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Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 3191/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a horaris d'estiu al
tren.

D)
A la Pregunta RGE núm. 3194/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a davallada
d'usuaris al tren.
La davallada d’usuaris els mesos d’estiu, durant els anys
2017 i 2918, és la que s’indica a continuació, com a
percentatge de la mitjana mensual de viatgers de tot l’any
(incloent els mesos d’estiu):

El menor nombre de serveis podria provocar una
redistribució de viatgers que derivaria en una major
aglomeració en alguna de les circulacions, que en cap cas no
excediria la capacitat de transport del tren.
Tot això, durant els mesos d’estiu, la corba de demanda se
suavitza i es trasllada la punta cap a les hores centrals del matí,
mostrant una demanda més sostinguda encara que de menor
intensitat que els altres mesos de l’any.

Ordre de Publicació

Agost

Setembre

2017

-4,94%

-18,28%

-2,41%

2018

-4,86%

-17,49%

-2,44%

Palma, 4 de setembre de 2019
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

No és d’esperar per tant que es produeixin majors
aglomeracions que durant la resta de l’any.
Palma, 4 de setembre de 2019
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Juliol

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 3270/19, presentada pel
diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, relativa a projecte de la
torre virtual a l'aeroport de Menorca (I).

B)
A la Pregunta RGE núm. 3192/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a manteniment de
l'horari d'estiu al tren.
La realització del servei Exprés requereix 2 torns de
conducció diaris que, amb la supressió en els horaris d’estiu,
permeten reduir la plantilla en actiu durant aquest interval de
temps i adequar-la al repartiment de les vacances.

Des de la DG de Transport Marítim i Aeri depenent de la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge s’han mantingut diverses
conversacions amb la directora de l’aeroport de Menorca, amb
el president nacional d’USCA, el 12 d’agost, i amb el secretari
general de CCOO a Menorca, el dia 14 d’agost, estant pendent
de traslladar la preocupació del Govern per aquesta temàtica als
responsables d’AENA dins el marc del Comitè de
desenvolupament de rutes de l’aeroport de Menorca, a celebrar
el proper dia 15 de setembre, a l’aeroport de Menorca.
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Arran d’aquestes converses AENA ens ha indicat que: "està
treballant en el projecte del sistema de torre de control virtual
a l'Aeroport de Menorca. Aquest projecte s'està desenvolupant
d'acord amb les guies normatives dels projectes de Cel Únic
Europeu en el marc de SESAR i EASA (Agència Europea de
Seguretat Aèria).

A la Pregunta RGE núm. 3193/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a horari d'estiu al
tren el 2019.

La funció que realitzarà la torre en remot serà la de
controlar el trànsit aeri sense necessitat d'estar en una torre de
control convencional, i es podrà controlar el trànsit aeri a
distància, en temps real i de manera segura.

Els horaris dels serveis d’estiu de l’any 2019 són iguals als
de l’any 2018, amb l’excepció dels estalvis de temps derivats
de l’electrificació dels trams Enllaç-Sa Pobla i Enllaç-Manacor.

Aquesta nova forma de control aeri es donarà en les
mateixes condicions de seguretat que a les torres
convencionals. A més, aquest projecte de canvi de dependència
ha estat validat per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, AESA,
que exigeix que les cambres, equips i altres serveis associats,
aportin les mateixes prestacions que si estigués una torre
convencional.

Palma, 4 de setembre de 2019
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

C)

Palma, 4 de setembre de 2019
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

El servei es prestarà en paral·lel amb la Torre de Control
actual fins que per part de la AESA se certifiqui de
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l'operativitat de la nova dependència, per la qual cosa l'aeroport
no quedarà incomunicat en cap moment. A més, com en tot
projecte de torre, es comptaran amb els mecanismes de
contingència adequats, tal com ocorre amb la torre actual, que
permetin mantenir el servei en cas d'errors.
Cal assenyalar que la tecnologia digital permet una visió
més òptima i millors prestacions, per la qual cosa no és
necessari que els controladors aeris es trobin físicament situats
en una torre convencional amb visió directa de l'aeronau,
perquè les torres en remot realitzen aquesta mateixa funció.
Exemple d'això, serien els centres de control des dels quals
s'operen tots els trànsits en ruta i aproximació, amb tecnologia
radar i sense visió.
Respecte de la informació transmesa als representants dels
treballadors sobre aquest projecte, cal assenyalar que AENA ja
ha mantingut diverses reunions per a informar d'aquest. En
aquestes reunions ha participat tant AENA com ENAIRE (els
treballadors de les quals seran els afectats pel canvi de model
de Torre de Control), així com representants sindicals d'AENA
i de l'USCA.
Finalment, cal indicar que a l'actualitat s'estan fent treballs
periòdics de manteniment de la Torre de Control de l'Aeroport
de Menorca amb la finalitat de mantenir la seguretat i
funcionalitat dels serveis prestats en aquesta.”
Palma, 18 d’octubre de 2019
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

aportin les mateixes prestacions que si estigués una torre
convencional.
El servei es prestarà en paral·lel amb la Torre de Control
actual fins que per part de la AESA se certifiqui de
l'operativitat de la nova dependència, per la qual cosa l'aeroport
no quedarà incomunicat en cap moment. A més, com en tot
projecte de torre, es comptaran amb els mecanismes de
contingència adequats, tal com ocorre amb la torre actual, que
permetin mantenir el servei en cas d'errors.
Cal assenyalar que la tecnologia digital permet una visió
més òptima i millors prestacions, per la qual cosa no és
necessari que els controladors aeris es trobin físicament situats
en una torre convencional amb visió directa de l'aeronau,
perquè les torres en remot realitzen aquesta mateixa funció.
Exemple d'això, serien els centres de control des dels quals
s'operen tots els trànsits en ruta i aproximació, amb tecnologia
radar i sense visió.
Respecte de la informació transmesa als representants dels
treballadors sobre aquest projecte, cal assenyalar que AENA ja
ha mantingut diverses reunions per a informar d'aquest. En
aquestes reunions ha participat tant AENA com ENAIRE (els
treballadors de les quals seran els afectats pel canvi de model
de Torre de Control), així com representants sindicals d'AENA
i de l'USCA.
Finalment, cal indicar que a l'actualitat s'estan fent treballs
periòdics de manteniment de la Torre de Control de l'Aeroport
de Menorca amb la finalitat de mantenir la seguretat i
funcionalitat dels serveis prestats en aquesta.”
Palma, 18 d’octubre de 2019
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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F)
A la Pregunta RGE núm. 3271/19, presentada pel
diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, relativa a projecte de la
torre virtual a l'aeroport de Menorca (II).
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G)

Des de la DG de Transport Marítim i Aeri depenent de la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge s’han mantingut
conversacions amb els responsables d’AENA i es traslladarà la
preocupació del Govern dins el marc del Comitè de
desenvolupament de rutes de l’aeroport de Menorca, a celebrar
el proper dia 16 de setembre, a l’aeroport de Menorca.
Arran d’aquestes converses AENA ens ha indicat que: "està
treballant en el projecte del sistema de torre de control virtual
a l'Aeroport de Menorca. Aquest projecte s'està desenvolupant
d'acord amb les guies normatives dels projectes de Cel Únic
Europeu en el marc de SESAR i EASA (Agència Europea de
Seguretat Aèria).
La funció que realitzarà la torre en remot serà la de
controlar el trànsit aeri sense necessitat d'estar en una torre de
control convencional, i es podrà controlar el trànsit aeri a
distància, en temps real i de manera segura.
Aquesta nova forma de control aeri es donarà en les
mateixes condicions de seguretat que a les torres
convencionals. A més, aquest projecte de canvi de dependència
ha estat validat per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, AESA,
que exigeix que les cambres, equips i altres serveis associats,

A la Pregunta RGE núm. 3272/19, presentada pel
diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, relativa a projecte de la
torre virtual a l'aeroport de Menorca (III).
Des de la DG de Transport Marítim i Aeri depenent de la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge s’han mantingut
conversacions amb el president nacional d’USCA, el 12
d’agost, i amb el secretari general de CCOO a Menorca, el dia
14 d’agost, per conèixer el plantejament dels sindicats.
Aquests, ens varen indicar la seva no oposició al projecte,
manifestant així mateix que reclamen participar en el procés i
que el projecte no causi problemes en els serveis de transport.
Per altra banda, al Govern no li consta cap anunci de
possible aïllament de l’illa de Menorca per cap de les parts
implicades; tot el contrari, segons ens han informat els
responsables d’AENA, el sistema a instal·lar als aeroports de
Vigo i Menorca ja està implantat a diversos països d’arreu del
món amb resultats òptims.
En tot cas, cal recordar que el control de l’espai aeri, el
trànsit i transport aeri i els aeroports d’interès general són totes
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elles competències reservades a l’Estat, d’acord amb l’art.
149.1, apartat 20, de la Constitució Espanyola.
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J)

Palma, 18 d’octubre de 2019
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
H)
A les Preguntes RGE núm. 3343 a 3345/19, presentades
pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relatives a programa d'educació
afectivosexual.
El Programa d’educació afectiva i sexual “Amb tots els
sentits” va dirigit a l’alumnat de 4rt curs d’ESO i a Formació
Professional Bàsica.

A la Pregunta RGE núm. 4336/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.
Millorar i estabilitzar la plantilla docent articulant un acord
d’estabilitat que garanteixi suficient oferta pública d’ocupació
és un objectiu de legislatura i per tant un compromís polític del
Govern. Donat que s’executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.
Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

El programa s’ofereix a tots els centres educatius de les
Illes. En el curs 2017-2018 sol·licitaren el programa 49 centres
educatius, i en el 2018-2019, 42.
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El programa compta amb una presentació i un full
informatiu per a les famílies, que explica i dóna informació del
que es fa. També tenen accés a tot el material del programa
entrant a la web de salut sexual:
https://www.caib.es/sites/salutsexual/es/amb tots els sentits/

K)

El Programa d’educació afectiva i sexual “Amb tots els
sentits” està dissenyat per ser implementat pel professorat del
centre educatiu, és qui coneix el seu alumnat. Poden comptar
amb l’ajuda de professionals de salut de Consulta Jove o dels
serveis socials que treballen dins el centre educatiu.

Defensar la derogació de la LOMCE és un compromís
polític del Govern. Donat que s’executarà en base a una
planificació estratègica durant els quatre propers anys, no serà
finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de la
seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

A la Pregunta RGE núm. 4337/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Als professionals d’educació, de sanitat i de serveis socials
se’ls ofereixen, anualment, cursos de formació en educació
afectiva i sexual.

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

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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I)
A la Pregunta RGE núm. 4334/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.
Completar el Pla d’Infraestructures Educatives per garantir
la millora i ampliació de l’oferta de places, continuar rebaixant
les ràtios d’alumnat per aula i seguir augmentant els esforços
per anar reduint les aules modulars dels centres escolars són
objectius de legislatura i per tant un compromís polític del
Govern. Donat que s’executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.
Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

A la Pregunta RGE núm. 4338/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.
Proposar una llei d’educació específica per a les Illes
Balears que inclogui un finançament adequat del sistema
educatiu, amb la finalitat de dotar-lo amb els recursos
necessaris per desenvolupar un model de qualitat, gratuït i
universal, d’acord amb la comunitat educativa, és un objectiu
de legislatura i per tant un compromís polític del Govern.
Donat que s’executarà en base a una planificació estratègica
durant els quatre propers anys, no serà finançat per un mateix
pressupost anual. En el moment de la seva execució es dotarà
de forma convenient segons les necessitats que es presentin.
Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
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M)

P)

A la Pregunta RGE núm. 4339/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

A la Pregunta RGE núm. 4343/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Ampliar la política de beques, fent especial èmfasi en
l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu
(NESE), i articular més ajuts per a activitats extraescolars és un
objectiu de legislatura i per tant un compromís polític del
Govern. Donat que s’executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.

Enfortir el sistema d’ajuts als estudiants universitaris i d’FP
i aplicar, progressivament i en funció de la renda, la gratuïtat de
la primera matrícula és un objectiu de legislatura i per tant un
compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en base
a una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de
la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.
Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
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N)
A la Pregunta RGE núm. 4340/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.
Rebaixar la ràtio d’alumnes per cada orientador fins arribar
a la recomanació que fa la UNESCO és un objectiu de
legislatura i per tant un compromís polític del Govern. Donat
que s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Q)
A la Pregunta RGE núm. 4344/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.
Fomentar la coeducació i impulsar una educació
respectuosa amb la diversitat d’orientació sexual i la identitat
de gènere és un objectiu de legislatura i per tant un compromís
polític del Govern. Donat que s’executarà en base a una
planificació estratègica durant els quatre propers anys, no serà
finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de la
seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

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

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

O)

R)

A la Pregunta RGE núm. 4341/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

A la Pregunta RGE núm. 4345/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Impulsar, en col·laboració amb els ajuntaments, l’obertura
de centres educatius els horabaixes per a activitats extraescolars
i de reforç en idiomes i, de forma progressiva, finançar els
costos que suposen per a les famílies és un objectiu de
legislatura i per tant un compromís polític del Govern. Donat
que s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Fer especial esment perquè tots els professionals de la
comunitat educativa rebin formació en perspectiva de gènere és
un objectiu de legislatura i per tant un compromís polític del
Govern. Donat que s’executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.

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

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

S)

V)

A la Pregunta RGE núm. 4346/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

A la Interpel·lació RGE núm. 4536/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a política en matèria
d'immigració del Govern de les Illes Balears.

Seguir fomentant l’alimentació saludable i de Km0 per als
centres escolars és un objectiu de legislatura i per tant un
compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en base
a una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de
la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

La política del Govern de Pacte, i de la Conselleria d’Afers
Socials i Esports, en particular, té una visió transversal. Una
filosofia de normalització allunyada de la creació d’estereotips
estigmatitzadors de determinats col·lectius.

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

Les persones immigrades tenen accés a totes les prestacions
establertes en Cartera, talment qualsevol ciutadà que es troba
en situació de vulnerabilitat social i amb unes determinades
necessitats.

Ordre de Publicació

Un dels principals objectius de la Conselleria d’Afers
Socials i Esports és afavorir la integració de les persones
nouvingudes, ja que serà aquest grau d’integració el que
indicarà l’èxit de les polítiques engegades.

A la Pregunta RGE núm. 4371/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Les mesures previstes durant aquesta legislatura per
fomentar la integració social de les persones nouvingudes des
de la Conselleria d’Afers Socials i Esports es vertebren al
voltant de quatre línies d’actuació:

Crear l’Observatori de Preus de l’Habitatge, organisme
encarregat d’analitzar el mercat immobiliari i proposar
mecanismes per controlar els preus, creant un índex públic de
preus de l’habitatge és un objectiu de legislatura i per tant un
compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en base
a una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de
la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

La primera és continuar facilitant i promocionant l’accés de
les persones immigrades als recursos socials normalitzats i als
programes generalistes d’acord amb el principi de
normalització i integració establert a l’apartat i) de l’article 4 de
la Llei9 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears, principi segons el qual els serveis socials actuen
mitjançant l’organització i la utilització de recursos bàsics per
satisfer les necessitats i a través de recursos específics només
quan sigui necessari.

T)

Palma, 20 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 4533/19, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.
Aprovar un pla d’ajudes per al finançament de nous serveis
per a persones amb discapacitat i dependència gestionats pel
Tercer Sector i que seran objecte de concertació pública per
acomplir la Llei del Tercer Sector és un objectiu de legislatura
i per tant un compromís polític del Govern. Donat que
s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.
Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

La segona línia s’orienta a mantenir i potenciar els recursos
específics de la Conselleria d’Afers Socials i Esports dirigits a
les persones immigrades en aquells casos en què la complexitat
i especificitat de la necessitat detectada així ho requereixi:
Mantenir i consolidar la xarxa d’OFIM (Oficines
d’Informació per a la Immigració). Actualment disposam a les
Illes de 3 OFIM i 11 punts d’atenció.
En aquest sentit, es preveu intensificar la coordinació i la
col·laboració amb l’Oficina d’Estrangeria depenent de la
Delegació del Govern en les tasques informatives i de
tramitació en matèria d’estrangeria que du a terme l’OFIM.
Mantenir el Casal d’Entitats com a espai de referència per
a la dinamització social i cultural del teixit social vinculat a les
persones immigrades.
Mantenir i potenciar l’equip de mediadors interculturals de
l’ib-salut.
Mantenir i consolidar la col·laboració amb l’Estat per a que
les persones refugiades que arribin a les nostres illes puguin ser
ateses amb dignitat. La Conselleria d’Afers Socials contribueix
aportant els dos equipaments (albergs de S’Arenal i Son
Rapinya) destinats a allotjar les persones refugiades durant la
primera fase d’acollida.
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Una tercera línia d’actuació és el finançament dels Serveis
Comunitaris Bàsics dependents dels ajuntaments per a que
duguin a terme actuacions dirigides a facilitar la integració
social i cultural de les persones immigrades.
Les intervencions estan orientades a tota la població i poden
ser de caràcter individual, familiar i grupal, així com accions
comunitàries que, amb una perspectiva territorial i de
proximitat, promouen la convivència entre tots els ciutadans
d’un determinat àmbit territorial.
Una de les prestacions dels Serveis Socials Comunitaris
Bàsics és la mediació intercultural, recollida al punt 1.5 del
Decret 66/2016, de la Cartera bàsica de serveis socials de les
Illes Balears 2017-2020.
L’aportació econòmica del programa 313J d’Integració
Social d’Immigrants al finançament dels Serveis Socials
Comunitaris Bàsics per accions executades durant l’exercici
2019 és d’1.5876.464,49 euros.
Està previst continuar amb aquesta línia d’actuació al llarg
de la legislatura.

A nivell autonòmic, les competències sobre el joc depenen
del Servei del Joc de la Direcció General de Comerç de la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.
Així mateix, des de la Conselleria de Salut i Consum es
realitzen actuacions diferents en relació amb la prevenció de
conductes addictives:
• Donant informació a la ciutadania mitjançant notes de
premsa.
• realitzant campanyes de sensibilització.
• Organitzant jornades o formació en prevenció, tractament
i inserció dirigides a professionals.
• Oferint als centres educatius, programes de prevenció en
relació amb hàbits saludables i en habilitats personals
d'afrontament.
• Oferint anualment formació als docents sobre la prevenció
d'addiccions.
• Participant en la Comissió del Joc que depèn de la Direcció
General de Comerç.
• Ateses les persones (professionals o interessades) aportant
informació sobre els diferents recursos comunitaris que
puguin atendre la seva petició, a través del CRIDA (telèfon
d'atenció a la ciutadania sobre drogodependències i altres
addiccions).

La quarta línia d’intervenció consisteix en el finançament de
projectes específics que les entitats del tercer sector presenten
a les diferents convocatòries de subvencions o mitjançant
subvencions excepcionades.
La Conselleria d’Afers Socials i Esports manté diverses
convocatòries de subvencions mitjançant les quals es financen
projectes de tipologia molt diversa sempre que estiguin dirigits
a alguna de les situacions d’atenció prioritària definides a
l’epígraf g) de l’article 6 de la Llei 4/2009, de Serveis Socials.
Les persones immigrades poden ser beneficiàries d’aquells
projectes dirigits a població general i també d’aquells projectes
dirigits expressament a aquest col·lectiu.
Entre aquests darrers, dirigits específicament a la integració
de persones immigrades, s’han finançat al llarg de 2019 un total
de sis projectes per un import de 237.513,43 €.
Està previst mantenir els imports destinats a les diferents
convocatòries de subvencions durant el període 2019-2023.
Palma, 22 de gener de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 4553/19, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a dèficit comercial a les Illes
Balears.
En un món globalitzat en el qual es dóna una progressiva
terciarització del conjunt d’economies desenvolupades, les
dades del compte comercial s’han d’estudiar amb especial
precaució. En aquest sentit, és rellevant notar que, tot i el
dèficit existent en el compte comercial, el compte corrent
presenta un saldo positiu de forma regular gràcies a la
contribució positiva del compte de serveis.
En tot cas, és un objectiu d’aquesta conselleria el de seguir
enfortint el nostre sector exportador, amb especial atenció al
sector manufacturer. Això passa per guanyar competitivitat en
els mercats internacionals mitjançant la millora productiva que
s’impulsa amb el desenvolupament del Pla d’Indústria i amb les
accions empreses per les direccions generals de Comerç,
Innovació, Recerca, Treball i Política Industrial.

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 4537/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a prevenció de risc de
ludopaties.
Les competències administratives en la temàtica de joc, la
Direcció General d'Ordenació del Joc del Ministeri d'Hisenda
sota la dependència de la Secretaria d'Estat d'Hisenda exerceix
les funcions de regulació, autorització, supervisió, control i, en
el seu cas, de sanció.

•

En concret:
Accelerarem els processos d’innovació, digitalització i
adopció de noves tecnologies per part d’empreses i
ciutadania:
- Mitjançant la divulgació de les tendències tecnològiques
i donant visibilitat als treballadors del sector per establir
referents.
- A través de la cooperació publicoprivada i privada
establint incentius per al desenvolupament de projectes
conjunts.
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- Amb compra pública innovadora per promoure que les
PIME venguin la seva tecnologia més innovadora als
diferents nivells de govern.
- Elaborant acords de cooperació amb centres tecnològics
existents en el conjunt de l’Estat i que siguin de referència
en els entorns productius prioritaris, promovent la
col·laboració publicoprivada.
- Desplegant iniciatives de cooperació empresarial en
matèria d’innovació a través d’una línia específica de suport
a aliances i consorcis d’innovació en què participin una o
més empreses industrials.
•

•

•

•

Fomentarem l’expansió internacional.
- Reforçant els programes i incentius de suport a la
internacionalització en tots els seus vessants: exportació,
implantació comercial i establiment de centres productius.
- Donant suport a la cooperació interempresarial com a
estratègia d’accés als mercats globals i diferenciació.
- Mitjançant accions de suport a sectors i clústers per
reforçar el posicionament internacional de béns i serveis.
- Promocionant els nostres productors i productes a
l’exterior (missions). Finançament i cooperació
internacional i multilateral.
- A través de la millora de la informació i l’accés al
finançament multilateral, i l’adequació de les eines de
finançament internacional (avals).
Potenciarem el desenvolupament de sinèrgies
(clusterització).
- Promovent l’emergència de clústers industrials amb la
massa crítica suficient pel que fa a dimensió de mercat,
cadena de valor i nombre de socis, rellevància a nivell
regional i orientació europea i global. Els clústers podran
utilitzar la marca associada al programa i participar en
projectes d’orientació estratègica, formació, tutoria en
matèria de cooperació internacional i d’innovació, així com
formar part d’activitats de networking a nivell nacional i
internacional.
- Organitzant jornades inter-clúster per trobar idees i
col·laboracions creuades entre diferents clústers i sectors i
detectar i treballar sobre aliances i oportunitats amb altres
clústers arreu del món.
- Reforçant el paper de les organitzacions clúster com a
agents de promoció de la cooperació interempresarial,
impulsant projectes concrets de cooperació que impliquin
compartir un compte de resultats propi.
Apostarem per la formació del capital humà, en
col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca.
- Potenciant l’oferta de formació professional inicial de
cicles formatius de grau mitjà i superior d’àmbit industrial,
ajustant-lo a la demanda territorial, i incloent els programes
de formació dual.
- Establint programes de formació per a ocupats i alts
directius que permetin l’adaptació de la indústria de les
Balears a les noves tendències en matèria d’innovació
industrial i indústria 4.0.
Promourem un procés de transició energètica que permeti
reduir els costos energètics i la necessitat d’importar,
millorant la competitivitat de les nostres exportacions i la
balança comercial.
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- Instal·lant plaques fotovoltaiques en aparcaments i edificis
públics.
- Mitjançant l’adequació i ampliació de la xarxa de punts de
càrrega de vehicles elèctrics.
- A través d’ajudes a l’autoconsum energètic sostenible.
Palma, 27 de setembre de 2019
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Admissió de l'escrit RGE núm. 5303/20, del Govern de
les Illes Balears, que demana que la sol·licitud de
compareixença urgent de la presidenta del Govern RGE
núm. 5153/20, sobre la situació de les Illes Balears a causa
del COVID-19 i les mesures del Govern per fer-hi front, se
substanciï davant la Diputació Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de març de 2020, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Govern de les Illes Balears, i en preveu la inclusió en un
ordre del dia de la Diputació Permanent que es convocarà
oportunament.
Palma, a 20 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Convocatòria de la Diputació Permanent del Parlament
de les Illes Balears en relació amb els escrits RGE núm.
5153/20 i 5303/20.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 20 de març de 2020 i en relació amb els escrits
esmentats, presentats pel Govern de les Illes Balears, es
manifesta d'acord amb l'ordre del dia següent, proposat per la
Presidència de la cambra, per a la sessió de la Diputació
Permanent, prevista per a dia 23 de març de 2020, a les 10.00
hores:
Punt únic. Compareixença urgent de la presidenta del
Govern de les Illes Balears, sobre la situació de les Illes
Balears a causa del COVID-19 i les mesures del Govern per
fer-hi front (escrit RGE núm. 5153/20).
Palma, a 20 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació
C)
Acord d'excepcionar l'article 63.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, pel que fa a la sessió plenària
de la setmana del 30 de març al 3 d'abril d'enguany.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 20 de març de
2020, i un cop oïda aquesta en relació a no convocar sessió
plenària la setmana del 30 de març al 3 d'abril d'enguany,
acorda d'excepcionar l'article 63.2 de la cambra pel que fa a la
setmana esmentada.
Palma, a 20 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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