAIB per a 2020,
després de la recomanació de l'Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears de la qual s'han fet ressò
diversos mitjans de comunicació (en relació amb l'escrit registrat
al Parlament en data 28 de febrer de 2020)?
Palma, a 4 de març de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

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.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Sra. Armengol, pensa defensar, aquesta vegada, els
interessos dels municipis de les Illes Balears afectats per la
tempesta Gloria?
Palma, a 4 de març de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
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Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2020, admet a tràmit les proposicions no de llei
següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 4 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

R)
RGE núm. 4436/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de tranquil·litat en relació amb el
COVID-19.
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

A)
RGE núm. 3738/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos i Socialista, relativa a vigilància amb circuit tancat
de televisió als escorxadors de Balears, davant la Comissió
d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos i Socialista presenten la
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proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

incompliments de la normativa relativa al benestar animal i la
seguretat alimentària.

En els darrers anys, qüestions com la seguretat alimentària
i el benestar animal s'han convertit en una gran preocupació per
als consumidors i les consumidores, i ocupa un lloc cada
vegada major en el debat polític i jurídic dels darrers anys.
Aquest debat s’ha estès també a la protecció i al benestar de les
espècies destinades al consum humà, a les condicions d'higiene
amb què es processen els productes que se n'obtenen, així com
a la formació i les condicions laborals dels treballadors en la
indústria càrnia. Si bé la societat sembla exigir cada vegada
més avançar en el contingut de les normes en relació amb la
seguretat alimentària i el benestar dels animals, sovint ens
trobem amb dificultats per definir les mesures adequades que
assegurin el correcte compliment de la normativa vigent en la
matèria.

A més, va advocar ja per l'establiment d'un temps
d’emmagatzematge de les imatges recollides del màxim que
permet la Llei Orgànica de Protecció de Dades, ja que facilitaria
"enormement" els treballs d'inspecció i veterinària per detectar
males praxis. D'aquesta manera, l'associació va incidir que
l'aprovació d'aquesta mesura seria una mostra de transparència
cap als consumidors i ajudaria a crear un augment de la
confiança dels usuaris cap a les empreses del sector carni. De
la mateixa manera, la indústria càrnia ja va mostrar la seva
aprovació a la mesura mitjançant la següent afirmació en un
comunicat: “La Junta Directiva d'ANICE ha reiterat el seu ferm
compromís amb el benestar animal sol·licitant a l'Administració
les modificacions legislatives necessàries per assegurar la
instal·lació de càmeres de vigilància en els escorxadors.”

Per tot això, i d'acord amb la creixent demanda de la
ciutadania de conèixer la procedència d'aquells productes que
consumeix, diferents grups d'interès relacionats amb el sector
com ara la indústria càrnia, els sindicats, veterinàries oficials,
associacions de consumidors i organitzacions que treballen pel
benestar dels animals de producció, sol·liciten als governs de
les diferents comunitats autònomes la implantació de sistemes
de circuit tancat de càmeres de televisió (CCTV) en les
instal·lacions dels escorxadors del seu territori, amb la finalitat
d'obtenir un control efectiu sobre el compliment dels nivells
mínims normalitzats de benestar animal exigits pel Reglament
(CE) nº 1099/2009, del Consell, de 24 de setembre de 2009,
relatiu a la protecció dels animals en el moment del sacrifici,
que es desenvolupa al nostre país mitjançant el Reial decret
37/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen aspectes relatius
a la protecció dels animals en el moment del sacrifici.

El consens de tots els agents implicats en el sector a nivell
estatal, per tant, resulta ampli com per dur a terme la mesura. En
el cas de les Illes Balears, la mesura afectaria un total de vuit
escorxadors, alguns d’ells gestionats públicament i altres en
règim de cogestió públicoprivada. Les darreres dades
disponibles -de 2018- indiquen que es van sacrificar un total de
267.105 animals entre el ramat porcí, caprí, vacu i oví (244.574
a Mallorca, 18.833 a Menorca i 3.698 a les Pitiüses) aquell any.
Creiem que aquesta mesura pot augmentar també la confiança de
les persones consumidores a l’hora de valorar encara millor el
seu producte carni local, fent augmentar les xifres d’un sector en
el qual a les Illes hi treballen prop de 5.000 persones, i en un
moment en què necessita revitalitzar-se. A més, no suposaria cap
cost addicional per a les empreses que gestionen
l’activitat, mentre que sí guanyarien en qualitat i seguretat cap
al seu producte. Cal recordar que, segons estudis científics, un
procés de sacrifici del ramat on es respectin les normatives de
benestar animal i de seguretat alimentària asseguren que el gust
i la textura de la carn siguin òptimes. Es tracta, per tant, d’una
bona oportunitat per consolidar la imatge de la producció local
de carn i d’impulsar el seu consum.

Algunes comunitats autònomes ja s'han posat a treballar en
aquesta mesura en els seus parlaments autonòmics. A aquesta
iniciativa no sols s'estan sumant diferents grups de protecció
dels animals i un ampli espectre de partits polítics, també altres
entitats i organismes, com és el cas del sindicat CCOO
d'Indústria, que s'adhereix a la proposta legislativa de l'ONG
Equalia per a la implantació progressiva de càmeres de
videovigilància en els escorxadors espanyols, i amb això
augmentar els estàndards de benestar animal en les seves
instal·lacions. El sindicat i l'entitat sense ànim de lucre, que
promouen mesures per conscienciar sobre el consum de carn,
garantir el compliment de la normativa relativa a la seguretat
alimentària i a la protecció dels animals, col·laboren
estretament per aconseguir que tot el sector de la indústria
càrnia se sumi a la campanya.
Així mateix, importants associacions de consumidors com
ara Facua consideren oportuna la mesura, i ja va sol·licitar la
instal·lació progressiva de càmeres de videovigilància en els
escorxadors de Castella i Lleó, per exemple. Segons va indicar
l'associació en un comunicat recollit per Europa Press, és
"necessari" que existeixi aquesta normativa per evitar nous
casos de maltractament animal en aquest tipus d'instal·lacions
i garantir que es compleixin correctament tots els protocols
establerts en el tracte que s'ha de donar als animals. Facua va
subratllar que la instal·lació de càmeres de videovigilància
hauria de realitzar-se especialment en la zona de descàrrega
d'animals, corrals o passadissos i la zona de tancaments per
atordir els animals, per tal de garantir que no hi ha

Per això, els Grups Parlamentaris Unidas Podemos
Socialista presenta la següent

i

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a:
1. Iniciar les tramitacions oportunes, de forma coordinada entre
les conselleries responsables, per elaborar la normativa que
pertoqui i que possibiliti la instal·lació d’un sistema de circuits
tancats de televisió (CCTV) als escorxadors de Palma, Inca,
Felanitx, Manacor, Ciutadella, Maó, Eivissa i Formentera, amb
l’objectiu d’assegurar el compliment de les normatives de
seguretat alimentària, de protecció animal en els processos de la
cadena de sacrifici i el control dels serveis veterinaris oficials.
2. Elaborar i presentar al Parlament de les Illes Balears un
informe sobre els costos que suposaria fer aquesta instal·lació
progressiva dins aquesta legislatura a tots els escorxadors actius
de les Illes Balears, i que es cobriran en la seva totalitat amb
fons de la comunitat autònoma i els ajuntaments dels municipis
on estiguin situats els escorxadors, dividint-se en els
percentatges acordats entre aquestes institucions.
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3. Garantir que les imatges emmagatzemades pel sistema de
circuit tancat de televisió (CCTV), s'emmagatzemin durant el
màxim de temps que permet la Llei Orgànica de protecció de
dades, per tal de facilitar la feina als inspectors i veterinaris, a
més d'augmentar la confiança transmesa als consumidors de
productes del sector carni.
4. Reunir a les empreses i als ens que gestionen actualment els
escorxadors per exposar la mesura i tots els detalls, per tal de
recollir propostes relatives a la instal·lació que s’adeqüin a
l’estructura de cada escorxador i que facilitin la feina al
personal operari.
Palma, a 26 de febrer de 2020
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan

B)
RGE núm. 4179/20, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS
per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt,
relativa a reconeixement al poble sahrauí, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes
Balears i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant comissió.
El 27 de febrer del 1976 fou proclamada la independència
de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD),
promulgant una constitució sobre un territori ocupat pel Marroc
des de la marxa verda. Des d'aleshores, el Sàhara Occidental és
un territori administrat de facto (però no de iure) pel Marroc.
Les diferents resolucions de l’ONU reconeixen el dret del
poble sahrauí a la seva autodeterminació mitjançant referèndum
com a darrera passa del procés de descolonització ja que
aquesta situació respecte del Sàhara es considera com una
descolonització inacabada que persisteix des de fa dècades.
Als territoris ocupats pel govern marroquí existeix tota una
política de repressió i de persecució de tots aquells sahrauís que
defensen l’autodeterminació del poble sahrauí. Aquesta
persecució genera situacions d’empresonament injust, per això
des del Parlament de les Illes Balears expressem la nostra
solidaritat amb tots els presos polítics i, especialment als de
Gdeim Izik, per les seves condemnes injustes imposades a
través d’un procés il·legal i sense garanties i exigim el seu
immediat alliberament i donam el nostre suport a les famílies
per la seva lluita per la justícia amb garanties suficients dels
drets humans.
Ara, 44 anys després d’aquesta declaració de la República
Àrab Sahrauí Democràtica hem de fer un reconeixement
explícit de la situació en què es troba i hem deixar clar que és
el Front Polisari l’únic i legítim representant del poble sahrauí,
com ha reconegut l’ONU i la comunitat internacional . Per tant,
la presència marroquina al Sàhara Occidental és il·legal i no
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pot tenir efectes jurídics o polítics que malbaratin el dret del
poble sahrauí a l’autodeterminació i la independència.
Amb motiu de la commemoració del 44è aniversari, el
Parlament de les Illes Balears vol seguir expressant el seu suport
al poble sahrauí, per tot això els grups parlamentaris
sotasignants presentam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata que el Sàhara
Occidental és un territori no autònom sotmès al Dret
Internacional que mai no ha pertangut al Regne del Marroc i, per
això, li exigim que cessi l'ocupació il·legal del Sàhara occidental
i permeti l'exercici del dret del poble sahrauí a
l'autodeterminació.
2. El Parlament de les Illes Balears continua considerant de
referència l'Acte de l'Audiència Nacional que es pronuncia sobre
Espanya com "potència administradora de iure" del Sàhara
Occidental.
3. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Regne del Marroc
que es produeixi l'immediat alliberament dels presos polítics i de
consciència sahrauís i cessin les violacions de drets humans a les
presons que controla garantint la integritat física i psíquica dels
presos, així com traslladar la solidaritat amb les seves famílies.
4. El Parlament de les Illes Balears continua denunciant l'espoli
dels recursos naturals, tot i les sentències, al Sàhara Occidental
per part del Govern del Marroc i exigir a les empreses que
operen a la zona el respecte al dret internacional i als drets de la
població sahrauí, instant els interessats (empreses i països) a
entaular negociacions amb els legítims representants del Poble
Sahrauí (Front Polisari).
5. El Parlament de les Illes Balears considera que, a la vista de
la greu situació que es viu al Sàhara Occidental, la MINURSO
ampliï les seves funcions i comeses al Sàhara Occidental. Per
això instem Nacions Unides que doti la Missió de la potestat per
a la vigilància i salvaguarda dels drets humans de la població
sahrauí en els territoris ocupats.
6. El Parlament de les Illes Balears exigeix a la Unió Europea
que faci efectiva la clàusula de respecte als drets humans
establerta a l'Acord Preferencial amb el Regne del Marroc.
7. El Parlament de les Illes Balears vol reforçar la nostra
cooperació política amb la Unió Nacional de Dones Sahrauís
(UNMS) pel paper fonamental i decisiu que desenvolupen en els
campaments de la població refugiada; i alhora fer una crida en
relació amb la seva situació d'invisibilitat, de les víctimes de la
violació dels drets humans, amb especial referència a les dones
desaparegudes en els territoris ocupats.
8. El Parlament de les Illes Balears insta les institucions
públiques de l'Estat Espanyol a continuar i incrementar el suport
solidari i humanitari tant a la població refugiada als campaments
de Tindouf com als habitants sahrauís dels territoris ocupats.
9. El Parlament de les Illes Balears alerta el Govern Espanyol
perquè adopti un posicionament ferm i explícit davant els
reiterats intents del Govern del Regne del Marroc per estendre
el seu àmbit de competència a les aigües pròximes a les

1966

BOPIB núm. 34 - 6 de març de 2020

Canàries, que reflecteix un clar interès expansionista que pot
acabar generant més problemes i inestabilitat a la regió.
10. El Parlament de les Illes Balears insta Nacions Unides a
promoure sense més dilació la solució justa i definitiva del
conflicte del Sàhara Occidental, solució que passa per portar a
la pràctica el dret d'autodeterminació del poble sahrauí
mitjançant la celebració del referèndum; i insta el Consell de
Drets Humans de l'ONU a Ginebra que nomeni un relator de
Drets Humans per al Sàhara Occidental.
11. El Parlament de les Illes Balears insta a avançar en
l'atorgament d'un estatus diplomàtic a la Representació del
Front Polisari a Espanya, com a únic i legítim representant del
poble sahrauí, així reconegut per l'ONU; així mateix que
s'avanci en el reconeixement de la RASD.
12. El Parlament de les Illes Balears insta els àmbits
universitaris, judicials i politicoadministratius a continuar
treballat per l'aclariment de les actuacions contra els drets
humans ocorregudes al Sàhara Occidental.
13. El Parlament de les Illes Balears, especialment, demana a
l'Institut Cervantes que reforci els llaços culturals i de difusió
de la llengua espanyola, segona en el Sàhara Occidental, amb
la seva presència en els campaments de la població refugiada.
14. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu agraïment
a les associacions, federacions i col·lectius solidaris i socials
que treballen dia a dia units per l'amistat amb el poble sahrauí
i l'únic fi és aconseguir un futur en llibertat pel poble germà. En
aquest sentit considerem encomiable la feina de l'Associació
Internacional de Juristes.
15. El Parlament de les Illes Balears valora la importància
fonamental del programa d'acollida de nens i nenes "Vacances
en Pau", màxim exponent de la solidaritat i de les relacions
d'afecte i proximitat entre les famílies sahrauís i espanyoles.
Palma, 26 de febrer de 2020
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Margalida Durán i Cladera
Cristina Mayor i Abad
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Catalina Pons i Salom
Sílvia Tur i Ribas
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Gabriel Company i Bauzá
Alejandro López i Soria
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
Miquel Ensenyat i Riutort
Jaume Font i Barceló
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 4180/20, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
espais d'exposició artística, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant comissió.
La feina que es fa per part de l’alumnat als diferents centres
educatius en la seva formació, moltes vegades resulta valuosa i
es considera imprescindible la seva difusió per poder completar
la funció d’aquesta feina, que no sols ha de ser de formació de
l'alumnat que la realitza, sinó d’exemple per a la resta dels
alumnes del centre educatiu i d’altres centres.
Als centres d’estudis artístics, a més de la realització de la
feina diària, com a part de la pràctica necessària, s’encomana la
realització de projectes que moltes vegades es realitzen amb una
alta qualitat i un alt contingut artístic, per això, aquests projectes
i aquestes obres han de ser exposades perquè tothom pugui
gaudir de l’obra en si mateixa i pugui veure la qualitat de la
producció.
Als centres d’estudis artístics de música i dansa es fan de
manera regular audicions i representacions, festivals, etc., oberts
a tot el públic general. Aquests moments permeten mostrar la
producció artística de l’alumnat més enllà del centre i arrodonir
el procés, pedagògic, formatiu i creatiu.
A l’Escola d’Art d’Eivissa, hi ha tot una sèrie d’estudis
artístic i produccions de l’alumnat que necessiten estar visibles
de manera regular més enllà dels límits del centre, per posar en
valor aquesta producció artística i permetre, així, que puguin
gaudir-se per un major nombre de ciutadans.
L’exposició pública d’aquestes creacions, ha de fer-se de
manera digna i en espais adients, dels quals, la major part de les
vegades, no es compta en el mateix centre, mentre que hi ha
moltíssims espais de caràcter públic on podrien exposar-se, de
manera temporal, aquest tipus de produccions artístiques, amb
la qual cosa s’aconseguirien diferents objectius: exposar l’obra
artística, donar visibilitat i enfortir la imatge de l’Escola d’Arts
d’Eivissa com a centre creatiu i centre artístic, enriquir
determinats espais administratius amb la introducció d’elements
estètics que humanitzen aquests llocs i, finalment, permeten
gaudir de la producció artística a un major nombre de ciutadans
i ciutadanes que hi treballen o hi van a fer qualsevol gestió o a
rebre algun servei.
És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants
presentam la següent

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar l’arribada a acords de col·laboració entre
l’Escola d’Art i Oficis d’Eivissa i l’Administració insular i local
de l’illa d’Eivissa que permeti l’ús d’espais a centres públics per
poder realitzar exposicions de caràcter temporal de l’obra
realitzada per l’alumnat d’aquest centre.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar la possibilitat de realitzar acords entre
administracions locals i insulars d’Eivissa, Mallorca, Formentera
i Menorca que permetin l’exposició temporal de les creacions
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artístiques realitzades per l’alumnat dels diferents centres
d’estudis artístics de les diferents illes Balears.
Palma, 27 de febrer de 2020
Els diputats
Helena Benlloch i Bottini
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
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visibilitat al paper de la dona al sector primari, coincidint amb
la celebració del Dia Internacional de la Dona Rural, el 15
d'octubre. Així mateix, insta a impulsar des de les
administracions locals i insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, la planificació d’aquestes accions a cada illa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport pressupostari a les mesures del primer
Pla d’Igualtat al sector primari, que es presentarà enguany i a
elaborar un estudi sobre l’impacte i la tasca que ha tingut la
dona pagesa a les Illes Balears els últims anys, amb la finalitat
de conèixer i comprendre un col·lectiu essencial dins la nostra
societat, a la vegada que valori les oportunitats i l’impacte
d’aconseguir d’una plena igualtat de la dona en el sector primari.

D)
Palma, 27 de febrer de 2020
Els diputats
Helena Benlloch i Bottini
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

RGE núm. 4181/20, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
reconeixement i visibilització de la dona dins l'entorn rural
a les Illes Balears, davant la Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
E)
La dona dins el mon rural ha tingut un paper essencial
històricament i aquesta PNL té l’objectiu de reconèixer i fer
més visible la seva tasca i aportació a la societat balear; un
reconeixement molt merescut a tantes dones que han treballat
molt dur dins l’entorn rural, tant a l’agricultura, la pesca i la
ramaderia, i que han col·laborat molt activament a l’economia
balear i al sosteniment familiar, cultural, paisatgístic i
mediambiental, arribant a ser un pilar bàsic per a la nostra
societat.

RGE núm. 4182/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a recursos de
promoció turística, davant la Comissió de Turisme i Treball.

Reconèixer i fer més visible el paper de les dones en el món
rural de les Balears té la finalitat de ser estímul per a noves
propostes i per donar impuls a les noves generacions de dones
a treballar dins l’entorn rural de totes les illes.

Amb el traspàs de les competències en promoció turística
que es va completar la legislatura passada, es va completar un
procés de descentralització de la promoció i es va donar veu a
les entitats de caràcter insular i local per poder establir les seves
pròpies polítiques de promoció, així com utilitzar els diferents
recursos disponibles que tenen al seu abast.

Mitjançant aquesta proposició no de llei es vol apropar la
dona al sector primari, dignificar l’activitat i apostar per
aconseguir una profunda transformació del món rural a les
Balears, per aconseguir la incorporació de la dona a aquest
sector, que continua sent una peça fonamental en l'economia i
combatre l’envelliment del sector primari.
La Conselleria d'Agricultura va retre el darrer Dia
Internacional de la Dona Rural un homenatge a la dona que
treballa en el camp per reconèixer el paper fonamental que ha
tingut en el desenvolupament de l'agricultura local, però amb
aquesta PNL es proposen una sèrie de mesures a impulsar des
de les institucions a totes les Illes Balears dia 15 d’octubre per
reivindicar i visibilitzar totes les dones que han treballat i
treballen al sector agroalimentari.
És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants
presentam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar diverses accions destinades a donar

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

Malgrat tot, des del Govern s’ha de mantenir una relació
constant amb totes les entitats insulars, locals i de caràcter privat
per poder aconseguir que la promoció de les Illes Balears com
a destinació turística única continuï endavant. No sols s’ha de
promocionar la destinació local, sinó que també hem de tenir
present que existeixen tota una sèrie de variables i productes que
tenen com a denominador comú “Les Illes Balears”.
És per això que, des del Govern de les Illes es manté
l’AETIB com a eina coordinadora de la promoció turística, no
tant a nivell de destinació concreta i local sinó com a producte,
nous sectors estratègics, noves formes de destinació, ...
Així doncs, a l’hora de fer promoció local, s’han
d’implementar tota una sèrie de variables referides a producte,
a temporada,... que fan que es multipliquin els recursos i moltes
vegades es deixin caires sense promoció o amb baixa incidència
pel simple fet de no tenir-hi accés. Per tant, resulta
imprescindible dotar totes les administracions locals, insulars,
autonòmiques i sectorials d’una eina que permeti, de manera
ràpida poder tenir accés a tota la gamma de recursos, materials,
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... disponibles i que es tingui la seguretat que aquests continuen
disponibles i amb la informació actualitzada.

un important impacte negatiu pel que fa als àmbits social,
econòmic, sanitari i educatiu de joves i adults.

Tenir una guia de recursos de promoció turística de caràcter
general, amb accés directe a tota la informació sobre promoció
turística de caràcter local, de producte, de temporalitat, de
segmentació,... ens permetrà una major eficàcia i eficiència en
la promoció i en la consolidació de les Illes Balears com a
producte i destinació turística, facilitant la consolidació del
sector com a motor econòmic, laboral i socials de l’arxipèlag.

La ludopatia és un dels problemes sanitaris i socials que més
s'està incrementant- sobretot en el jovent- gràcies a la facilitat
amb la qual els menors poden accedir a tota aquesta oferta i els
missatges contradictoris que els arriben a través dels mitjans de
comunicació. Així, per exemple, qualsevol retransmissió
esportiva els suposa un bombardeig de publicitat relacionada
amb apostes en línia i una part important dels seus ídols
participen en aquesta promoció, tot transmetent la idea que el
joc és una activitat divertida, segura i sense perill.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un lloc web des del qual es pugui accedir a tots
els recursos, materials i eines disponibles per a la promoció
turística en format de dades obertes i donant prioritat als
continguts que siguin accessibles a tot tipus d'usuaris una
vegada es distribueixin en línia, amb l’objectiu de facilitar
l’accés i unificar línies de promoció entre diferents consells
insulars.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir canals de col·laboració amb les diferents
administracions insulars i locals per mantenir la coherència
amb els missatges promocionals, així com les entitats de
promoció i foment del turisme, amb la finalitat de poder
aconseguir que el manteniment i l’actualització de la guia de
recursos i materials disponibles es faci de manera
descentralitzada i directament des de les mateixes entitats.

El Govern de les Illes Balears va regular, en l'àmbit de les
seves competències i mitjançant el Decret 42/2019. de 24 de
maig, el Reglament de salons de joc de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. Per altra banda, el Consell de Govern de dia
10 de gener de 2020 acordà iniciar la planificació general del
sector del joc en el territori de les Balears i suspengué la
concessió d'autoritzacions per a l'obertura de nous establiments
de joc a la nostra comunitat.
El Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, no
obstant això, considera imprescindible l'assoliment d'un gran
pacte polític i social per a la lluita contra l'increment de la
ludopatia; un espai des d'on es tracti aquesta problemàtica de
forma transversal -des dels àmbits social, sanitari, educatiu i
econòmic- i amb una perspectiva de treball a llarg termini, més
enllà dels quatre anys d'aquesta legislatura.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears presenta la següent
Proposició no de llei

Palma, 27 de febrer de 2020
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Antonia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 4202/20, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a impuls d'un gran
repte per a la lluita contra l'increment de la ludopatia,
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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
En els darrers anys, hem pogut veure com han sorgit noves
modalitats de jocs i apostes, així com la proliferació dels
establiments on es practiquen. Aquesta proliferació ha provocat

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars i la Federació de Municipis de les
Illes Balears (FELIB) a impulsar un gran Pacte per a la
lluita contra l'increment de la ludopatia que integri tots els
agents polítics, institucionals, socials i econòmics implicats en
aquesta lluita.
Aquest pacte ha d'apostar per una metodologia transversal
(des dels àmbits social, sanitari, educatiu i econòmic) i analitzar
i tractar aspectes tan rellevants com ara:
1. L'estudi i modificació, si escau, del Decret 42/2019 de 24
de maig, que estableix el Reglament de salons de joc de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per tal d'adaptar-lo
a la realitat existent actualment.
2. La posada en marxa de diferents mesures i/o actuacions
encaminades a conscienciar i informar la ciutadania en
matèria del joc i les apostes.
3. L'impuls de les modificacions legals necessàries per part
del Govern de les Illes Balears per prohibir i/o limitar el
màxim possible, sempre dintre de l'àmbit de les seves
competències, la publicitat relacionada amb activitats de joc
i apostes en els espais públics, amb especial atenció a la
protecció dels menors d'edat.
4. El foment de les modificacions legals necessàries per part
del Govern de l'Estat relatives al joc en línia i a la publicitat
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sobre el joc, tan presencial com en línia, per prevenir i
aturar l'augment dels casos de ludopatia, amb especial
atenció a la protecció dels menors d'edat.

Ateses les circumstàncies exposades i la imperiosa necessitat
dels municipis de rebre respostes i solucions des del Govern
central i el Govern balear.

Palma, 25 de febrer de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu
Jaume Font i Barceló

Atès que ja s'ha perdut un mes des de la greu tempesta
Gloria.
Atès que el pagament de les ajudes amb motiu de la greu
torrentada que es va produir l'octubre de 2018 provocada pel
temporal que va afectar municipis de Llevant de Mallorca, es
van demorar un any.

G)
RGE núm. 4211/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a necessitat que les zones turístiques i les platges
estiguin recuperades abans de la temporada turística,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta, pel procediment d'urgència, la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
Motivació de la urgència: Atès que el començament de la
temporada turística començarà en breu i no s'han atès les
necessitats dels municipis d'agilitar les tramitacions i els
permisos per a la seva restauració d'infraestructures turístiques
i platges.
Els passats dies 19, 20 i 21 de gener vam viure un seguit de
condiciona meteorològiques adverses amb el pas de la borrasca
Gloria, que produïren nombrosos danys a les nostres illes i
especialment a les infraestructures públiques, zones turístiques,
passeigs marítims, negocis, edificis situats a primera línia de
costa, amb lamentables pèrdues de vides humanes.
Han estat 31 municipis de les Illes Balears afectats amb
nombrosos danys i la realitat és que, després de la visita del Sr.
Pedro Sánchez, la resposta del Govern central ha estat del tot
inacceptable, ja que el Consell de Ministres ha habilitat una
partida pressupostària de 4,4 milions quan els danys materials
estaven quantificat en més de 12 milions d'euros, tal com han
posat de manifest els alcaldes dels municipis afectats, que s'han
sentit enganyats i abandonats.
A més, sorprenentment, el Govern Sánchez ha deixat fora
les ajudes a la regeneració de platges i reconstrucció de zones
de costa, quan tenim la temporada turística a punt d'arribar i en
concret la Setmana Santa.
Respecte de la reunió de la delegada del Govern amb els
alcaldes dels municipis afectats, el resultat va tornar a ser
decebedor, els alcaldes manifestaven que sortien amb el pitjor
escenari possible, sense cap solució real per adequar els
passeigs marítims i sense poder posar en marxa la regeneració
de les platges.
I tampoc no s'ha atès la necessitat dels municipis d'agilitar
les tramitacions i els permisos per a la restauració de les seves
zones turístiques i platges, de manera que des del Govern
central i el Govern balear es prenguin mesures extraordinàries.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament balear consta la greu situació que estan vivint els
municipis afectats per la borrasca "Gloria" i el caràcter de
necessitat i urgència de la reconstrucció de les seves zones
turístiques i la regeneració de les seves platges abans de la
temporada turística i en concret de la Setmana Santa, a més de
constatar la manca de resposta que a dia d'avui s'ha donat des del
Govern central.
2. El Parlament balear insta el Govern central a habilitar una
partida als propers pressuposts generals de l'Estat per tal
d'augmentar fins a 12,5 milions d'euros les ajudes per compensar
les destrosses causades per la borrasca "Gloria" a Balears.
3. El Parlament balear insta el Govern central a incrementar les
insuficients ajudes aportades a dia d'avui i en concret que tant
els recursos rebuts com l'increment sol·licitat no excloguin
poder-los destinar a la regeneració de platges i recuperació de
les zones turístiques afectades, tal com ja ha passat amb els 4.4
milions ja concedits.
4. El parlament balear insta el Govern central que de manera
immediata impulsi les eines jurídiques necessàries per tal de
prendre mesures extraordinàries per a l'agilitació de les
tramitacions i l'obtenció de les llicències necessàries per
escometre les obres de recuperació de les zones turístiques i
regeneració de platges afectades, perquè estiguin preparades
davant l'arribada de la temporada turística. En aquest sentit,
demanem l'aplicació del punt 1 de l'article 16 del Reial decret
11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents
per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions
catastròfiques, a més de la disposició addicional tercera del
mateix reial decret llei.
Palma, 28 de febrer de 2020
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

H)
RGE núm. 4261/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a auditoria a
l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes
Balears per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca

1970
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presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

el compliment de les disposicions legals amb el corresponent
informe general de la Sindicatura de Comptes.

Fa més de 20 anys, en 1999, la Comissió Europea va crear
l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau, sobre la base de
l’article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
En el mateix Tractat ja s’exigia als estats membres l’adopció de
mesures contra el frau respecte dels fons europeus.

Per tot l'exposat anteriorment els grups sotasignants
presentam la següent

L’any 2003, Espanya va ratificar la Convenció de les
Nacions Unides contra la corrupció, feta a Nova York el 31
d’octubre de 2003, on l’article 6 obliga els estats membres a
garantir l’existència d’un òrgan o òrgans encarregats de
prevenir la corrupció, dotat d’independència, i també un o més
òrgans o persones especialitzades en la lluita contra la
corrupció mitjançant l’aplicació coercitiva de la llei, també
independents.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears a dur a terme una auditoria de
compliment de legalitat anual de la l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció en un informe específic, i a
informar-ne del seu resultat.
Palma, 2 de març de 2020
Els portaveus
María Pilar Carbonero i Sánchez
Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

En compliment de les obligacions internacionals subscrites,
molts països del món han creat organismes tant de prevenció
com de lluita contra la corrupció, o mixtos.
El 2008 es va crear la primera Oficina Antifrau autonòmica,
que fou la catalana, i l’any 2016, l’Agència de Prevenció i
Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat
Valenciana, i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears.
No obstant això, la Llei 16/2016, de 9 de desembre, que la
va crear, escassament regulava els aspectes orgànics,
organitzatius i funcionals de l'Oficina, i va caldre esperar el
Reglament de desenvolupament, que no es va publicar fins al
desembre de 2018, perquè l'Oficina disposés d'una base
normativa suficient per organitzar la selecció del personal de
l'Oficina, la contractació, i tots aquells aspectes de
funcionament que li permetien començar a exercir les seves
funcions plenament.
En aquesta línia de progressiva execució del que es disposa
pel Reglament de funcionament i règim interior de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, hem
de recordar que la funció de fiscalització interna correspon a la
Intervenció General, mentre que la Sindicatura de Comptes,
com a òrgan independent, té atribuïda la fiscalització externa de
l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de
les Illes Balears.
Així, l’article 61 del Reglament de funcionament i règim
interior de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció,
referit al control financer de l’Oficina, diu que els actes de
gestió econòmicofinancera i pressupostària queden sotmesos al
control de la Intervenció General de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, d’acord amb les funcions que li atorga el títol
IV de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i que el control extern
correspon a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb les normes
que regulen aquesta funció.
En aplicació de l’article 61 del Reglament de funcionament
i règim interior de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció, la Intervenció General de la comunitat autònoma
examina anualment els comptes de l’Oficina de Prevenció i
lluita contra la corrupció a les Illes Balears. Cal ara completar

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 4238/19, presentada pel diputat
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a neteja i restauració de la murada antiga
del port de Ciutadella.
L'actuació de neteja i restauració de la murada antiga del
Port de Ciutadella no forma part del projecte de Ports IB ni es
troba en domini públic portuari, encara que per fer les feines s'hi
ha accedit des del domini públic portuari.
Es tracta d'un contracte del Consell Insular de Menorca que,
previ conveni amb Ports IB, és finançat amb càrrec a l'1%
cultural del projecte de remodelació del moll sud.
Palma, 30 de setembre de 2019
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 4383/19, presentada pel diputat
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a desenvolupaments dels Acords de
Bellver.
Aprovar una llei de mobilitat sostenible per impulsar xarxes
de transport sostenibles i alimentades amb energies netes és un
objectiu de legislatura i, per tant, un compromís polític del
Govern. Atès que s'executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.
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Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
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La consellera d'Hisenda i relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 4546/19, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a obres i noves infraestructures
relacionades amb el cicle de l'aigua.
Ateses l'extensió i les característiques de la resposta la
podeu consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 5043/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actualització del Pla Terbal.
A la compareixença de dia 18 de setembre de 2019 de la
consellera davant el Parlament per anunciar les línies
estratègies de la conselleria, entre les quals constava
l'actualització de la normativa d'emergències de la CAIB. Amb
caràcter prioritari s'han de renovar i actualitzar els plans
especials que són dels anys 2005, 2006 i 2008, i posteriorment
el Platerbal que és de 2014, per adaptar-los a la diferent
normativa estatal de directrius bàsiques i a la Llei 17/2015, de
SNPC.
La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel castro i Fernández

G)
A les Preguntes RGE núm. 5609 i 5610/19, 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 800.000 euros per a
ajuts a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin
activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o
innovació per dur a terme accions en matèria de
transferència del coneixement i activitats innovadores i
import concedit.
No hi ha hagut cap beneficiari amb domicili social a l'illa
d'Eivissa. Per tant, l'import en conjunt concedit a beneficiaris
amb domicili a l'illa d'Eivissa ha estat de 0,0 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
H)
A les Preguntes RGE núm. 5671 a 5674/19, presentades
pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a llistes d'espera per
especialitat als hospitals Can Misses, d'Inca, Son Llàtzer i de
Manacor els anys 206, 207 i 208.
S'adjunta document amb les dades sol·licitades.
La consellera d'Afers Socials i Esports
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 5272/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'igualtat del personal
al servei de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
La Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel sí disposa d'un
pla d'igualtat aprovat l'any 2016 i vigent fins al 2019 inclòs.

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

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 5480/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics del
Centre Balears Europa durant el 2019.
01/01/2019
31/08/2019

14
14

Palma, 11 d'octubre de 2019

Ordre de Publicació
I)
A les Preguntes RGE núm. 5800 i 5801/19, 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 40.000 euros per a
ajuts per finançar activitats d'informació, educació,
formació i assessorament a les persones consumidores i
usuàries, així com l'edició de publicacions relacionades amb
el consum i import concedit.
Cap associació domiciliada a l'illa d'Eivissa no es va
presentar a aquesta convocatòria de subvencions.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

1972
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La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
J)
A les Preguntes RGE núm. 6047 i 6048/19, 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 990.000
euros per a ajuts a la participació institucional de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives
i al foment del fet sindical i de l'activitat empresarial i
import concedit.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 7216/19, presentada per la
diputada María Antonia García i Sastre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions en matèria
d'aplicació de models hidromorfològics.
Com bé sabran, l'any 2016 es va aprovar el Pla de gestió del
risc d'inundació en què s'identificaven 11 àrees amb risc
potencial significatiu d'inundació.

No n'hi ha.
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
K)
A les Preguntes RGE núm. 6053 i 6054/19, presentades
pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000
euros per finançar projectes, activitats habituals/puntuals
de joventut i manteniment d'entitats d'àmbit juvenil i
import concedit.
Les ajudes esmentades sols anaven destinades a entitats de
l'illa de Mallorca, atès que en aquell moment era l'única que no
comptava amb aquestes competències, fet que sí es donava a
les illes d'Eivissa, Formentera i Menorca des de l'any 2006.
Palma, 9 d'octubre de 2019
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Aquestes zones es delimiten mitjançant models hidrològics,
Actualment, des de la Direcció General de Recursos Hídrics de
la Conselleria de Medi Ambient i Territori s'està tramitant la
revisió del Pla de gestió de risc d'inundació que preveu
l'actualització de les dades hidromorfològiques a les zones
inundables actuals i a d'altres. En el mateix contracte es preveu
l'actualització de les dades de pluviometria que permetran finar
els models actuals. També s'ha contractat la millora,
automatització i implantació de noves estacions d'aforament a la
xarxa hidrogràfica de les Illes balears, que s'ha d'adjudicar per
un import de 1.027.472,86 euros. Aquest contracte, formalitzat
el passat 18 de novembre, permetrà millorar el coneixement del
règim de cabals de les nostres conques i, per tant, serviran de
base per millorar la gestió de risc d'inundació.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 7221/19, presentada per la
diputada María Antonia García i Sastre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions en matèria de
vigilància de les obres dels llits dels torrents, zones
inundables i punts crítics per a l'aigua.
La feina de vigilància del domini públic hidràulic, zones
inundables i punts crítics és dur a terme de forma contínua, amb
personal propi de la Direcció General de Recursos Hídrics de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori -tant tècnics com agents
de camp de suport- i la cooperació d'altres cossos com agents de
Medi Ambient, Policia Local i Seprona. Aquestes tasques es
continuen duent a terme.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 6702/19, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a naus utilitzades per al transport aeri
sanitari.
Antiguitat
avió

ECKND

20

avió

ECNBZ

3

avió

EC mup

8

helicòpter

2

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 7223/19, presentada per la
diputada María Antonia García i Sastre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions en matèria
d'harmonitzar les repoblacions forestals de defensa i millora
de cobertura vegetal amb aplicació d'hidrotècnies de
correcció torrencial.
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La prevenció de les avingudes torrencials, el foment de la
recàrrega dels aqüífers i la conservació dels boscos de ribera,
són algunes de les accions prioritàries que desenvolupa de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori. Per això, el Pla
forestal de les Illes Balears (PFIB), pla director de la política
forestal a desenvolupar a la comunitat autònoma de les Illes
Balears durant el període 2015-2035 (aprovat pel Decret
11/2015, de 20 de març) estableix, en un dels cinc eixos
prioritaris, garantir la seguretat ambiental (eix II).
En aquest eix II de seguretat ambiental es plantegen alguns
reptes per emprendre un conjunt de mesures de seguretat
ambiental relacionades amb els espais forestals de manera que
garanteixin la protecció contra riscos ambientals, antròpics o
naturals. En el repte 3 de l'esmentat eix II, s'hi emmarquen les
accions per a la "Restauració i millora de les cobertes forestals
per evitar la desertificació, laminar avingudes i facilitar la
recàrrega d'aqüífers", on es contemplen les següents accions
principals (per desenvolupar a curt termini) i complementàries
(per desenvolupar a mitjà i llarg termini):
Accions principals:
• Acció II 3.2. Restauració hidrològicoforestal a zones
d'actuació prioritària per elevat risc hidrològic, erosiu o de
desertificació.
• Acció II.3.3. Repoblació forestal o ajuda a la regeneració
natural en terrenys forestals degradats o devastats per
pertorbacions ambientals (temporals, incendis, inundacions,
etc.) o afectats per càrregues excessives.

1973

drenatge i la revisió i substitució de les conduccions d'aigua dels
camins afectats, per poder portar a terme tasques agrícoles i
ramaderes, les tasques de prevenció i extinció d'incendis, així
com les tasques de conservació de les masses forestals
prioritàries (emmarcat dins l'acció II.1.7 del PFIB, d'Actuacions
de manteniment i conservació d'infraestructures de defensa per
a la correcta execució d'operacions de prevenció i extinció
d'incendis forestals").
d) Així mateix, existeixen realitats des dels anys vuitanta
importants obres de correcció hidrològicoforestal als torrents de
les Illes Balears. Aquestes obres (dics, parats. etc.), essencials
per a la laminació d'avingudes i control hidrològic, s'han anat
mantenint i realitzant treballs de conservació i rehabilitació.
Atesa la recurrència de fenòmens meteorològics adversos i
la previsió de nous fenòmens torrencials propiciats per l'escenari
de canvi climàtic global, resulta essencial seguir realitzant
actuacions de conservació de sòls (rehabilitació de marjades),
treballs de reforestació en capçaleres de conques degradades per
facilitar la recàrrega d'aqüífers, així com la millora dels boscos
de ribera i de les obres de correcció hidrològicoforestal per
laminar avingudes, augmentar la retenció del sòl a les capçaleres
de conca i protegir les edificacions aigües avall.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
Accions complementàries:
• Acció II.3.4: Pràctiques de conservació de sòls:
manteniment i recuperació de marjades i construccions
tradicionals associades.
En el marc de les accions planificades pel PFIB i aprovat
per decret, actualment la Conselleria de Medi Ambient i
Territori està desenvolupant les següents accions en referència
a repoblacions forestals de defensa i millora de la cobertura
vegetal per garantir la correcció torrencial:
a) Projecte per a la regeneració de la coberta vegetal de
l'àrea incendiada de Cala Torta (Artà-Mallorca), adjudicat el
gener de 2008 per un import de 151.664,67 euros (IVA inclòs)
i imputat a la partida pressupostària 15301 G/571E01/61100/0.
Aquest projecte contempla la plantació de 21.000 plantes
forestals per a la regeneració de la coberta forestals de la zona
degradada de cala Torta (Artà) i el tancament perimetral de
2.000 metres lineals per al control d'herbivoria (emmarcat dins
l'acció II.3.2 i acció III.3.3 del PFIB).
b) Projecte "Boscos de ribera. Pla de recuperació de les
omedes de les Illes Balears", adjudicat el novembre de 2017
per un import de 59.282,28 euros i imputat a la partida
pressupostària 15301 G/571E01/61100/10. Aquest projecte
contempla la plantació de 6.855 arbres i la regeneració per a la
conservació dels boscos de ribera de S'Albufera de Mallorca
(emmarcat dins l'acció II.3.2 i acció II.3.3 del PFIB).
c) La reparació dels danys ocasionats als camins del Parc
Natural de Llevant de Mallorca, afectats per les inundacions del
9 d'octubre de 2018, executat per l'empresa Mitjà propi de
Tragsa, per un import de 2,5 milions d'euros. Les actuacions
han consistit en l'estabilització del ferm, les millores en el

P)
A la Pregunta RGE núm. 7224/19, presentada per la
diputada María Antonia García i Sastre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions en matèria
d'harmonitzar tractaments silvícoles de defensa i millora de
cobertura vegetal amb aplicació d'hidrotècnies de correcció
torrencial.
La prevenció de les avingudes torrencials, el foment de la
recàrrega dels aqüífers i la conservació dels boscos de ribera,
són algunes de les accions prioritàries que desenvolupa de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori. Per això, el Pla forestal
de les Illes Balears (PFIB), pla director de la política forestal a
desenvolupar a la comunitat autònoma de les Illes Balears
durant el període 2015-2035 (aprovat pel Decret 11/2015, de 20
de març) estableix, en un dels cinc eixos prioritaris, garantir la
seguretat ambiental (eix II).
En aquest eix II de seguretat ambiental es plantegen alguns
reptes per emprendre un conjunt de mesures de seguretat
ambiental relacionades amb els espais forestals de manera que
garanteixin la protecció contra riscos ambientals, antròpics o
naturals. En el repte 3 de l'esmentat eix II, s'hi emmarquen les
accions per a la "Restauració i millora de les cobertes forestals
per evitar la desertificació, laminar avingudes i facilitar la
recàrrega d'aqüífers", on es contemplen les següents accions
complementàries (per desenvolupar a mitjà i llarg termini):
Accions complementàries:
• Acció II.3.4: Pràctiques de conservació de sòls: manteniment
i recuperació de marjades i construccions tradicionals
associades.
• Acció II.3.5: Intervenció silvícoles de millora de les masses
forestals per al control d'avingudes, la reducció de
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l'escolament superficial, l'augment de la infiltració i la
recàrrega d'aqüífers.
En el marc de les accions planificades pel PFIB i aprovat
per decret, actualment la Conselleria de Medi Ambient i
Territori està desenvolupant les següents accions en referència
a repoblacions forestals de defensa i millora de la cobertura
vegetal per garantir la correcció torrencial:
• Encomana al Mitjà Propi (Mepro) TRagsa dels "Serveis
d'actuacions de millora del paisatge forestal del bosc públic
de les Illes Balears", aprovat el nombre de 2019, per un
import de 620.125 euros i imputar a la partida
pressupostària 15301 G/571E01/61100/0. Aquest projecte
contempla la realització dels treballs silvícoles per a la
millora i conservació del paisatge forestal públic. Entre
d'altres, es realitzaran treballs silvícoles per a la millora de
la recàrrega d'aqüífers i la prevenció de les avingudes
torrencials, a les finques públiques del Llevant de Mallorca,
entre d'altres (emmarcat dins l'acció II.2.5 del PFIB).
• La reparació dels danys ocasionats als camins del Parc
Natural de Llevant de Mallorca, afectats per les inundacions
de 9 d'octubre de 2018, executat per l'empresa Mitjà Propi
de Tragsa, per un import de 2,5 milions d'euros. Les
actuacions han consistit en l'estabilització del ferm, les
millores en el drenatge i la revisió i substitució de les
conduccions d'aigua dels camins afectats, per poder portar
a terme tasques agrícoles i ramaderes, les tasques de
prevenció i extinció d'incendis, així com les tasques de
conservació de les masses forestals prioritàries (emmarcat
dins l'acció II.1.7 del PFIB).

Atesa la recurrència de fenòmens meteorològics adversos i
la previsió de nous fenòmens torrencials propiciats per l'escenari
de canvi climàtic global, resulta essencial seguir realitzant
tractaments silvícoles sostenibles que atorguin una major
resiliència a les masses forestals de les Illes Balears enfront
d'aquest nou escenari climàtic.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 7375/19, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a places facultatives de psiquiatres i
psicòlegs en la salut pública de les Illes Balears.
La prioritat quant a la salut mental per a l'any 2020 és la de
completar els dispositius d'Atenció Prevenció del Suïcidi (APS)
i millorar els ràtios de professionals en algunes àrees
assistencials.
Amb aquesta finalitat s'ha previst la contractació dels
professionals següents:
• 2 professionals d'infermera especialista en salut mental.
• 4 professionals de psicologia clínica.
• 2 professionals de psiquiatria
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Així mateix, la Conselleria de Medi Ambient i Territori ha
impulsat i gestionat:

Ordre de Publicació
a) L'ordenament de les forests de les Illes, mitjançant la
tramitació d'instruments de gestió forestal sostenible (IGFS)
que, com a eines de planificació forestal, recullen tots els
tractaments silvícoles que es preveuen dur a terme en una finca
determinada en un període concret. Els darrers 7 anys s'han
tramitat més de 30 IGFS que ordenen més de 5.000 ha forestals
de les Illes Balears.

R)
A la Pregunta RGE núm. 7403/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a edifici del Verge del Toro
(1).
No ha patit cap modificació el Pla d'usos.

b) La generació de mosaic agroforestal, i alhora la
conservació de sòls, mitjançant la recuperació d'antics cultius
agrícoles marjats i abandonats, a través de la tramitació de 114
expedients de recuperació de cultius en el conjunt de les Illes
Balears (emmarcat dins l'acció II.2.4 del PFIB).

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
S)

c) La realització de tractaments silvícoles en l'estrat arbori
de les masses forestals de les Illes Balears, mitjançant la
tramitació de 641 expedients de tala, en el conjunt de les illes.
d) La realització de tractaments silvícoles sobre l'estrat
arbustiu de les masses forestals de les Illes Balears, mitjançant
la tramitació de 60 expedients de modificació de coberta
vegetal.
Així mateix, existeixen realitzades des dels anys vuitanta
importants obres de correcció hidrològicoforestal als torrents
de les Illes Balears. Aquestes obres (dics, parats. etc.),
essencials per a la laminació d'avingudes i control hidrològic,
s'han anat mantenint i realitzant treballs de conservació i
rehabilitació fins a l'any 2010.

A la Pregunta RGE núm. 7404/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a edifici del Verge del Toro
(2).
Actualment, el projecte de reconversió del centre Verge del
Toro segueix el pla funcional d'usos.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 7405/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
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Parlamentari Popular, relativa a edifici del Verge del Toro
(3).

Parlamentari Popular, relativa a edifici del Verge del Toro
(7).

El futur centre Verge del Toro serà un hospital d'atenció a
la cronicitat.

S'estan valorant tots els usos del Verge del Toro amb la
participació dels diferents professionals.

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

U)

Y)

A la Pregunta RGE núm. 7406/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a edifici del Verge del Toro
(4).

A la Pregunta RGE núm. 7410/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a edifici del Verge del Toro
(8).

Està previst dotar amb 60 llits, i serà un hospital d'atenció
a la cronicitat.

Sí, està considerat, i sempre en base als criteris que conté el
pla d'usos.

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

V)

Z)

A la Pregunta RGE núm. 7407/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a edifici del Verge del Toro
(5).

A la Pregunta RGE núm. 7411/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a edifici del Verge del Toro
(9).

El nombre de professionals que està previst que
s'incorporin. encara no està definit.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

El cost a dia d'avui és de 2,7 milions d'euros.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 7412/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a edifici del Verge del Toro
(10).
Encara no està definitivament tancat.

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 7408/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a edifici del Verge del Toro
(6).
El nou Verge del Toro es destinarà com a hospital d'atenció
a la cronicitat..
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 7413/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a edifici del Verge del Toro
(11).
Sí que es manté aquesta previsió.

Ordre de Publicació
X)

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

A la Pregunta RGE núm. 7409/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup

Ordre de Publicació

1976
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AC)
A la Pregunta RGE núm. 7414/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suspensió del programa
d'acompanyament escolar.
El programa d'acompanyament escolar no s'ha suspès. Els
centres públics s'hi han pogut inscriure fins al 8 de desembre.
El Govern destina 1 milió d'euros al programa d'aquest curs
2019/2020 i estarà en marxa de gener a juny. Aquest curs serà
la tercera edició d'un programa on el curs passat hi participaren
en convocatòria ordinària 3.733 alumnes de 182 centres
públics. S'hi han d'afegir els més de 1.585 alumnes que
participaren durant el mes de juliol a la convocatòria
extraordinària del programa d'acompanyament escolar.
Les memòries dels centres indiquen que la comunitat
educativa en el seu conjunt està molt satisfeta amb aquest
programa.
El conseller d'Educació, Universitat i Recerca
Martí March i Cerdà

Popular, relativa a llei d'addiccions que reguli la ludopatia
i altres malalties.
Sí, en aquesta llei es farà referència a les accions que la
Conselleria de Salut i Consum durà a terme, en el camp de la
informació, sensibilització, prevenció i formació de
professionals que treballen amb les addiccions. S'ha de tenir en
compte que les competències de regulació autonòmiques les té
la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, i les
nacionals les té el Ministeri d'Hisenda, en especial pel que fa
referència a la publicitat.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AG)
A les Preguntes RGE núm. 8179 a 8202/19, presentades
pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a demora màxima en hores per rebre una
cita mèdica i d'infermeria no urgent a atenció primària en
tots els centres de cada una de les illes els anys 2016 a 2018.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 7494/19, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a motiu per deixar de publicar les memòries anuals
del Servei de Salut.
Es deixaren de publicar durant la legislatura 2011-2015 i en
aquests moments s'estan elaborant.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Evolució setmanal de la mitjana de demora en dies
Max.
2016

Max.
2017

Max.
2018

Min.
2016

Min,
2017

Min.
2018

Mallorca
Metge de
família
Infermeria

6,19
6,52

4,92
5,19

7,49
5,94

1,55
1,75

1,53
0,86

1,26
1,14

Menorca
Metge de
família
Infermeria

6,23
10,40

6,04
5,06

8,38
6,48

1,29
1,90

2,15
0,64

2,42
0,57

Eivissa i
Formentera
Metge de
família
Infermeria

6,01
5,04

3,99
3,80

3,97
3,41

1,07
0,30

0,51
0,29

0,62
0,29

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 8140/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a noves convocatòries que redueixin la
interinitat dels professionals de les plantilles sanitàries per
a l'any 2020.
Sí.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AH)
A les Preguntes RGE núm. 8203 a 8214/19, presentades
pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a concerts i/o contractes amb la sanitat
privada revisats a cada illa els anys 2016 a 2018.
El Servei de Salut vigila, controla i revisa de manera
permanent els concerts i/o contractes que manté amb la sanitat
privada.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 8141/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari

Ordre de Publicació
AI)
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A la Pregunta RGE núm. 8346/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a cobertura de
vacunació enfront de la grip a les Illes Balears a la
campanya 2018-2019.
La cobertura registrada va ser del 43,16%. Aquesta
cobertura està calculada exclusivament a partir dels
professionals que consten com a tals en la història clínica
electrònica d'Atenció primària, que és un nombre menor del
real i no distingeix entre treballadors del sistema públic i les
entitats privades.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 8347/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a cobertura de
vacunació enfront de la grip a les Illes Balears a la
campanya 2018-2019.
La cobertura de vacunació de dones embarassades va ser de
22,27%.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

1977

relativa a actuacions previstes de l'OSIB a Menorca per a
2020.
Sense perjudici que es puguin confirmar noves actuacions en
els propers mesos, els concerts de la Simfònica confirmats per
a l'any 2020 a Menorca són:
• Del 25 al 31 de maig 2020. Òpera "La Boheme". Teatre
Principal de Maó.
• 30 de maig de 2020. Concert a l'illa de Llatzaret.
• 21 de novembre de 2020. Concert Líric. teatre Principal de
Maó.
A més d'aquests està previst que la Simfònica actuï entre 4
i 7 concerts en formació de cambra a l'illa de Menorca. Les
dates d'aquests concerts estan per determinar.
Palma, 3 de desembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 8366/19, presentada pel diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a actuacions previstes de l'OSIB a Eivissa per a 2020.
Sense perjudici que es puguin confirmar noves actuacions en
els propers mesos, els concerts de la Simfònica confirmats per
a l'any 2020 a Eivissa són:
• Concert a l'Església de Sant Domingo. Data per determinar.
• Concert simfònic a Eivissa. Data per determinar.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 8348/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a cobertura de
vacunació enfront de la grip a les Illes Balears a la
campanya 2018-2019.

A més d'aquests està previst que la Simfònica actuï entre 4
i 7 concerts en formació de cambra a l'illa d'Eivissa. Les dates
d'aquests concerts estan per determinar.
Palma, 3 de desembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Els objectius de cobertura de la població de risc establerts
a la nostra comunitat autònoma correspon al tram d'edat de
majors de 64 anys, per tant la cobertura de vacunació de les
persones entre els 60 i 64 anys no es mesuren.
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 8364/19, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a actuacions previstes de l'OSIB a Mallorca per a
2020.
Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, la
podeu consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 8365/19, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,

AO)
A la Pregunta RGE núm. 8367/19, presentada pel diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a actuacions previstes de l'OSIB a Formentera per a 2020.
Sense perjudici que es puguin confirmar noves actuacions en
els propers mesos, els concerts de la Simfònica confirmats per
a l'any 2020 a Formentera són:
• Concert simfònic a Formentera. Data per determinar.
A més d'aquests està previst que la Simfònica actuï entre 4
i 7 concerts en formació de cambra a l'illa de Formentera. Les
dates d'aquests concerts estan per determinar.
Palma, 3 de desembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
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Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 8390/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa GESVAC
de gestió de vacunacions.

Parlamentari Ciudadanos, relatives a campanya de
vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
El nombre de persones vacunades és de 3.558.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
La Direcció General de Salut Pública no ha adquirit cap
programa informàtic de gestió de dades per a la grip. La grip es
gestiona igual que la resta de vacunes.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

AT)
A la Pregunta RGE núm. 10397/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya de
vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
El nombre de persones vacunades és de 1.725.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 8391/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa GESVAC
de gestió de vacunacions.
El programa, que conté dades personal especialment
protegides, no pot ser obert a consulta pública. Hi podran
accedir els professionals sanitaris per gestionar la població
adscrita. Per tant, no podem estimar una data en què es podrà
tenir el programa operatiu a causa de la complexitat del sistema
i dels múltiples sistemes que s'han d'adequat a la nova
aplicació.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 10399/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya de
vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
1.338 són les persones vacunades a la cohort 2011 de la dosi
de record amb dTpa.
2.676 són les persones vacunades a la cohort 2012 de la dosi
de record amb dTpa.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AR)
A les Preguntes RGE núm. 8532 a 8797, 9131 i 9132/19
presentades per la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a ajudes
abonades pel Govern de les Illes Balears en concepte del
Programa de Desenvolupament Rural (PDR) a cada
municipi de les Illes durant els anys 2016, 2017, 2018 i 2019.
Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 10400/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya de
vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
2.316 són les persones vacunades a la cohort 2003 de la dosi
de record amb Td (adolescents).
5.927 són les persones vacunades a la cohort 2004 de la dosi
de record amb Td (adolescents).

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 10396 i 10398/19, presentades
pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
AW)
A la Pregunta RGE núm. 10401/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya de
vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
9.132 persones vacunades contra la meningitis (MenC) en
la primera vacunació cohort 2017.
3.749 persones vacunades contra la meningitis (MenC) en
la vacunació de record 1 de la cohort 2017.
2.811 persones vacunades contra la meningitis (MenC) en
la vacunació de record 2 de la cohort 2005.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 10402/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya de
vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
3.779 persones vacunades contra el pneumococ (VNC) a la
primera vacunació a la cohort 2017.
1.767 persones vacunades contra la pneumococ (VNC) a la
record 1 de la cohort 2017.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 10403/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya de
vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
8.085 persones vacunades a la primera dosi de la cohort
2016.
914 persones vacunades a la segona dosi de la cohort 2014.
1.767 persones vacunades a la dosi a adolescents de la
cohort 2006.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

1979

1.905 persones vacunades a la primera dosi per a nines de la
cohort 2005.
1.301 persones vacunades a la segona dosi per a nines de la
cohort 2005.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 10405/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya de
vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.
9.343 és el nombre de persones en edat compreses entre els
60 i els 64 anys vacunades contra la grip a la campanya 20182019. Població diana a la qual pertanyen: targetes sanitàries de
persones entre 60 i 64 anys: 59.509.
1.181 són les embarassades vacunades contra la grip a la
campanya 2018-2019. Població diana: 5.301.
539 és el nombre de components del persona sanitari
vacunats contra la grip a la campanya 2018-2019. Població
diana: 1.376.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 10407/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària del programa per al foment i relacions amb
les comunitats balears radicades a l'exterior, exercici 2019.
Respecte de la partida pressupostària 11701 231B01 22606
preveia els fons per a la celebració del plenari del Consell de
Comunitats Balears radicades fora del territori de la comunitat
autònoma, que per motius logístics se celebrarà el proper dia 25
de gener de 2020.
En aquest mateix exercici, de la partida pressupostària 11701
231B01 49000 s'han executat 29.393,83 euros i s'han atorgat
subvencions a totes les entitats que les han sol·licitat.
El crèdit de la partida pressupostària 11701 231B01 79000
es va haver de modificar transferint 3.000 euros de capítol 4 a
capítol 7 per poder respondre a totes les sol·licituds de
subvenció rebudes sota aquest epígraf que ha assolit una
execució de 26.692 euros.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 10404/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya de
vacunació a la població de les Illes Balears 2018-2019.

Palma, 7 de gener de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
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Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 3703/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
la delegada del Govern, Aina Calvo, sobre les actuacions
dutes a terme per la Policia Nacional sobre l'explotació
sexual de menors tutelats.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports acordi la compareixença urgent de la delegada del
Govern, Aina Calvo, per tal que expliqui les actuacions dutes
a terme per la Policia Nacional sobre explotació sexual de
menors tutelats i poder tenir una visió més imparcial que
permeti la defensa del bon quefer dels cossos i forces de
seguretat de l'Estat, atès que la delegada del Govern ha ofert la
seva total col·laboració en el tema de l'explotació sexual de
menors tutelades, ja que a la cambra hi ha hagut acusacions que
danyen el bon nom de la Policia Nacional i la seva actuació.
Palma, a 4 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4165/20,
presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca,
Socialista i Unidas Podemos, i accepta que la proposició no de
llei esmentada, relativa a traspàs dels serveis sanitaris de les
institucions penitenciàries al Govern de les Illes Balears, sigui
tramitada davant la Comissió de Salut.
Palma, a 4 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 3707/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2020, es dóna per assabentada de la substitució de
la pregunta esmentada, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas
i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajuts
pel temporal Gloria, per la pregunta RGE núm. 4257/20, relativa
al decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i
l'emergència habitacional.
Palma, a 26 de febrer de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 3744/20, de tres diputats membres de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença de la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització, sobre la tramitació feta de les
oposicions en els cossos generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2020, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre la tramitació
feta de les oposicions als cossos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i la pèrdua de preguntes
reconeguda per l'administració.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Renúncia al càrrec de diputat del Sr. Jaume Font i
Barceló.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4416/16,
presentat pel diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, mitjançant el
qual formalitza la seva renúncia a la condició de diputat i de
portaveu del grup parlamentari esmentat, conformement amb
l'establert a l'article 10.4 del Reglament de la cambra.
Palma, a 4 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 4 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Tramitació davant la Comissió de Salut per a la
Proposició no de llei RGE núm. 9134/19.

B)
Resolució del Tribunal que ha de qualificar la prova
selectiva i un concurs de mèrits per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places
vacants del cos d’assessors facultatius especialitat arxivística
i documentació del Parlament de les Illes Balears, en relació
amb la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i el dia
i l’hora de la primera prova.
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El Tribunal que ha de qualificar la prova selectiva i un
concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos
d’assessors facultatius, especialitat arxivística i documentació,
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de març de
2020, conformement amb el que disposa la base quarta del punt
quatre de les reguladores d’aquesta borsa extraordinària, acorda
d’elevar a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos
següent i de fer-la pública:
Aspirants admesos
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març de 2020, conformement amb el que disposa la base quarta
punt 4 de les reguladores d’aquesta borsa extraordinària, acorda
d’elevar a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos
següent i de fer-la pública:
Aspirants admesos
Cognoms

Nom

DNI

Alorda Brunet

Joan Andreu

****8929M

Alvarez Legazpi

Eva Maria

****8384H

Alzinas Fernández

Francisca

****6976N

Cognoms

Nom

DNI

Crespí Simón

Magdalena

****7420F

Arbona Niell

Juan María

****8554Z

Mas Roig

Irene

****9382G

Arcos Amador

Maria Teresa

****4590J

Molina Costa

Maria Esther

****0956Z

Balle Torres

Catalina

****7005G

Pascual Rodrigo

Eva Francisca

****0112B

Bausà Ensenyat

Angela

****6964Y

Pastor Perelló

Joana Mª

****1447N

Bauzá Ginard

Llorenç Pau

****1415B

Puyol Rodríguez

Montserrat

****1073F

Bestard Llompart

Jaume

****5409E

Santandreu Pons

Margalida

****7804B

Bibiloni Castañer

Catalina Maria

****7704N

Sastre Bestard

Teresa Maria

****2595V

Cañellas Creus

Juana

****0940K

Sastre Suárez

Silvia

****0435E

Cifre Carrera

Francisca Maria

****9419R

Córcoles Tugores

Matilde

****7061J

Correoso García

Rosario

****8634C

De Pedro Martínez

Ester

****9366Y

Domínguez Pérez

José Miguel

****1596Z

Esgueva Gutierrez

Mª Almudena

****0733H

Ferriol Jaume

Aina Maria

****9583T

Font Lliteras

Mateo

****4208S

Font Salom

Mª Magdalena

****5182D

Fullana Pastor

Guillema

****3078H

Gelabert Mesquida

Maria Antonia

****5137E

Genestra Serra

Jaime Miguel

****6510Z

Jaume Fullana

Antonia

****2686J

Lara Martín

Fátima

****9678L

Llompart Llompart

Mª Magdalena

****4325L

Mas Cortés

Mª Magdalena

****5640H

Matas Ferrer

Jaime

****5369J

Monserrat Vivern

Mónica Daniela

****8195L

Moreno Castro

Maria del Pilar

****5216L

Nicolau Matas

Maria Antònia

****1866X

Aspirants exclosos
Cognoms
Ferriol
Jaume

Nom
Aina Maria

DNI
****9583T

Motiu de
l'exclusió
Manca de
la titulació
requerida a
la base 2a

Així mateix, el tribunal acorda que la realització de la
primera prova tendrà lloc el proper dia 24 de març de 2020, a
les 11.00 hores, a la Sala Verda del Parlament de les Illes
Balears.
Seu del Parlament, 3 de març de 2020
La presidenta del tribunal qualificador
Catalina Palmer i Taura

Ordre de Publicació
C)
Resolució del Tribunal que ha de qualificar la prova
selectiva i un concurs de mèrits per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat,
places vacants del cos d’uixers del Parlament de les Illes
Balears, en relació amb la llista definitiva d’aspirants
admesos i exclosos i el dia i l’hora de la primera prova.
El Tribunal que ha de qualificar les proves selectives i un
concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos
d’uixers del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de
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Nigorra Vich

Gabriel

****1839V

Obrador Bennasar

Bartomeu

****1067S

Oyaregui Ruiz de la
Hermosa

Bartolomé

****2569P

Palacios Calafell

Juan Manuel

****8711P

Pizá Cañellas

Maria Teresa

****6235S

Ramonell Miralles

Joan Antoni

****7267C

Roig Sampol

Joana Aina

****1192V

Salleras Vives

Pedro Juan

****2329D

Sastre Claverol

Paula Maria

****3574H

Seguí Puche

Paula Isabel

****7552L

Sesarino Martínez

Soledad

****7699V

Soler Torres

Catalina

****2399M

Tejedor García

Pablo

****9168H

Thomàs Guillén

Ricard Adrià

****8203F

Tortella Bernat

Antoni

****6297M

cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos
facultatiu tècnic, especialitat informàtica, del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de març de 2020, conformement
amb el que disposa la base quarta punt 4 de les reguladores
d’aquesta borsa extraordinària, acorda d’elevar a definitiva la
llista d’aspirants admesos i exclosos següent i de fer-la pública:
Aspirants admesos
Cognoms

Nom

DNI

Motiu de
l'exclusió

Martorell
Tugores

Magdalena

****4204T

Manca
certificat de
català
requerit base
2a.e)

DNI

Barceló Soteras

Gabriel Guillem

****2702R

Bauzà Pou

Gabriel

****6702N

Bonet Alemany

Daniel

****2735E

Costa Soler

Antonio

****7601E

Mariano Della

José

****1385Y

Villén Hernández

Alejandro

****7038L

Aspirants exclosos: Cap
Així mateix, el tribunal acorda que la realització del primer
exercici tendrà lloc el proper dia 20 de març de 2020, a les
10.00 hores, a la Sala Verda del Parlament de les Illes Balears.
Seu del Parlament, 3 de març de 2020
El president del tribunal qualificador
Bartomeu Munar i Pascual

Aspirants exclosos
Cognoms

Nom

Així mateix, el tribunal acorda que la realització del primer
exercici tendrà lloc el proper dia 23 de març de 2020, a les
10.30 hores, a la Sala de Plens del Parlament de les Illes
Balears.
Ordre de Publicació
Seu del Parlament, 3 de març de 2020
La presidenta del tribunal qualificador
Aina Pilar Albertí i Cabot

Ordre de Publicació
D)
Resolució del Tribunal que ha de qualificar les proves
selectives i un concurs de mèrits per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat,
places vacants del cos facultatiu tècnic, especialitat
informàtica, del Parlament de les Illes Balears, en relació
amb la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i el
dia i l’hora de la primera prova.
El Tribunal que ha de qualificar les proves selectives i un
concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària per

E)
Resolució del Tribunal que ha de qualificar la prova
selectiva i un concurs de mèrits per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places
vacants del cos facultatiu tècnic, especialitat imatge i so, del
Parlament de les Illes Balears, en relació amb la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos i el dia i l’hora de
la primera prova.
El Tribunal que ha de qualificar les proves selectives i un
concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos
facultatiu tècnic, especialitat imatge i so, del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de març de 2020, conformement
amb el que disposa la base quarta punt 4 de les reguladores
d’aquesta borsa extraordinària, acorda d’elevar a definitiva la
llista d’aspirants admesos i exclosos següent i de fer-la pública:
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Aspirants admesos
Cognoms

Nom

DNI

Andrés Gómez

Rafael

****4830X

Bonet Alemany

Daniel

****2735E

Costa Soler

Antonio

****7601E

Mariano Della

José

****1385Y

Rigo Clar

Llorenç

****4987W

Torrenova Sánchez

Antonio

****7826S

Villén Hernández

Alejandro

****7038L

Aspirants exclosos
Cognoms
Mesquida
Massanet

Nom
Marta

DNI

Motiu de
l'exclusió

****8127S

Presentat
fora de
termini

Així mateix, el tribunal acorda que la realització del primer
exercici tendrà lloc el proper dia 16 de març de 2020, a les
10.00 hores, a la Sala Verda del Parlament de les Illes Balears.
Seu del Parlament, 3 de març de 2020
El president del tribunal qualificador
Bartomeu Munar i Pascual

1983

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

