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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4571/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tècnic de l'àrea d'energia per tramitar
els projectes de gas canalitzat.

Des del primer dia, després de la marxa del tècnic que
ocupava aquesta posició, el Govern ha procurat cobrir la plaça
en comissió de serveis, quedant deserts en els dos intents
realitzats. En aquests moments estem a l’espera dels tràmits
necessaris per fer efectiu el cobriment de la plaça mitjançant
Oferta Pública d’Ocupació; procés que finalitzarà de forma
imminent. Mentrestant, les tasques que aquesta persona tenia
encomanades han estat assumides per un treballador interí.

Palma, 12 de febrer de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 4573/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a campanya de sensibilització i inscripció
de nous voluntaris de protecció civil.

Durant el mes de setembre/octubre de 2018 es va fer la
presentació de la Campanya de captació de nous voluntaris a
les quatre illes. Seguidament, durant la majoria de fires i festes
on els voluntaris han muntat estant han fet campanya de
captació. Cada agrupació disposa del material necessari que els
va proporcionar la Direcció General d’Emergències i Interior.

En conseqüència, a l’any 2018 es feren 3 cursos bàsics de
voluntaris a Formentera, Alaró i Manacor.

Dins el primer semestre de l’any 2019, ja s’han realitzat tres
cursos bàsics, concretament a Sencelles, Maó i Eivissa.

Data Lloc Nombre
d'alumnes

2018 febrer Formentera/Eivissa 27

2018 octubre Alaró (Mallorca) 30

2018 novembre Manacor (Mallorca) 28

Total 2018 85

2019 març Sencelles (Mallorca) 29

2019 març-abril Maó (Menorca) 20

2019 març Sa Coma (Eivissa) 16

Total 2019 65

Per tant, des que va començar la campanya el setembre de
2018, s’han format a través de l’EBAP un total de 128
voluntaris en les Illes Balears.

Dins la programació de formació del proper any 2020 està
previst fer altres cursos bàsics, depenent de la demanda de
places.

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

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 4707/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou col·legi d'Es
Mercadal.

Per poder avançar en el projecte és necessari que el Consell
Insular de Menorca aprovi una modificació de les normes
subsidiàries que està tramitant l’ajuntament. Després hauran de
fer la dotació de serveis, el projecte d’execució de la qual es
troba en redacció. La conselleria necessita que aquests tràmits
estiguin fets a fi d’avançar en la redacció del projecte.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 4807/19, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajudes a
energies renovables.

Menorca: 123 sol·licituds, 93 atorgades.
Mallorca: 330 sol·licituds, 239 atorgades.
Eivissa: 40 sol·licituds, 28 atorgades.
Formentera: 6 sol·licituds, 3 atorgades.
No aplica: 545 sol·licituds, 191 atorgades.

Cal tenir en compte, però, que aquestes dades no són
definitives perquè hi ha algunes qüestions pendents de
tancament.

Palma, 21 de gener de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=87
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=88
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-011.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-011.pdf#page=14
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Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 4988 a 4997/19, presentades
pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a nombre de suspesos el juny i aprovats el
setembre a ESO a diversos instituts de Menorca i a Eivissa,
Formentera i Mallorca.

Adjunt remetem un document elaborat per l’IAQSE on
consta tota la informació sol·licitada.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5077/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a portal de llistes
d'espera diàries de consultes de l'Ibsalut.

1. Es va produir una interrupció del servei per problemes
informàtics.

2. Solucionar el problema, cosa que es va fer el més ràpid
possible.

3. Es va restablir l’operativitat del web el mes de novembre
de 2019.

4. Sempre hi ha voluntat de complir amb la normativa.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5119/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a educador social per a l'IES Biel Martí.

Per posar el TISOC en funcionament es va elaborar un
estudi amb criteris objectius per prioritzar la incorporació dels
educadors socials. En aquests moments hi ha 26 educadors
socials que treballen a diferents IES de les Illes Balears d’acord
amb aquests criteris de distribució. En aquests moments no està
previst un increment en el seu nombre.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5120/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte pedagògic per a cada centre de
l'illa de Menorca.

Els centres disposen de projecte pedagògic. Adjunt en un
pendrive li remetem els projectes pedagògics.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 5121/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a filtracions d'aigua en el poliesportiu de
l'IES Josep Maria Quadrado.

En data 21 de febrer es va contractar l’empresa
Impermeabilizaciones Carretero per a l’obra de reparació de la
coberta del poliesportiu per un import de 25.558,73 euros.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 5123/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres a l'antic gimnàs de l'IES Josep
Miquel Guàrdia d'Alaior.

La llicència d’obres va ser sol·licitada el mes de setembre
de 2019. En data 19 de febrer de 2020 l’IBISEC rebé una
notificació de l’Ajuntament d’Alaior que resol acordar la
tramitació d’urgència del procediment de llicència urbanística
atès que es tracta d’una obra pública d’interès.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 5233/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de
Ports de les Illes Balears.

La pregunta no està molt ben formulada. No obstant, els
membres de Ports IB al Consell d’Administració només són el
Sr. Marc Pons i Pons com a president Ports IB, el Sr. Xavier
Ramis Otazua com a vicepresident de Ports IB i el Sr. Pedro
Puigdengotes Briones com a director gerent de Ports IB: cap
d’ells perceben dietes del Consell d’Administració de Ports IB.

Palma, 6 de febrer de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 5315 a 5338/19, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ATE a Eivissa,
Formentera, Mallorca i Menorca els cursos 2019-2020,
2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016 i 2014-2015.

Adjunt remetem un document que conté tota la informació.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-012.pdf#page=10
http://xip.parlamentib.es/frge-202005136-1
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-012.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-012.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-012.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-012.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-012.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=55
http://xip.parlamentib.es/frge-202002177-1
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Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5464/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a escola d'adults de Maó a
l'antic quarter de Santiago.

En data 23/05/2018 se sol·licità la llicència. No es rebé una
resposta fins el 10/10/2019, moment en què es varen remetre
unes esmenes relacionades amb el permís d’instal·lació. En
data 7/01/2020 s’esmenaren les deficiències i en aquests
moments el projecte es troba pendent de la concessió de la
llicència.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 5468, 5489 i 5540 a 5543/19,
presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de
la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, del
Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries
(COFIU) durant 2019; i de la Conselleria d'Educació i
Universitat durant 208, 2017, 2016 i 2015.

L’evolució d’empleats públics no docents de la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca és la següent:

Data consulta Llocs dotats
personal

funcionari

Llocs dotats
personal laboral

31/12/2015 715 507

31/12/2016 717 502

31/12/2017 717 507

31/12/2018 775 504

31/12/2019 881 510

El COFIU no té empleats.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 5498 i 5503/19, presentades
pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a empleats públics de la
Fundació Conservatori Superior de Música i Dansa durant
2019 i empleats públics de FESMAE.

En aquests moments existeix una sola fundació per a les arts
escèniques i per música i dansa: FESMAE. El número total de
treballadors el mes de gener, inclosos titulars, PAS, associats
i gerència són:

2020: 126.
2019: 113.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 5516/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
l'Institut d'Infraestructures i Serveis Educactius IBISEC
durant 2019.

El nombre de treballadors de l’IBISEC és 52.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5523/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) durant 2019.

El nombre d’empleats públics d’SFM:

- GENER 2019: 178 (31/01/2019 hi ha una baixa per
jubilació).

- FEBRER 2019: 178 (1/2/2019 hi ha una alta contracte
relleu 50% jornada).

- MARÇ 2019: 179 (13/03/2019 es reprèn l’alta de
treballador que feia un any que estava en suspensió de sou
i feina).
- ABRIL 2019: 180 (8/4/2019 hi ha una alta contracte

interinitat a jornada completa).
- MAIG 2019: 180.
- JUNY 2019: 180.
- JULIOL 2019: 180.
- AGOST 2019: 180.

Palma, 6 de febrer de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
R)

A les Preguntes RGE núm. 5639 i 5640/19, presentades
pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 80.000
euros per a ajuts destinats a promoure la reforma,
ampliació o millora dels recintes firals i les seves
instal·lacions i import total concedit.

No hi ha hagut cap sol·licitant i, per tant, cap beneficiari a
l’illa d’Eivissa.

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

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=72
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=73
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=78
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=81
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=81
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=97
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Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5649/19, presentada pel
diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria
de subvencions anual per import de 100.000 euros per a
ajuts per potenciar l'agrupació i cooperació entre empreses
per a la internacionalització dels seus productes o serveis
amb l'execució de projectes, sota l'empara d'una entitat
promotora.

No hi ha hagut cap sol·licitant i, per tant, cap beneficiari a
l’illa d’Eivissa.

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

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 6049 i 6050/19, 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 a ajuts per fomentar la cooperació empresarial
sindical en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les
organitzacions empresarials i sindicals amb suficient
representativitat per negociar el conveni laboral del sector
comerç i import total concedit.

El beneficiari d’aquesta línia de subvencions de l’any 2018,
amb domicili a l’illa d’Eivissa, ha estat Petita i Mitjana
Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF), amb una ajuda de
15.833,33 euros.

Palma, 21 de gener de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 6173 i 6174/19, 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 750.000
euros per a ajuts per al manteniment del sistema de
producció ecològica i import total concedit.

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 6231 i 6232/19, 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
3.400.000 euros per a subvencions en matèria de protecció
i conservació del patrimoni cultural dels ens locals i import
total concedit.

Des de l’illa d’Eivissa no es va rebre cap sol·licitud per
acollir-se a aquesta subvenció.

En aquesta convocatòria no va quedar exclòs cap municipi
dels que ho va sol·licitar.

Palma, 13 de gener de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 6644 a 6647/19, presentades
pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beques de menjador per
a l'ensenyament concertat, per a l'ensenyament 0-3, a
convocatòries d'ajudes a l'escolarització de 0-3 anys per a
centres de caràcter privat i a inversions necessàries per
adaptar els centres d'ensenyament de 0-3 anys a la nova
normativa.

La convocatòria d’ajuts de menjador és única per a tots els
centres educatius públics, concertats i 0-3. Per primera vegada,
per al curs 2019-2020, s’ha obert la convocatòria per als
centres de 0-3 de la xarxa pública d’escoletes públiques i de la
xarxa complementària (centres privats que tenen conveni amb
la Conselleria d’Educació).

La convocatòria d’ajuts per a l’escolarització d’infants a
centres privats de la xarxa complementària previsiblement serà
publicada a finals de febrer. La quantia per la qual es
convoquen és de 385.000 €.

El procediment per sol·licitar els ajuts corresponents al curs
2019-2020 (per tant, és amb caràcter retroactiu) serà anàleg al
procediment dels ajuts de menjador. Es farà a través del
programa de gestió dels centres educatius (GESTIB). Les
famílies sol·licitaran l’ajut a través del centre i el centre cobrarà
l’ajut que descomptarà de les quotes que ha de pagar la família.
S’estipulen segons un barem de renda i altres ítems de caràcter
socioeconòmics 4 trams d’ajuts: 100% de bonificació, 75% de
bonificació, 50% de bonificació i 25% de bonificació.

La convocatòria està en fase d’esborrany. La previsió és que
surti publicada l’abril. Aquesta convocatòria serà de caràcter
pluriennal de manera que els centres tenguin temps de fer les
obres en períodes no lectius i es farà el pagament a termini a
mesura que el procés d’adequació es vagi fent efectiu.

Es preveu que la convocatòria tengui dos terminis de
sol·licitud, un dins el 2020 i l’altre dins el 2021, per a
aproximadament unes 600 places en cadascun dels terminis. La
quantia màxima d’ajut serà de 2.500€/plaça. Paral·lelament
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s’han fet diverses reunions per zones per informar les
guarderies de la propera convocatòria d’aquests ajuts i s’ha
muntat un equip d’assessorament (pedagoga + arquitecte) i
acompanyament d’aquest tipus de centres a fi d’estudiar la
viabilitat de la transformació de les instal·lacions.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 6648/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Conservatori de Música
de Maó.

La Direcció General d’Arquitectura fa actualment canvis en
el projecte. Quan estigui enllestit es podrà procedir a una nova
licitació.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 7222/19, presentada per la
diputada M. Antònia Garcías i Sastre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions en matèria de
programes de reforestació i de prevenció de l'erosió.

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 la
Conselleria de Medi Ambient. 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 seus 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 mig i a llarg termini):

Accions principals:

- Acció II.3.2. Restauració hidrològica-forestal en 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 terreny forestals degradats o devastats per
pertorbacions ambientals (temporal, incendis, inundacions, etc.)
o afectats per càrregues ramaderes excessives.

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 ha
desenvolupat durant el passat any 2019 les següents accions en
referència a repoblacions forestals de defensa i millora de la
cobertura vegetal per garantir la correcció torrencial i prevenir
els efectes erosius:

- Projecte per a la regeneració de la coberta vegetal de l’àrea
incendiada de Cala Torta (Artà-Mallorca), adjudicat en gener
de 2018 per un import de 151.664,67 € (IVA inclòs) i finalitzat
el novembre de 2019, imputat a la partida pressupostària 15301
G/571E01/61100/10. Aquest projecte ha realitzat la plantació
de 21.000 plantes forestals per a la regeneració de la coberta
forestal 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 II.3.3 del
PFIB).

- 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 € i imputat a la partida pressupostària
15301 G/571E01/61100/10. Aquest projecte ha realitzat 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).

- 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
drenatge i la revisió i substitució de les conduccions d’aigua
dels camins afectats, per poder portar a termes 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»).

La CMAT ha impulsat la recuperació d’antics cultius
agrícoles margats 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.3.4 del PFIB).

Així mateix, la CMAT ha desenvolupat a través de la Xarxa
Forestal les següents actuacions de sensibilització i reforestació
per a la restauració de la coberta vegetal i la prevenció de
l’erosió durant l’any 2019, amb personal i mitjans estructurals
de la CMAT (emmarcat dins les accions incloses al Repte IV.2
del PFIB):

1. Terme municipal d’Artà:

- 6 jornades de reforestació en zones de torrents afectats pel
temporal de 2018, amb la plantació de 500 plantes forestals
autòctones i amb la participació de 230 persones.
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- 2 jornades de reforestació a la finca pública de Sa Duaia,
afectada pel temporal de 2018, amb la plantació de 200
plantes forestals autòctones i la participació de 100
persones.

2. Terme municipal de Capdepera: 2 jornades de reforestació
en zones de torrents afectats pel temporal de 2018, amb la
plantació de 400 plantes forestals autòctones i amb la
participació de 200 persones.

3. Terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar: 1 jornada
de reforestació al torrent de Son Carrió, afectat pel temporal de
2018, amb la plantació de 100 plantes forestals autòctones i
amb la participació de 50 persones.

Així mateix, existeixen realitzades des dels anys 80
importants obres de correcció hidrològica-forestal als torrents
de les Illes Balears. Aquestes obres (dics, parats, etc.),
essencials per a la laminació d’avingudes i el control
hidrològic. S’han anat mantenint i realitzant treballs de
conservació i rehabilitació d’aquestes infraestructures.

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
hidrològica-forestal per laminar avingudes, augmentar la
retenció del sòl a les capçaleres de conca i protegir les
edificacions d’aigües avall.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 6708 a 6716/19, presentades
pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre de contractes en
pràctiques vigents en docència no universitària.

No es realitzen contractes en pràctiques, sinó que amb
posterioritat a cada oposició hi ha funcionaris en pràctiques. Els
funcionaris docents no universitaris en pràctiques dels dos
darrers cursos són els següents:

Cursos pràctics 2018

Professors d'ensenyament secundari 487

Professors d'escoles oficials d'idiomes 39

Professors de música i arts escèniques 4

Mestres 369

Cursos pràctics 2019

Inspectors d'educació 9

Professors d'ensenyament secundari 362

Professors tècnics de formació professional 86

Professors d'escoles oficials d'idiomes 10

Mestres 404

El conseller d'Educació, Universitat i Recerca
Martí March i Cerdà

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 7310/19, presentada per la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a planificació per a la neteja de torrents de
Menorca.

El manteniment i la conservació dels torrents és una tasca
que es fa de manera continuada per minimitzar el risc
d'inundació, motiu pel qual es du a terme durant tot l'any, però
especialment fora de l'època de pluges, ja que les lleres dels
torrents són impracticables si duen aigua.

S'actua a les zones amb alt risc d'inundació i també a petició
dels agents locals i particulars, prioritzant les actuacions en
funció del risc per a les persones.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 7485/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a actuacions en relació amb
l'antiga depuradora de Cala En Porter.

En data 18 de març de 2014 es va signar un document (que
s'adjunta) entre Abaqua i l'Ajuntament d'Alaior pel qual els
terrenys de l'antiga depuradora varen revertir a favor de
l'Ajuntament d'Alaior.

És per això que aquests terrenys ja no pertanyen a Abaqua
i qualsevol activitat que es dugui a terme és d'exclusiva
responsabilitat de l'Ajuntament d'Alaior.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 7837/19, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari  Mixt,
relativa a resolució de la convocatòria d'ajuts a la
rehabilitació d'habitatges 2018.

Dia 2 de març es començaren a enviar els requeriments dels
expedients corresponents a les ajudes de conservació i
rehabilitació d'habitatges de la convocatòria de 2018.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-016.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-017.pdf#page=79
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-018.pdf#page=29
http://xip.parlamentib.es/frge-202002673-1
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-021.pdf#page=32


2114 BOPIB núm. 38 -  30 de març de 2020

Quan es rebin les respostes amb la documentació requerida
s'hauran de valorar, com a passa prèvia a determinar, els
beneficiaris d'aquesta ajuda del Pla estatal d'Habitatge.

El motiu que explica per què s'ha allargat  la tramitació
d'aquestes ajudes és que a la convocatòria de 2017 es van
tramitar 91 expedients i a la de 2018 n'hi ha 450, és a dir, cinc
vegades més.

Palma, 4 de març de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AD)

A les Preguntes RGE núm. 7872 a 8139/19, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari  Popular, relatives a recaptació de l'Impost de
Turisme Sostenible als municipis de les Illes Balears durant
2016, 2017, 2018 i 1019 fins el passat 31 d'octubre.

Es dóna resposta agrupada ja que es refereix a un mateix
assumpte.

L'Agència Tributària de les Illes Balears treballa en
l'obtenció de les dades de la recaptació per municipis de
l'Impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del
turisme sostenible.

Ara bé, a l'operativa habitual de l'ATIB no existeix cap
precedent de cap tribut de gestió autonòmica que hagi de
requerir aquest nivell de detall de les dades ofertes quant a les
declaracions, declaracions-liquidacions o autoliquidacions del
tribut, pel que les dades obtingudes de la recaptació per
municipis poden no ser exactes.

No obstant això, es treballa per obtenir dades fefaents en
aquest sentit.

Palma, 21 de gener de 2020
La consellera d'Hisenda i relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Modificació de les mesures complementàries al Pla de

Contingència del Parlament de les Illes Balears davant la
situació actual ocasionada pel COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2020, acorda d'aprovar la modificació de les
mesures complementàries al Pla de Contingència del Parlament
de les Illes Balears davant la situació actual ocasionada pel
COVID-19.

Ateses les propostes de la Comissió de coordinació i
seguiment prevista al punt 2 del Pla de contingència del
Parlament de les Illes Balears, en reunió del proppassat dia 26
de març, i la publicació Reial Decret llei 10/2020, de 29 de
març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a
les persones treballadores per compte aliena que no prestin
serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la
població en el context de la lluita contra el COVID-19, acorda
la modificació dels punts C) i  F) de les Mesures
complementàries al Pla de Contingència del Parlament de les
Illes Balears davant la situació actual ocasionada pel
COVID-19, aprovades per la Mesa del Parlament de les Illes
Balears en sessió de dia 16 de març de 2020, en el sentit
següent:

1. Punt C) Serveis essencials de caràcter presencial

Es modifica en relació amb els serveis essencials de
caràcter presencial a la seu parlamentària en aquest sentit:

“1. Oficialia Major, Comissions i Recursos Humans: 1
lletrat.
2. Servei d’Assistència Tècnica Parlamentària i Registre: 1
funcionari.
3. Servei d’Àrea Tecnològica i Gestió Patrimonial: 1
funcionari d'informàtica i, quan sigui necessari. 1 de
manteniment.
4. Cos d’uixers i agrupacions professionals: 1 funcionari i,
sempre que sigui necessària la seva presència física, la
governanta.
5. Seguretat: 1 funcionari, sempre que sigui necessària la
seva presència física.

El personal que realitza les seves funcions en la
modalitat de teletreball estarà sempre localitzable per a la
seva presència en les dependències del Parlament en el cas
que fos requerit amb motiu de l’activitat parlamentària o
institucional.”

2. Punt F) Accés

Es modifica el punt 1 en el sentit següent:

“1. Només podran accedir a les instal·lacions del Parlament
de les Illes Balears els membres de la Mesa, els portaveus,
els membres de la Diputació Permanent, els diputats i les
diputades, el personal del Gabinet de la Presidència i dels
serveis essencials del Parlament, sense perjudici dels
eventuals dels grups parlamentaris en els termes indicats en
el punt 3 següent. També hi podran accedir les persones
externes que precisin acudir al Registre; aquest accés es
regularà d’acord amb les recomanacions fetes per les
autoritats sanitàries.”

Seu del Parlament, 30 de març de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
Modificació del Pla de Contingència del Parlament de

les Illes Balears davant la situació actual ocasionada pel
COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2020, atesa la proposta de la Comissió de
coordinació i seguiment prevista al punt 2 del Pla de
contingència del Parlament de les Illes Balears, en reunió del
proppassat dia 26 de març, acorda de modificar el Pla de
Contingència del Parlament de les Illes Balears davant la
situació actual ocasionada pel COVID-19 en el sentit d'afegir-
hi un punt 8, amb la redacció següent:

"8. La Mesa del Parlament de les Illes Balears delega en el
president del Parlament de les Illes Balears l’exercici de les
competències que siguin necessàries per a la resolució dels
assumptes urgents durant la situació excepcional derivada
de la crisi sanitària provocada pel COVID-19. L’esmentada
delegació s’exercirà prèvia consulta als membres de la
Mesa de la cambra i se'n donarà compte a la propera sessió
de la Mesa que es convoqui."

Seu del Parlament, 30 de març de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acords de la Mesa del Parlament respecte de sessions no

presencials de la Mesa i la Junta de Portaveus, de la
Diputació Permanent, de la votació telemàtica i de les
condicions de les videoconferències.

L’acord s’emmarca en el context d’excepcionalitat derivat
de la pròrroga de l’estat d’alarma feta pel Congrés el passat 25
de març, respecte del Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per al
COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març de 2020, acordà que la Diputació Permanent seria
l’òrgan que duria a terme la tasca parlamentària indispensable
durant l’estat d’alarma i les possibles pròrrogues. I, amb
posterioritat, dia 20 de març, la Mesa i la Junta de Portaveus
acordaren per unanimitat la realització de la Diputació
Permanent en un format presencial reduït i l’acceptació del vot
telemàtic a tots els seus membres amb un procediment
simplificat.

Aquest acord es dicta per mantenir l’equilibri entre la
reducció de la presència física dels membres de la cambra i del
personal que hi presta el seus serveis en atenció amb les
mesures derivades del decret d’alarma i de les indicacions de
les autoritats sanitàries i la necessitat de garantir l’exercici de
la participació política i de mantenir l’activitat del Parlament en
condicions de seguretat.

D’aquesta manera, i amb els termes que s’indiquen, es
proposen la realització de forma no presencial de les sessions
dels òrgans interns com són la Mesa i la Junta de Portaveus, la
participació presencial del menor nombre de membres a la
Diputació Permanent i l'habilitació del vot telemàtic als
membres que no hi participin presencialment i de les
videoconferències quan hi concorrin dificultats de
desplaçament i/o allotjament. 

Les sessions de la Diputació Permanent presencialment
tendran lloc a la Sala de Plens per tal de mantenir les distàncies
de seguretat recomanades i de facilitar el seguiment de la sessió
a través del canal del parlament.

Per aquests motius, la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 de març de 2020, adopta, per
unanimitat, els acords següents:

Primer.

Durant el període de l’estat d’alarma i les seves successives
pròrrogues, les sessions de la Mesa i de la Junta de Portaveus
es realitzaran, sempre que sigui possible i preferentment, de
forma no presencial, i s’atorga als acords que s’hi puguin
adoptar plena validesa jurídica. La participació a la Junta de
Portaveus haurà de ser d’un portaveu per cada grup
parlamentari.

Segon. 

La Diputació Permanent realitzarà les sessions amb una
participació presencial reduïda dels membres, de manera que
hi assisteixin, com a mínim, tres membres de la Mesa, i un
membre, com a mínim, per cada grup parlamentari, i la
participació per videoconferència d’un membre del Grup Mixt,
donades les circumstàncies de limitació i reducció del trànsit
aeri i marítim i/o d’allotjament causades per l’estat d’alarma.

Tercer.

S’habilita el vot telemàtic als membres de la Diputació
Permanent mitjançant un procediment simplificat, tal com
consta a l’annex de l’acord.

Quart. 

Aquest acord es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears i desplegarà els seus efectes des del
moment en què s’hagi publicat. Es comunicarà també als
portaveus dels grups parlamentaris i al personal de la cambra.

Seu del Parlament, 30 de març de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Annex

Vot telemàtic per a la sessió de  la Diputació Permanent de
dia ...  

1. De forma excepcional i per donar resposta a les mesures de
contenció del COVID-19, els diputats i les diputades podran
votar telemàticament en la Diputació Permanent que se celebra

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-036.pdf#page=2
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en els mateixos supòsits en què s’accepta la votació telemàtica
en el ple; és a dir, en “aquells assumptes que permetin avançar
l’emissió del vot atès que no són susceptibles de modificació al
si del ple i en aquells que no es puguin votar separadament en
diversos apartats, articles o esmenes, com puguin ser, entre
d’altres, la presa en consideració d’una proposició de llei, la
votació d’esmenes a la totalitat, la convalidació o derogació de
decrets lleis, la designació de persones, l’acord de tramitació
directa i en lectura única, la votació secreta per a designació de
persones.”

2. Correspondrà als grups parlamentaris comunicar els diputats
i les diputades que volen emetre el vot telemàtic de la manera
següent:

A. La sol·licitud es presentarà al Registre del Parlament fins el
dia  ... a les ... hores.

B. L’Oficialia Major enviarà el formulari de votació a l’adreça
de correu electrònic del Parlament de què ja disposen els
diputats.

C. Els diputats podran emplenar el formulari i contestar fins al
dia ... a les ... hores a l’adreça de correu
vottelematic@parlamentib.es.

D. L’oficiala major o persona en qui delegui telefonarà
personalment a cada un dels diputats per comprovar
l’emissió del vot telemàtic i el seu sentit.

3. Quedarà sense efecte el vot telemàtic en el supòsit que el
diputat o la diputada sigui present a la sessió de la Diputació
Permanent de dia ...
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