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J) A la Pregunta RGE núm. 8233/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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AC) A la Pregunta RGE núm. 11471/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a increment de les sancions poer combatre el "balconing". 2257

AD) A la Pregunta RGE núm. 11472/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aprovació de la futura llei de turisme d'excessos. 2257

AE) A la Pregunta RGE núm. 11555/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a denegació d'ajudes del Govern central a les famílies d'alumnes amb elevades capacitats de les Illes Balears per a la realització
d'activitats extraescolars. 2257

AF) A la Pregunta RGE núm. 11556/19, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a convocatòria d'ajudes a les escoles municipals de música. 2258

AG) A la Pregunta RGE núm. 11632/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures previstes pel Govern davant l'augment de la ludopatia en els menors d'edat. 2259

AH) A la Pregunta RGE núm. 11633/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a inspeccions a les sales de joc i apostes. 2259

AI) A la Pregunta RGE núm. 11634/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a servei d'inspecció a les sales de joc i apostes a partir de 2020. 2259

AJ) A la Pregunta RGE núm. 11635/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actes d'inspecció respecte de sales de joc i apostes relacionades amb menors d'edat emeses des de 2015-2018. 2259

AK) A la Pregunta RGE núm. 11636/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actes d'inspecció respecte de sales de joc i apostes corresponents a l'any 2019 relacionades amb els menors d'edat. 2260

AL) A la Pregunta RGE núm. 11637/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a expedients sancionadors instruïts el 2019 en relació amb sales de joc i apostes amb vinculació a la població menor d'edat.

2260

AM) A la Pregunta RGE núm. 11638/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a expedients sancionadors instruïts el 2019 en relació amb sales de joc i apostes amb vinculació a la població menor d'edat.

2260

AN) A la Pregunta RGE núm. 11639/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a expedients sancionadors instruïts des de 2015 a 2018 en relació amb sales de joc i apostes amb motiu de la presència de
menors d'edat. 2260

AO) A la Pregunta RGE núm. 11640/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a expedients sancionadors amb resultat de fermesa de la sanció imposats el 2019 a les sales de joc i apostes amb motiu a la
població menor d'edat. 2260

AP) A la Pregunta RGE núm. 11641/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a expedients sancionadors amb resultat de fermesa de la sanció imposats els anys 2015, 2016, 2017 i 2018 a les sales de joc
i apostes amb motiu a la població menor d'edat. 2261

AQ) A la Pregunta RGE núm. 11642/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a llicències d'obertura de sales de joc i cases d'apostes. 2261

AR) A la Pregunta RGE núm. 11643/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a dades en relació amb la ludopatia a la `població infantil i juvenil. 2261

AS) A la Pregunta RGE núm. 11646/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a labor d'inspecció en els locals vinculats al "sector del joc" situats a les Illes Balears. 2261

AT) A les Preguntes RGE núm. 11696 a 11698/19, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a ciutadans que es varen quedar snese servei bucodental els anys 2016, 2017 i 2018. 2261

AU) A la Pregunta RGE núm. 11699/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a despesa bucodental a Formentera l'any 2016. 2262
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AV) A la Pregunta RGE núm. 11700/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a despesa bucodental a Formentera l'any 2017. 2262

AW) A la Pregunta RGE núm. 11701/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a despesa bucodental a Formentera l'any 2018. 2262

AX) A la Pregunta RGE núm. 11702/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a servei de citacions de consultes externes. 2262

AY) A la Pregunta RGE núm. 11707/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei de la ciència. 2262

AZ) A la Pregunta RGE núm. 11710/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lleis de biblioteques, arxius i museus. 2262

BA) A la Pregunta RGE núm. 11711/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a codi de bones pràctiques en matèria de cultura. 2262

BB) A la Pregunta RGE núm. 11712/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei de mecenatge cultural. 2263

BC) A la Pregunta RGE núm. 11713/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a banc de terres. 2263

BD) A la Pregunta RGE núm. 11714/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a parcs agraris a zones urbanes. 2263

BE) A la Pregunta RGE núm. 11715/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de les oficines comarcals d'agricultura. 2263

BF) A la Pregunta RGE núm. 11716/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assessorament tècnic als pagesos de les Illes Balears. 2263

BG) A la Pregunta RGE núm. 11717/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a horari de les oficines que han prestat servei d'assessorament tècnic als pagesos els anys 2018 i 2019. 2264

BH) A la Pregunta RGE núm. 11718/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei de consum adaptada a les noves directives europees. 2264

BI) A la Pregunta RGE núm. 11719/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agència de consum. 2264

BJ) A la Pregunta RGE núm. 11720/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reducció de la burocràcia. 2264

BK) A la Pregunta RGE núm. 11721/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a revisió dels procediments administratius. 2265

BL) A la Pregunta RGE núm. 11722/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nova llei de consells insulars. 2267

BM) A la Pregunta RGE núm. 11723/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei reguladora de la Sindicatura de Greuges. 2267

BN) A la Pregunta RGE núm. 11725/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a audiències públiques. 2267

BO) A la Pregunta RGE núm. 11726/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a treballadors acollits al teletreball. 2267

BP) A la Pregunta RGE núm. 11727/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei del foc el 2020. 2268
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BQ) A la Pregunta RGE núm. 11728/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a beques per a esportistes d'èlit. 2268

BR) A la Pregunta RGE núm. 11729/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a programes de tecnificació esportiva. 2268

BS) A la Pregunta RGE núm. 11730/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transport dels clubs i els esportistes. 2268

BT) A la Pregunta RGE núm. 11731/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a participació de la dona a l'esport. 2268

BU) A la Pregunta RGE núm. 11732/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei de cooperació. 2269

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 5929/20, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, sobre les accions dutes a terme per la conselleria de la qual és titular davant la crisi generada per la propagació del COVID-19.

2269

B) RGE núm. 5930/20, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera d'Afers Socials
i Esports, sobre les accions dutes a terme per la conselleria de la qual és titular davant la crisi generada per la propagació del COVID-19.

2269

C) RGE núm. 5931/20, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, sobre la situació econòmica i laboral derivada de la crisi sanitària per la propagació del COVID-19.

2269

D) RGE núm. 6142/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, sobre la situació de l'actual curs escolar davant la situació de crisi generada per la pandèmia del COVID-19.

2270

E) RGE núm. 6137/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors, sobre la situació dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2020 en la nova
situació de crisi derivada de la pandèmia del COVID-19. 2270

3.17. INFORMACIÓ

A) Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 5937/20, del Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 4/2020, de 20
de març, pel qual s'estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials,
medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l'impacte econòmic o social del COVID-19. 2270

B) Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 5939/20, del Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 5/2020, de 27
de març, pel qual s'estableixen mesures urgents en matèries tributària i administratives per fer front a l'impacte econòmic i social del
COVID-19. 2270

C) Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 5940/20, del Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 6/2020, d'1
d'abril, pel qual s'estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la
investigació sanitària. 2271

D) Acords de la Mesa i de la Junta de portaveus del Parlament de les Illes Balears, en relació amb els acords de data 16 i 30 de març
d’enguany sobre l'activitat parlamentària que es durà a terme a partir de dia 14 d’abril. 2271

E) Delegació en el president del Parlament de diverses actuacions per a la substitució del subsistema de control tàctil de les sessions
del Ple. 2272
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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
10 de març de 2020, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4201/20, relativa a política general duta a terme pel que
fa als mecanismes de control dels menors en els centres de
menors gestionats pel Govern, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
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.

A la seu del Parlament, 31 de març de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2020, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3631/20,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de fidelització dels professionals sanitaris.

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, 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de març de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 4426/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució
de gas natural a Mallorca, que contestà el vicepresident i
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

B) RGE núm. 4703/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
institucionalització de la mentida per part de la Conselleria
d'Educació, que contestà el conseller d'Educació, Universitat i
Recerca.

C) RGE núm. 4431/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes del decret llei en
matèria d'habitatge, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

D) 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, que
contestà la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat.

E) 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,
que contestà la consellera de Salut i Consum.

F) 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, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

G) 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, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

H) RGE núm. 4430/20, del diputat José Luis Camps i  Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre d'FP a Es
Castell, que contestà el conseller d'Educació, Universitat i
Recerca.

I) 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, que contestà
el conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

J) RGE núm. 4432/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada d'imposts del
Govern central, que contestà la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.

K) RGE núm. 4427/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
compensació de pescadors de Mallorca i Menorca per les bales
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de palla recollides amb les xarxes, que contestà la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

L) 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, que contestà el conseller
de Medi Ambient i Territori.

M) RGE núm. 4422/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a taxa
aèria, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

N) RGE núm. 4418/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de suport a la
pagesia, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

O) 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, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

P) 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, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Q) RGE núm. 4420/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a protocols
i mesures aprovades els darrers deu anys, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

R) 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, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2020, rebutjà els Punts 1 a 3 i 5 a 7 de la Moció
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, amb el resultat següent: 
• Punts 1, 3, 6 i 7: vots emesos 57, vots a favor 26, vots en

contra 31 i abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 57, vots a favor 23, vots en contra 31

i abstencions 3.

• Punt 5: vots emesos 57, vots a favor 27, vots en contra 30
i abstencions 0.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Promesa del càrrec de diputada de la Sra. Maria

Antònia Sureda i Martí.

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de març de 2020, conformement amb el que disposa l'article
8.1.3r del Reglament de la cambra, procedí a prometre el càrrec
la diputada Maria Antònia Sureda i Martí.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

8454/20, de l'Ajuntament de Palma, de modificació de
l'article 51 de la Llei de capitalitat de Palma respecte de la
durada del mandat del defensor o de la defensora de la
Ciutadania.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de març de 2020, prengué en consideració, per 56 vots a favor,
cap en contra i cap abstenció, la proposició de llei esmentada
a l'enunciat.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Decaïment de la Proposició de llei RGE núm. 8426/15,

de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears; i de la Proposició de llei RGE
núm. 4500/17, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de
juliol, del règim especial de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de març de 2020, no mantingué, per cap vot a favor, 56 en
contra i cap abstenció, les proposicions de llei esmentades a
l'enunciat, per la qual cosa quedaren decaigudes.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

D)
Ratificació i manteniment de la Proposició de llei RGE

núm. 4406/18, de protecció de la Mar Mediterrània sota la
jurisdicció espanyola dels danys que puguin produir
l'exploració, la investigació i l'explotació d'hidrocarburs i
altres substàncies minerals.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de març de 2020, ratificà i mantingué, per majoria absoluta (56
vots a favor, cap en contra i cap abstenció), la proposició de llei
esmentada a l'enunciat.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Ratificació i manteniment de la Proposició de llei RGE

núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de
28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, per a la supressió de l'aforament dels diputats
i les diputades del Parlament de les Illes Balears i dels
membres del Govern de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de març de 2020, ratificà i mantingué, per majoria de dos terços
(56 vots a favor, cap en contra i cap abstenció), la proposició
de llei esmentada a l'enunciat.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Ratificació i manteniment de la Proposició de llei RGE

núm. 14160/17, de modificació de l'article 25 de la Llei
7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de març de 2020, ratificà i mantingué, per majoria absoluta (51
vots a favor, 5 en contra i cap abstenció), la proposició de llei
esmentada a l'enunciat.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Ratificació i manteniment de la Proposició de llei RGE

núm. 2953/18, per a la reforma de l'article 69.3 de la
Constitució Espanyola als efectes que l'illa de Formentera
triï un senador propi, amb independència del que triï l'illa
d'Eivissa.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de març de 2020, ratificà i mantingué, per majoria absoluta (55
vots a favor, 1 en contra i cap abstenció), la proposició de llei
esmentada a l'enunciat.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
Comunicació de les persones designades per defensar en

el Congrés de Diputats les proposicions de llei RGE núm.
14160/17, RGE núm. 2953/18,  RGE núm. 4406/18 i RGE
núm. 6612/18.

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de març de 2020, es comunicà el nom de les persones
designades per defensar en el Congrés dels Diputats les
proposicions de llei que es relacionen a continuació:

RGE núm. 14160/17, de modificació de l'article 25 de la Llei
7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista 

Titulars
• Enric Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari

Socialista
• Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari

Popular
• Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears
Suplents
• Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista
• Maria Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari

Popular
• Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears

RGE núm. 2953/18, per a la reforma de l'article 69.3 de la
Constitució Espanyola als efectes que l'illa de Formentera
triï un senador propi, amb independència del que triï l'illa
d'Eivissa

Titulars
• Pilar Carbonero i Sánchez, del Grup Parlamentari

Socialista
• Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup

Parlamentari Popular
• Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt
Suplents
• Beatriu Gamundí i Molina, del Grup Parlamentari

Socialista
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• Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular

• Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt

RGE núm. 4406/18, de protecció de la Mar Mediterrània
sota la jurisdicció espanyola dels danys que puguin produir
l'exploració, la investigació i l'explotació d'hidrocarburs i
altres substàncies minerals

Titulars
• Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari

Unidas Podemos
• Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular
• Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca
Suplents
• Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari UNidas

Podemos
• Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular
• Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca
•

RGE núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l'aforament dels diputats i les diputades del Parlament de
les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes
Balears

Titulars
• Mercedes Garrido i Rodríguez, del Grup Parlamentari

Socialista
• Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari

Popular
• Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt
Suplents
• Juli Dalmau i de Mata, del Grup Parlamentari Socialista
• María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari

Popular
• Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

I)
Aprovació de l'informe sobre el compliment del

pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici
2019.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de març de 2020, aprovà, per assentiment, l'informe esmentat
a l'enunciat.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. DIPUTACIÓ PERMANENT DEL
PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la Sra. Presidenta del Govern de les

Illes Balears, davant la Diputació Permanent del Parlament
de les Illes Balears, sobre la situació de les Illes Balears a
causa del COVID-19 i les mesures per fer-hi front (RGE
núm. 5153/20 i 5303/20).

A la Diputació Permanent del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de març de 2020, tengué lloc la
compareixença de la Sra. Presidenta del Govern de les Illes
Balears, qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)
A la Pregunta RGE núm. 7695/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a servei a les persones
amb un alt grau de dependència.

La prestació econòmica d’assistència personal té com a
finalitat la promoció de l’autonomia de les persones amb gran
dependència. El seu objectiu és contribuir a la contractació
d’una assistència personal durant un nombre d’hores que faciliti
a la persona beneficiària l’accés a l’educació i al treball, i
també una vida més autònoma en l’exercici de les activitats
bàsiques de la vida diària. Amb l’acord previ del Consell
Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció en la
Dependència s’estableixen les condicions específiques d’accés
a aquesta prestació.

Malgrat estar recollida per la Llei 39/2006, és, amb
diferència, la prestació que menys recorregut ha tingut en tot el
territori nacional per diversos factors, principalment el
normatiu (regulacions, convenis, control, etc.) i la complexitat
de poder definir de manera homogènia els perfils i requisits.

Des de la implementació de la Llei el 2007, hi ha hagut
diferents intents de posar en marxa la figura a tot el territori
nacional. La seva implementació ha estat pràcticament
anecdòtica amb 7837 prestacions econòmiques d’assistent
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personal a tot l’estat (veure les estadístiques de l’IMSERSO:
https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/docum
ents/binario/es tsisaad20191231.pdf), de les quals al País Basc
n’hi ha el 80,26%, atès que fa una interpretació diferent
d’aquesta figura i l’associa a unes cures professionals que no
estan desenvolupades a la Cartera de Serveis mitjançant la
contractació d’empleats de la llar i, a Castella i Lleó amb un
15,21%, on desenvolupen un programa de foment de
l’ocupació per a persones amb discapacitat que són els que fan
d’assistent personal.

Les dificultats per potenciar aquesta prestació són moltes.
Actualment, la persona ha de contractar l’assistent personal,
amb dificultats per saber on l’ha de donar d’alta a la Seguretat
Social, ja que no existeix un epígraf concret i en cas de fer la
contractació ho fan com a empleats de la llar, a més a més
sense poder acreditar la formació necessària per desenvolupar
aquesta tasca, ja que no està definida. Afegit a això, la major
part dels grans dependents potencials beneficiaris d’aquesta
prestació cobren pensions amb complement de gran invalidesa,
import que segons està regulat, s’ha de descomptar íntegrament
de l’ajuda que ha de rebre la persona, el que fa que a la pràctica
les prestacions surtin amb imports tan baixos que no
afavoreixen que les persones puguin optar-hi realment. Els
beneficiaris han de fer un gran esforç econòmic per rebre una
quantitat molt baixa d’ajuda.

A la passada legislatura, a nivell estatal novament es varen
promoure grups de treball, tant a nivell tècnic, amb la
participació d’entitats com CERMI, PREDIF, Plena Inclusió,
federació de Vida Independent... com a nivell polític, per
regular novament aquesta prestació i afavorir la seva
implementació. Des de la Direcció General d’Atenció a la
Dependència de la Conselleria d’Afers Socials i Esports hem
participat, tant en els grups de treball tècnics com en els dels
directors generals de les diferents CCAA, emperò encara no
s’ha arribat a un consens, necessari per elevar una proposta al
Consell Territorial.

Les dificultats venen motivades per diferències tècniques
com ara: si a més a més del grau de dependència s’ha de
demanar el de discapacitat; si han d’anar vinculats a un pal de
vida independent; si exclusivament per motius laborals i de
participació social o si també ho ha de ser per l’estudi o l’oci;
des de quina edat i fins a quina edat s’ha de poder limitar, si és
que hi ha d’haver límits; si és per a totes les persones o s’ha
d’excloure a les incapacitades ja que en puritat no poden
autogovernar-se; quina ha de ser la formació; ha de ser
formació formal mitjançant certificat de professionalitat o basta
qualsevol tipus de curs; si es pot contractar a través d’una
empresa o exclusivament de persona a persona; quin ha de ser
l’import perquè realment sigui una prestació atractiva; quin
finançament ha de venir de l’estat.

Vistes les dificultats que presentava aquesta prestació, en el
2015 des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports s’iniciaren
les passes per dissenyar un servei que pogués donar cobertura
a les necessitats de les persones potencialment beneficiàries
d’aquesta prestació.

El Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la
Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020,
va introduir el servei d’acompanyament per a persones amb
discapacitat física i necessitat de suport extens. Una prestació

que està fora de la cartera de serveis de dependència i que
s’inscriu dins la d’Atenció a la Discapacitat.

El Servei d’Acompanyament per a persones amb
discapacitat física i necessitat de suport extens es va iniciar l’1
de setembre del 2017. Actualment, està amb l’entitat ASPAYM
Illes Balears fins a l’agost del 2023. Aquest concert permet
9.140 activitats d’acompanyament anuals, amb un total màxim
aproximat de 36.560 activitats d’acompanyament pels quatre
anys de durada del concert, i una borsa aproximada total de
73.120 hores d’intervenció directa.

L’import del concert és d’1.534.057,60 € durant els 4 anys
de la concertació (2019-2023), i la despesa executada durant el
2019 ha estat de 295.089,4 €.

Durant la prestació del servei s’han atès 28 persones i
actualment s’atén a 20 persones.

Palma, 10 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

B)
A les Preguntes RGE núm. 8215, 8219 i 8223/19,

presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a residències de gent gran
projectades de gestió pública que s'han posat en marxa a
Eivissa els anys 2016, 2017 i 2018.

Aquests anys no es va posar en marxa cap residència de
gestió pública, atès que no s’ha tingut cessió de terrenys
públics, de la mateixa manera que els anys anteriors, tot i que
es varen enviar cartes a tots els ajuntaments.

En el cas d’Eivissa, donat que el consell insular no ha
assumit la gestió de les residències, tot i ser-ne competent, les
ha gestionades el Govern. A finals de l’any 2016 el Govern va
recuperar per a gestió pública a Sant Antoni 20 places de
residència i 20 places de Centre de Dia a Sant Josep, reserva de
solar i partida per iniciar.

Palma, 26 de novembre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

C)
A les Preguntes RGE núm. 8216, 8220 i 8224/19,

presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a residències de gent gran
projectades de gestió pública que s'han posat en marxa a
Formentera els anys 2016, 2017 i 2018.

Aquests anys no es va posar en marxa cap residència de
gestió pública, atès que no s’ha tingut cessió de terrenys
públics, de la mateixa manera que els anys anteriors, tot i que
es varen enviar cartes a tots els ajuntaments.
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En el cas de Formentera, a l’any 2017 es va iniciar el
procediment per a la construcció de la nova residència que serà
una realitat en un futur proper. Aquesta es realitza mitjançant
subvenció al Consell de Formentera.

Palma, 26 de novembre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

D)
A les Preguntes RGE núm. 8217, 8221 i 8225/19,

presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a residències de gent gran
projectades de gestió pública que s'han posat en marxa a
Mallorca els anys 2016, 2017 i 2018.

Aquests anys no es va posar en marxa cap residència de
gestió pública, atès que no s’ha tingut cessió de terrenys
públics, de la mateixa manera que els anys anteriors, tot i que
es varen enviar cartes a tots els ajuntaments.

En el cas de Mallorca: s’està construint la residència de
Portol (Marratxí, 100 places), s’han adjudicat les obres de la
residència de Son Martorell (Palma, 120 places), s’està
realitzant el projecte bàsic del centre de llargues estades de Son
Dureta (120 places) i s’estan finalitzant les obres d’adaptació
de la residència de Campos (22 places).

Palma, 26 de novembre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

E)
A les Preguntes RGE núm. 8218, 8222 i 8226/19,

presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a residències de gent gran
projectades de gestió pública que s'han posat en marxa a
Menorca els anys 2016, 2017 i 2018.

Aquests anys no es va posar en marxa cap residència de
gestió pública, atès que no s’ha tingut cessió de terrenys
públics, de la mateixa manera que els anys anteriors, tot i que
es varen enviar cartes a tots els ajuntaments.

En el cas de Menorca:
• Maó (120 places), quarter de Santiago, s’ha presentat el

projecte bàsic en desenvolupament del protocol i s’està
elaborant el conveni.

• Ferreries, ampliació de 14 places, via subvenció, amb l’obra
executada i tramitant l’autorització.

• Es Castell (60 places), amb conveni signat per a la cessió
del solar.

• Sant Lluís, s’està tramitant el conveni.

Palma, 26 de novembre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

F)
A les Preguntes RGE núm. 8227 i 8228/19, presentades

pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a sistema de concentració de serveis
socials a col·lectius vulnerables amb la xarxa d'entitats del
tercer sector a Formentera i a Eivissa l'any 2016.

Durant el 2016 es va prestar de forma concertada, de forma
conjunta a ambdues illes, el servei d’Atenció Primerenca de la
Direcció d’Atenció a la Dependència amb un total de 51 places,
el que va suposar 8846 sessions en aquestes illes.

Palma, 10 de desembre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

G)
A la Pregunta RGE núm. 8229/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sistema de concentració de serveis
socials a col·lectius vulnerables amb la xarxa d'entitats del
tercer sector a Mallorca l'any 2016.

Durant el 2016 es va prestar de forma concertada el servei
d’Atenció Primerenca de la Direcció d’Atenció a la
Dependència amb un total de 403 places, el que va suposar
69.656 sessions.

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

Ordre de Publicació

H)
A la Pregunta RGE núm. 8230/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sistema de concentració de serveis
socials a col·lectius vulnerables amb la xarxa d'entitats del
tercer sector a Menorca l'any 2016.

Durant el 2016 es va prestar el servei d’Atenció Primerenca
de la Direcció General d’Atenció a la Dependència amb un
total de 16 places, el que va suposar 2.816 sessions.

Palma, 9 de desembre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació

I)
A les Preguntes RGE núm. 8231 i 8232/19, presentades

pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a sistema de concentració de serveis
socials a col·lectius vulnerables amb la xarxa d'entitats del
tercer sector a Eivissa i a Formentera l'any 2017.

Durant el 2017 es va prestar de forma concertada, de forma
conjunta a ambdues illes, el Servei d’Atenció Primerenca de la
Direcció General d’Atenció a la Dependència amb un total de
56 places, el que va suposar 9.596 sessions.

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

Ordre de Publicació

J)
A la Pregunta RGE núm. 8233/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sistema de concentració de serveis
socials a col·lectius vulnerables amb la xarxa d'entitats del
tercer sector a Mallorca l'any 2017.

Durant el 2017 es va prestar:
• Servei d’Atenció Primerenca de la Direcció General

d’Atenció a la Dependència amb un total de 432 places, el
que va suposar 74.656 sessions.

• Serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat per
salut mental greu: 181 places.

• Servei d’acompanyament per a persones amb discapacitat
física: 7.140 activitats.

• Servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de
la dependència: 50 places.

• Servei d’habitatge i emancipació de joves extutelats: 177
places.

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

Ordre de Publicació

K)
A la Pregunta RGE núm. 8234/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sistema de concentració de serveis
socials a col·lectius vulnerables amb la xarxa d'entitats del
tercer sector a Menorca l'any 2017.

Durant el 2017 es va prestar el Servei d’Atenció Primerenca
de la Direcció General d’Atenció a la Dependència amb un
total de 21 places, el que va suposar 3.566 sessions.

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

Ordre de Publicació

L)
A les Preguntes RGE núm. 8235 i 8236/19, presentades

pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a sistema de concentració de serveis
socials a col·lectius vulnerables amb la xarxa d'entitats del
tercer sector a Eivissa i a Formentera l'any 2018.

Durant el 2018 es va prestar de forma concertada, de forma
conjunta a ambdues illes, el Servei d’Atenció Primerenca de la
Direcció General d’Atenció a la Dependència amb un total de
55 places, el que va suposar 9.502 sessions.

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

Ordre de Publicació

M)
A la Pregunta RGE núm. 8237/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sistema de concentració de serveis
socials a col·lectius vulnerables amb la xarxa d'entitats del
tercer sector a Mallorca l'any 2018.

Durant el 2018 es va prestar:
• Servei d’Atenció Primerenca de la Direcció General

d’Atenció a la Dependència amb un total de 403 places, el
que va suposar 69.656 sessions.

• Serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat per
salut mental greu: 181 places.

• Servei d’acompanyament per a persones amb discapacitat
física: 7.140 activitats.

• Servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de
la dependència: 50 places.

• Servei d’habitatge i emancipació de joves extutelats: 177
places.

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

Ordre de Publicació

N)
A la Pregunta RGE núm. 8238/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sistema de concentració de serveis
socials a col·lectius vulnerables amb la xarxa d'entitats del
tercer sector a Menorca l'any 2018.

Durant el 2018 es va prestar el Servei d’Atenció Primerenca
de la Direcció General d’Atenció a la Dependència amb un
total de 24 places, el que va suposar 4.166 sessions.

Palma, 9 de desembre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació

O)
A la Pregunta RGE núm. 8239/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llei de protecció dels drets de les
persones majors.

La Llei de protecció dels drets de les persones majors,
recollida als Acords de Bellver, està prevista que s’aprovi
durant l’any 2022.

Palma, 10 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

P)
A la Pregunta RGE núm. 8252/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a recuperació del finançament i dels
pagaments acordats en qüestions de dependència d'abans
de la crisi.

Des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports s’ha
reclamat als corresponents ministres competents en matèria de
dependència el retorn al finançament equilibrat des del primer
moment, ja sigui a través de comunicació escrita (adjuntam les
darreres cartes trameses al vicepresident del Govern i a
l’anterior ministra) com verbalment en les diverses reunions
mantingudes durant els darrers anys, com el cas de la ministra
María Luisa Carcedo, així com en els diferents espais de
coordinació existent en aquesta matèria com el Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención en
la Dependencia.

Palma, 26 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

Q)
A la Pregunta RGE núm. 8332/19, presentada pel

diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inversió al Centre d'interpretació de la reserva de
la biosfera.

En data 3 de desembre de 2015 es va signar un protocol
d’actuacions entre l’Administració General de l’Estat (Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques) i la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’impuls financer
d’actuacions inversores, per tal d’articular els mecanismes de
compensació i coordinació financera relatius a determinats
convenis en matèria de turisme.

Entre els esmentats convenis es troba el CIES, en relació
amb l’actuació de S’Enclusa de Menorca. La intenció del
govern és recuperar aquest finançament per garantir en el
menor temps possible la rehabilitació i condicionament de
s’Enclusa.

Palma, 15 de gener de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació

R)
A la Pregunta RGE núm. 8335/19, presentada pel

diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inversió al Port de Ciutadella a Menorca.

Malgrat siguin actuacions que s’hagin fet al Port de
Ciutadella de Menorca, de qui Ports de les Illes Balears té la
competència, i qui Ports de les Illes Balears ha estat la
beneficiària d’aquestes obres les quals ja s’han realitzat en la
seva totalitat, realment qui ha pagat és la comunitat autònoma.
Per tant, tota la informació del procés vos l’haurà d’informar la
Conselleria d’Hisenda.

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

Ordre de Publicació

S)
A la Pregunta RGE núm. 8349/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projectes de reconversió
anunciats a les instal·lacions de Cemex a Lloseta.

Es tracta d’un projecte llarg i complex, i del qual en depèn
l’estabilitat econòmica de moltes famílies. Per tant, s’ha
d’avançar amb cura però també de forma àgil. Des de l’anunci
i presentació del projecte s’ha pactat un full de ruta i l’estat
actual és el següent:
• S’estan coordinant els diferents agents implicats per

precisar els detalls del projecte, que es presentarà
definitivament aviat.

• S’han realitzat importants reunions per anar avançant en la
consecució del projecte i es preveuen noves trobades
properament.

• S’està treballant per poder obtenir finançament de l’IDAE
i de la UE.

• Paral·lelament s’estan tramitant altres ajudes nacionals a la
inversió productiva.

Palma, 22 de gener del 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez
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Ordre de Publicació

T)
A la Pregunta RGE núm. 8458/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa GESVAC
de gestió de vacunacions.

Durant els darrers 10 anys s’han invertit uns 100.000 €.
Aquestes dades inclouen: el disseny del programa i el seu
manteniment anual.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

U)
A les Preguntes RGE núm. 8468, 8469 i 8470/19,

presentades per la diputada María Salomé Cabrera i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
persones adherides al conveni per reubicar el personal
acomiadat de Cemex i a personal acomiadat de Cemex.

El 15 d’octubre de 2018 l’empresa CEMEX ESPAÑA SLU
anuncia aturar la producció de les seves fàbriques de ciment a
Lloseta (Mallorca) i Gádor (Almeria), fet que afecta un nombre
important de treballadors.

El 26 de desembre de 2018, en el marc de les negociacions
desenvolupades en la Mesa per la Reindustrialització de Gádor
i Lloseta que impulsa el Ministeri d’Indústria, s’arriba a dos
acords importants entre el Govern balear, CEMEX, ENAGAS,
REDEXIS-GAS i ACCIONA perquè donin solucions al
manteniment i creació de llocs de feina en l’àmbit de la
indústria.

El primer acord se signa el 26 de desembre de 2018 entre
la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i l’empresa
CEMEX. És un acord d’intencions per impulsar fins a 6
projectes industrials. Amb aquest acord es pretén identificar els
projectes alternatius i quines mesures i actuacions s’haurien de
dur a terme per posar-los en marxa. Es plantegen els següents
projectes:

- Planta de tractament d’àrids.
- Planta d’asfalt.
- Centre de logística en planta.
- Cooperativa de transport.
- Centre I+D.

El segon acord se signa el 26 de desembre de 2018 entre la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i les empreses
CEMEX, ENAGAS, REDEXIS-GAS (10 d’abril de 2019 entre
a formar part de l’acord), i ACCIONA. És un acord
d’intencions, un acord de col·laboració públic privat per al
desenvolupament i la implementació de dos projectes
d’energies renovables, emmarcats dins el projecte “Power to
Green Hidrogen Mallorca”, un la creació d’una planta de
generació d’hidrogen renovable mitjançant un segon projecte
de parc fotovoltaic per a ús compatible de transport.

D’acord amb tota aquesta informació, i responent a la
primera pregunta tots dos acords d’intencions estan subscrits

entre el sector públic privat i tenen com a objecte la promoció
i el desenvolupament de determinats projectes industrials
alternatius que donin resposta al manteniment i creació de llocs
de feina dins l’àmbit de la indústria, així com la
reindustrialització de la zona i l’impuls a les energies
renovables. Per tot això no es pot xerrar de “nombre de
persones adherides al conveni”, ja que, com s’ha explicat, és un
acord d’intencions entre el sector públic privat que cerca donar
solucions. El que sí podem dir és que amb el desenvolupament
d’aquests acords i per tant de cada un dels projectes proposats
s’estima un volum d’ocupació entre 51 i 69 treballadors en
total.

En relació amb la segona i tercera pregunta és una
informació que com a Govern no tenim, donat que és una
informació que disposa l’empresa i els sindicats. En tot cas,
hem demanat a les parts implicades i ens han donat per part de
l’empresa i els sindicats la següent informació:

Nombre de treballadors afectats per l’acomiadament col·lectiu
(ERO): 86.
Recol·locacions: 34
Llocs corporatius:    4
Operacions Lloseta: 7
Fàbrica Alcanar: 
Fàbrica Alicante:     2
Fàbrica Castillejo:   5
Materials (formigó i àrid): 4
Supply Chain (Logística): 7
Fàbrica Morata. 1

Acomiadaments: 52
Majors 55 anys: 14 (situació de prejubilació)
Recol·locacions externes: 13 (6 a través d’agència)
Sense ocupació: 25

En relació amb les 25 persones que a dia d’avui estan sense
ocupació, l’inform que per part del SOIB conjuntament amb la
Direcció General de Treball i Salut Laboral i els representants
dels treballadors s’està treballant en el disseny d’un itinerari per
recol·locar-los en el món laboral.

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

Ordre de Publicació

V)
A la Pregunta RGE núm. 9066/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern
envers les persones immigrades a les nostres illes.

Des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports constatam
la necessitat de seguir actuant contra qualsevol forma
d’expressió del racisme i la xenofòbia, i constatam que la
informació aportada per diferents estudis ens mouen a la
certesa que hi ha molta feina a fer des de totes les
administracions i tots els sectors de la societat.

En la línia d’altres campanyes com la realitzada el 2016 per
aquesta conselleria en contra de la xenofòbia es té previst de
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realitzar altres accions mediàtiques durant la present
legislatura.

A més, constatam que la millor eina és seguir treballant en
una línia integradora. 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.

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

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.

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:

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 Llei 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.

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 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 dependent 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 perquè
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.

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.

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 definitives 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 del 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 i Rodríguez

Ordre de Publicació

W)
A la Pregunta RGE núm. 9294/19, presentada per la

diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures per part del Govern davant
l'imminent encariment del cost del transport marítim.

En primer lloc, cal comentar que, segons les dades,
l’increment, tot i ser important, pot estar sobre un 11%.

1. El Govern de les Illes Balears va presentar al·legacions,
dirigides al Ministeri de Foment (actual Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana), perquè en la modificació del decret sobre les
compensacions al transport de mercaderies s’hi incloguessin la
concreció de les mesures del REB en matèria de transport de
mercaderies i la consolidació de les ajudes aprovades el 2017.
Així s’ha recollit al nou decret aprovat aquest dimarts pel
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Consell de Ministres. El Govern de l’Estat ha recollit les
peticions plantejades des de les Illes Balears, tot i que
continuam insistint en la millora de les condicions.

L’ajuda no queda subjecta ara a disponibilitat
pressupostària, sinó que s’inclou als pressuposts i és ampliable.

2. Minimis.

Respecte de la regla de Minimis, el decret mencionat inclou
el compromís del Govern de l’Estat d’instar la Unió Europea a
l’increment del llindar actual de 200.000 euros en ajudes per a
empresa per tres anys que fixa la regla dels minimis.

El Govern de les Illes Balears -amb el suport dels altres
territoris extrapeninsulars tal i com es va recollir en la
declaració de la recent cimera de Canàries- seguirà fent feina
per aconseguir l’eliminació de la regla dels Minimis per a les
Illes Balears, de la mateixa manera que s’aplica a les illes
ultraperifèriques.

3. Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència.
Reclamació a la CNMC d’una vigilància estricta del mercat
amb especial atenció a les empreses de distribució de
combustibles, navilieres i transportistes.

En aquest sentit, a finals de gener vàrem mantenir una
reunió amb el president de la CNMC on vàrem demanar la seva
implicació en el seguiment de l’evolució dels preus, tant dels
nòlits com dels combustibles.

4. Reclamació al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana i a la Unió Europea de mesures de promoció de les
alternatives que afavoreixin la reducció de les emissions
contaminants en el sentit indicat a l’apartat 4 del manifest de la
47a Assemblea General de la Comissió de Regions Perifèriques
Marítimes (CRPM), celebrada els dies 16-18 d’octubre de
2019, a Palerm. Plantejam la necessitat d’introduir mesures
compensatòries.

Hem mantingut una reunió amb el secretari d’Estat de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i també amb la DG de
Medi Ambient de la Comissió Europea per traslladar aquesta
demanda i ho tornarem a reclamar a la reunió amb la DG de
Competència de la Comissió Europea prevista per al proper
mes de maig.

5. Reclamació al Govern central i al Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana que als propers pressuposts de
l’estat del 2020 l’excepció/bonificació de la taxa a la
mercaderia (T3), de la taxa del passatge regular (T2), de la taxa
d’utilització de les aigües de la zona de servei i de les obres i
instal·lacions portuàries (T1) dels vaixells que hagin pres
mesures de reducció de les emissions (motors duals amb
consum de gas natural o hagin instal·lat depuradores
“scrubbers” en les seves xemeneies que evitin les emissions.
(Aquesta bonificació no està afectada als règims de Minimis).

Ports IB també reduirà o excepcionarà les taxes seguint la
proposta que fixi l’Autoritat Portuària de l’Estat.

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

Ordre de Publicació

X)
A les Preguntes RGE núm. 10439 a 10442/19,

presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a habitatge lliure
rehabilitat a Eivissa, Menorca, Formentera i Mallorca.

En trobem 1 a Santa Maria i 3 a Eivissa.

Palma, 25 de febrer de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació

Y)
A la Pregunta RGE núm. 10587/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a personal per dur a terme les feines de
reparació i rehabilitació.

La coordinació de les reparacions de manteniment dels
habitatges que formen el parc immobiliari de l’IBAVI la
realitzen 4 tècnics, amb seu a l’oficina de Palma, i tots ells amb
la titulació d’arquitectes tècnics.

A Mallorca, amb el 83% del volum total d’habitatges, es
coordinen pels 4 tècnics de l’IBAVI. A l’illa de Menorca, amb
el 12% dels habitatges, estan coordinades per un dels tècnics
abans esmentats. I a l’illa d’Eivissa i Formentera, amb el 5%
dels habitatges, estan coordinades pel mateix tècnic que
coordina l’illa de Menorca.

Resumint:

Els 4 tècnics es reparteixen l’illa de Mallorca i un d’ells,
amb menys càrrega a Mallorca, coordina a més les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera.

En percentatges totals la repartició es fa de la següent
manera:

1 Tècnic: Mallorca el 28%.
1 Tècnic: Mallorca el 24%.
1 Tècnic: Mallorca el 23%.
1 Tècnic: Mallorca el 8% + Menorca el 12% + Eivissa i

Formentera el 5% = el 25.

Palma, 9 de març de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació

Z)
A les Preguntes RGE núm. 10588 a 10654/19,

presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a expedients de
desnonament executats als diferents municipis.

Com ja sabreu, a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge ni
la Direcció General d’Habitatge ni l’Institut Balear de
l’Habitatge són responsables de dur el recompte dels
expedients de desnonaments executats en els municipis de les
Illes Balears. Qui fa el registre i, per tant, controla els nombres
dels expedients de desnonaments que s’han executat és
l’autoritat judicial.

Per altra banda, nosaltres sols som competents amb els
habitatges de protecció oficial públics, no amb els privats. I la
pregunta no fa diferència.

Palma, 15 de gener de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació

AA)
A les Preguntes RGE núm. 10655 i 10656/19,

presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a expedients de
desnonament executats als diferents d'Alaró i Alaior.

Com ja sabreu, a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge ni
la Direcció General d’Habitatge ni l’Institut Balear de
l’Habitatge són responsables de dur el recompte dels
expedients de desnonaments oberts en els municipis de les Illes
Balears. Qui fa el registre i, per tant, controla els nombres dels
expedients de desnonaments que s’han obert és l’autoritat
judicial.

Per altra banda, nosaltres sols som competents amb els
habitatges de protecció oficial públics, no amb els privats. I la
pregunta no fa diferència.

Palma, 7 de febrer de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació

AB)
A les Preguntes RGE núm. 10657 a 10721/19,

presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a expedients de
desnonament oberts als diferents municipis.

Com ja sabreu, a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge ni
la Direcció General d’Habitatge ni l’Institut Balear de
l’Habitatge són responsables de dur el recompte dels
expedients de desnonaments oberts en els municipis de les Illes
Balears. Qui fa el registre i, per tant, controla els nombres dels

expedients de desnonaments que s’han obert és l’autoritat
judicial.

Per altra banda, nosaltres sols som competents amb els
habitatges de protecció oficial públics, no amb els privats. I la
pregunta no fa diferència.

Palma, 14 de gener de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació

AC)
A la Pregunta RGE núm. 11471/19, presentada per la

diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a increment de les sancions
poer combatre el "balconing".

Els termes que s’han estipulat per tal de combatre les
pràctiques que es consideren perilloses per a la vida, la salut i
la integritat física dels clients dels establiments es poden
consultar a l’article 3 del decret llei, i les sancions que se’n
derivaran en cas d’obrir-se un procediment sancionador a causa
d’aquestes pràctiques es poden consultar a partir de l’article 11
del mateix.

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

Ordre de Publicació

AD)
A la Pregunta RGE núm. 11472/19, presentada per la

diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aprovació de la futura llei
de turisme d'excessos.

El decret llei va ser aprovat dia 17 de gener de 2020.

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

Ordre de Publicació

AE)
A la Pregunta RGE núm. 11555/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a denegació d'ajudes del
Govern central a les famílies d'alumnes amb elevades
capacitats de les Illes Balears per a la realització
d'activitats extraescolars.

Els cursos 2015/2016 i 2016/2017 es feren formacions per
a tots els docents de les Illes Balears en identificació d’alumnes
amb altes capacitats i intervenció educativa.

El curs 2017/2018 la conselleria va col·laborar en els IV
jornades d’altes capacitats intel·lectuals de la UIB donant
continuïtat i impuls a la formació, en aquest cas amb estratègies
d’intervenció, des d’una perspectiva inclusiva i es va constituir
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el primer seminari d’altes capacitats a Mallorca, Menorca i
Eivissa, on participaren docents de diferents especialitats per
aprofundir en el coneixement de les altes capacitats i en el seu
tractament educatiu.

Es dugueren a terme les primeres conferències d’altes
capacitats durant tot el curs, obertes a l’assistència de tots els
docents interessats.

Per al segon trimestre del curs 19-20 està previst reprendre
la formació en identificació i intervenció.

Així mateix, el servei d’atenció a la diversitat està fent una
revisió normativa i regulant nous procediments que puguin
garantir l’atenció educativa més adequada. S’ha dissenyat un
nou model de pla individual per alumnes identificats que s’ha
inclòs dins les instruccions de funcionament dels serveis
d’orientació amb caràcter prescriptiu, acompanyat
d’orientacions i propostes per a la seva elaboració, que
assegura una revisió trimestral de les mesures d’enriquiment
proposades i que requereix de la col·laboració de les famílies
i el seu vistiplau.

A més, per tal de complementar l’atenció dels alumnes amb
altes capacitats als centres educatius, la Conselleria d’Educació
i Universitat, en coordinació amb la Universitat de les Illes
Balears, col·labora i dóna suport a diferents programes que se
citen a continuació:

- ESTALMAT-T, estimulació del talent matemàtic. És un
programa formatiu orientat a desenvolupar les capacitats i
habilitats en matemàtiques dels nins i nines amb especial talent
en aquest camp. És un projecte de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales consolidat a nivell estatal
i que a les Illes Balears organitzen la Universitat de les Illes
Balears i Xeix. Cada curs comença a finals de setembre amb un
campament matemàtic de cap de setmana i, posteriorment, es
desenvolupa en unes vint sessions d’octubre a maig que se
celebren els dissabtes dematí. Aquestes sessions són
engrescadores per als alumnes, on aprenen un vessant diferent
de les matemàtiques i s’estimulen les seves capacitats. No
suposa cap despesa econòmica per a les famílies.

- MENTORIMENT. Programa d’enriquiment
extracurricular dirigit a alumnat identificat amb Altes
Capacitats Intel·lectuals (ACI), gestionat i coordinat pel
Programa d’atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACI)
de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i en col·laboració
amb la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de
la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes
Balears que compta amb el finançament del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, i el duen a terme investigadors/es
i professors/es doctors/es de la universitat.

El programa pretén propiciar un enriquiment extracurricular
a l’alumnat identificat amb altes capacitats intel·lectuals de
tercer i quart curts d’ESO, de Batxillerat i d’FP de grau Mitjà
i Superior de la nostra comunitat autònoma amb la finalitat de
poder desenvolupar el pensament divergent, estimular la
motivació intel·lectual i potenciar les seves capacitats intra i
interpersonals, mitjançant la formació i tutorització per part de
professorat de diferents estudis de la UIB.

Està previst continuar amb la formació en altes capacitats
intel·lectuals, especialment pel que fa a la intervenció
educativa.

Revisió del protocol d’identificació.

Cal esmentar que l’Ordre del conseller d’Educació i
Universitat, de 22 de maig de 2019, per la qual es regula el
funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i
professional de les Illes Balears, al seu preàmbul contempla la
creació de l’Equip Específic d’Altes Capacitats Intel·lectuals.
Alguna de les seves funcions serà sensibilització de la
comunitat educativa, assessorament en programes
d’enriquiment, assessorament en l’avaluació psicopedagògica
i disseny de programes d’enriquiment extracurricular, entre
d’altres.

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

Ordre de Publicació

AF)
A la Pregunta RGE núm. 11556/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convocatòria d'ajudes a
les escoles municipals de música.

El calendari electoral afectà la tramitació administrativa de
les ajudes a escoles de música per a l’any 2019. El pressupost
del 2020 contempla ajudes a escoles de música. Aquest govern
té un compromís amb l’educació musical. En aquest sentit,
s’han realitzat diferents iniciatives per a la millora de
l’educació musical:

Les escoles municipals de Manacor i Inca s’han convertit en
conservatoris gràcies a un acord amb els ajuntaments.

S’han implantat els estudis elementals de dansa al
conservatori d’Eivissa i Formentera, així com les especialitats
de música d’oboè, fagot i cant.

Més centres integrats: creació del centre integrat Simó
Ballester de Manacor i millora del projecte del centre integrat
de Son Serra amb noves especialitats com saxo, tropa i
contrabaix.

Més facilitats per cursar estudis professionals: el programa
PEI, que permet racionalitzar els horaris dels estudiants de
secundària i estudis professionals ja està present a 4 instituts de
les Illes: s’ha consolidat a l’IES Joan Maria Thomàs i s’ha
implantat a l’IES Sa Colomina, l’IES Josep Maria Quadrado i
l’IES Pasqual Calbó.

Entre 2015 i 2019 s’han incrementat un 70% els estudiants
PEI de música i un 8% els estudiants PEI de dansa.

Instruments: s’ha dotat de nous instruments als diferents
conservatoris de les Illes.
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Millora de les instal·lacions:
• S’han fet millores a la cafeteria del conservatori

professional de Mallorca per poder oferir menús a l’alumnat
i professorat.

• A Menorca s’està projectant la reforma integral de la Sala
Augusta.

• Al conservatori d’Eivissa i Formentera s’han fet millores
per valor de 306.111 euros.

• S’han fet obres de millora al CEIP Son Serra per valor de
248.700 euros, al CEIP Simó Ballester per valor de 16.189
euros.

Creació dels premis extraordinaris de música i dansa que
per primera vegada es varen implantar el curs 2018-2019 i són
un reconeixement a l’esforç i dedicació d’uns ensenyaments
artístics que exigeixen a l’alumnat una àmplia dedicació.

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

Ordre de Publicació

AG)
A la Pregunta RGE núm. 11632/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures previstes pel
Govern davant l'augment de la ludopatia en els menors
d'edat.

Els equips d’inspecció de la Conselleria i de la Policia
Nacional estan coordinats per a la prohibició total de l’accés de
menors a establiments de joc, mantenint la fita de zero menors
detectats com va succeir a la darrera operació Arcade contra la
presència d’infantojuvenils a aquesta mena de locals. En el
mateix sentit, s’ha fet obligatori el registre digital que permet
controlar les entrades d’autoprohibits amb més garanties.

A més, som la primera comunitat autònoma en liderar,
gràcies a les gestions de la nostra conselleria, el seguiment del
joc Online i les addiccions derivades, a través de l’Observatori
del Joc Online.

L’objectiu del mateix és el de cercar, desenvolupar,
publicar i distribuir informació referent a noves modalitats de
jocs d’atzar que puguin generar comportaments addictius,
compulsius o patològics. Aquesta informació serà pública i
s’acompanyarà de la informació necessària per prevenir i evitar
tots aquests comportaments.

Finalment, també hem aprovat una moratòria a la concessió
de noves autoritzacions per a l’obertura de nous establiments
de joc per raons d’interès general d’ordre públic, salut pública
i protecció de la població.

Palma, 31 de gener del 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

AH)
A la Pregunta RGE núm. 11633/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a inspeccions a les sales
de joc i apostes.

Per conveni, aquesta conselleria té delegada la funció
inspectora de salons de joc i apostes a la Policia Nacional (per
qüestions operatives, inspecció pròpia del Servei de Joc està
focalitzada de moment al parc de màquines recreatives
d’hostaleria, que ronda les 5.000 màquines a totes les Illes amb
una important ràtio de rotació).

La Brigada de Joc de la Policia Nacional compta amb dos
efectius a temps complet, però la disposició del cos policial és
l’aportació puntual de tots els funcionaris necessaris per a
operacions/actuacions puntuals.

Palma, 31 de gener del 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

AI)
A la Pregunta RGE núm. 11634/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a servei d'inspecció a les
sales de joc i apostes a partir de 2020.

Per conveni, aquesta conselleria té delegada la funció
inspectora de salons de joc i apostes a la Policia Nacional (per
qüestions operatives, inspecció pròpia del Servei de Joc està
focalitzada de moment al parc de màquines recreatives
d’hostaleria, que ronda les 5.000 màquines a totes les Illes amb
una important ràtio de rotació).

La Brigada de Joc de la Policia Nacional compta amb dos
efectius a temps complet, però la disposició del cos policial és
l’aportació puntual de tots els funcionaris necessaris per a
operacions/actuacions puntuals.

Palma, 31 de gener del 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

AJ)
A la Pregunta RGE núm. 11635/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actes d'inspecció
respecte de sales de joc i apostes relacionades amb menors
d'edat emeses des de 2015-2018.

El grup de joc de la Policia Nacional fou informat, per part
de la Policia Local de Palma, de l’aixecament de 5 actes
d’infracció realitzades en sales de joc en les que es van trobar
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menors al seu interior. Aquestes actes es van aixecar el
14/04/2017; 17/04/2017; 26/04/2017 (2); i 13/05/2017, amb un
total de 5 menors relacionats en acte d’infracció.

La inspecció de Joc de la Policia Nacional va aixecar una
acta d’infracció el 12/11/2018 en una sala de joc de Binissalem
en trobar dos menors d’edats en el seu interior participant en el
joc.

Palma, 31 de gener del 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

AK)
A la Pregunta RGE núm. 11636/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actes d'inspecció
respecte de sales de joc i apostes corresponents a l'any 2019
relacionades amb els menors d'edat.

S’està investigant, arran de la denúncia interposada per un
pare, en data 10/10/2019, la presència d’un menor a l’interior
d’una sala de joc al municipi de Calvià.

Palma, 31 de gener del 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

AL)
A la Pregunta RGE núm. 11637/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a expedients
sancionadors instruïts el 2019 en relació amb sales de joc i
apostes amb vinculació a la població menor d'edat.

El grup de joc de la Policia Nacional fou informat, per part
de la Policia Local de Palma, de l’aixecament de 5 actes
d’infracció realitzades en sales de joc en les que es van trobar
menors al seu interior. Aquestes actes es van aixecar el
14/04/2017; 17/04/2017; 26/04/2017 (2); i 13/05/2017, amb un
total de 5 menors relacionats en acte d’infracció.

La inspecció de Joc de la Policia Nacional va aixecar una
acta d’infracció el 12/11/2018 en una sala de joc de Binissalem
en trobar dos menors d’edats en el seu interior participant en el
joc. 

Palma, 31 de gener del 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

AM)
A la Pregunta RGE núm. 11638/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a expedients
sancionadors instruïts el 2019 en relació amb sales de joc i
apostes amb vinculació a la població menor d'edat.

S’està investigant, arran de la denúncia interposada per un
pare, en data 10/10/2019, la presència d’un menor a l’interior
d’una sala de joc al municipi de Calvià.

Palma, 31 de gener del 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

AN)
A la Pregunta RGE núm. 11639/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a expedients
sancionadors instruïts des de 2015 a 2018 en relació amb
sales de joc i apostes amb motiu de la presència de menors
d'edat.

El grup de joc de la Policia Nacional fou informat, per part
de la Policia Local de Palma, de l’aixecament de 5 actes
d’infracció realitzades en sales de joc en les que es van trobar
menors al seu interior. Aquestes actes es van aixecar el
14/04/2017; 17/04/2017; 26/04/2017 (2); i 13/05/2017, amb un
total de 5 menors relacionats en acte d’infracció.

La inspecció de Joc de la Policia Nacional va aixecar una
acta d’infracció el 12/11/2018 en una sala de joc de Binissalem
en trobar dos menors d’edats en el seu interior participant en el
joc.

Palma, 31 de gener del 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

AO)
A la Pregunta RGE núm. 11640/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a expedients
sancionadors amb resultat de fermesa de la sanció imposats
el 2019 a les sales de joc i apostes amb motiu a la població
menor d'edat.

S’està investigant, arran de la denúncia interposada per un
pare, en data 10/10/2019, la presència d’un menor a l’interior
d’una sala de joc al municipi de Calvià.

Palma, 31 de gener del 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
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Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

AP)
A la Pregunta RGE núm. 11641/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a expedients
sancionadors amb resultat de fermesa de la sanció imposats
els anys 2015, 2016, 2017 i 2018 a les sales de joc i apostes
amb motiu a la població menor d'edat.

El grup de joc de la Policia Nacional fou informat, per part
de la Policia Local de Palma, de l’aixecament de 5 actes
d’infracció realitzades en sales de joc en les que es van trobar
menors al seu interior. Aquestes actes es van aixecar el
14/04/2017; 17/04/2017; 26/04/2017 (2); i 13/05/2017, amb un
total de 5 menors relacionats en acte d’infracció.

La inspecció de Joc de la Policia Nacional va aixecar una
acta d’infracció el 12/11/2018 en una sala de joc de Binissalem
en trobar dos menors d’edats en el seu interior participant en el
joc.

Palma, 31 de gener del 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

AQ)
A la Pregunta RGE núm. 11642/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a llicències d'obertura
de sales de joc i cases d'apostes.

Per acord del Consell de Govern, des del 10 de gener del
2020, s’inicia la planificació general del sector del joc en el
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears i se
suspèn la concessió d’autoritzacions per a l’obertura de nous
establiments de joc a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Palma, 31 de gener del 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

AR)
A la Pregunta RGE núm. 11643/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades en relació amb
la ludopatia a la `població infantil i juvenil.

Aquesta conselleria no té dades pròpies de ludopatia
infantojuvenil. La informació més actualitzada correspon a les
dades aportades al recent “INFORME SOBRE adicciones
comportamentales, juego y uso compulsivo de internet en las

encuestas de drogas y adicciones en españa EDADES y
ESTUDES” (2019), de l’Observatorio Español de las Drogas
y las Adicciones – Delegación del Gobierno para el Plan
nacional sobre drogas. A dit informe “se observa que no solo
ha aumentado la prevalencia de jugar dinero online, sino
también la frecuencia con la que se juega. En ese año (último
del estudio, 2017), prácticamente la mitad de las personas de
15 a 64 años que han jugado dinero online lo han hecho
mensualmente o con más frecuencia”.

Aquesta conselleria reconeix una mancança de dades i la
necessitat de fer feina conjuntament amb Salut i les Unitats de
Comportament Addictiu per disposar d’una monitorització
adequada d’aquesta incidència de salut pública dins la propera
Memòria del joc del 2020.

Palma, 31 de gener del 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

AS)
A la Pregunta RGE núm. 11646/19, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a labor d'inspecció en
els locals vinculats al "sector del joc" situats a les Illes
Balears.

Es fa una valoració positiva i optimista amb la determinació
de continuar amb la bona feina. En aquest sentit, cal destacar
que d’ençà de l’entrada en vigor del servei de control i
admissió el 19 de novembre del 2019 s’ha produït un increment
en el nombre de persones inscrites al Registre General
d’Interdiccions al Joc (RGIAJ), passant de 7 altes els mesos de
novembre i desembre de 2018 a 37 altes en el mateix període
del 2019. Per tant, cal seguir amb aquesta línia de treball,
millorant les mesures de control de sales i salons i facilitant el
treball dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.

Palma, 31 de gener del 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació

AT)
A les Preguntes RGE núm. 11696 a 11698/19,

presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ciutadans que es varen
quedar snese servei bucodental els anys 2016, 2017 i 2018.

El Servei de Salut no registra els pacients que no s’acullen
als serveis assistencials.

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

AU)
A la Pregunta RGE núm. 11699/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a despesa bucodental a Formentera l'any
2016.

No es poden diferenciar les dades concretes de Formentera,
ja que pertany a l’àrea de salut d’Eivissa/Formentera.

La despesa total va ser: 661.580 €.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AV)
A la Pregunta RGE núm. 11700/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a despesa bucodental a Formentera l'any
2017.

No es poden diferenciar les dades concretes de Formentera,
ja que pertany a l’àrea de salut d’Eivissa/Formentera.

La despesa total va ser: 670.131 €.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AW)
A la Pregunta RGE núm. 11701/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a despesa bucodental a Formentera l'any
2018.

No es poden diferenciar les dades concretes de Formentera,
ja que pertany a l’àrea de salut d’Eivissa/Formentera.

La despesa total va ser: 692.875 €.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AX)
A la Pregunta RGE núm. 11702/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de citacions de consultes externes.

2016 2017 2018 2019

HUSE 66 66 62 63

Hospital Son Llàtzer 45 50 48 49

Hospital de Manacor 13 13 13 13

Hospital d'Inca 17 16 16 16

Hospital Can Misses 20 20 21 21

Hospital Formentera 9 9 9 9

Hospital de Menorca 15 15 16 16

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AY)
A la Pregunta RGE núm. 11707/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llei de la ciència.

La tramitació s’iniciarà el primer semestre del 2020.

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

Ordre de Publicació

AZ)
A la Pregunta RGE núm. 11710/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a lleis de biblioteques, arxius i museus.

Les modificacions necessàries a la Llei de museus es van
aprovar mitjançant un decret aprovat el passat mes de maig del
2019. El podeu consultar en aquest enllaç:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10988/622162/decret-
38-2019-de-17-de-maig-pel-qual-s-estableixe

Pel que fa a la llei d’arxius, es troba en la seva fase final de
tramitació abans de començar la seva tramitació parlamentària.

Palma, 25 de febrer de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació

BA)
A la Pregunta RGE núm. 11711/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a codi de bones pràctiques en matèria de
cultura.

El Consell de Cultura es va reunir el passat 12 de febrer del
2020 per primera vegada en aquesta legislatura. El seu
reglament intern de funcionament i organització estableix 4
reunions anuals que el Govern acomplirà. Entre els acords
assolits a l’última reunió del Ple del Consell de la Cultura es va
decidir la creació de tres grups de treball, entre ells el grup de
Sostenibilitat i Millora del Sector que ha de debatre com es
materialitza el codi de bones pràctiques.
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Palma, 2 de març de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació

BB)
A la Pregunta RGE núm. 11712/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llei de mecenatge cultural.

Ja existeix una Llei de mecenatge cultural de les Illes Balears,
3/2015, que podeu consultar en aquest enllaç:
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-4331-cons
olidado.pdf

El text d’aquesta llei va ser modificat en la Llei de pressuposts
del 2020 per ampliar el nombre de possibles contribuents que
vulguin fer aportacions dineràries per mecenatge.

Podeu consultar aquesta modificació en aquest enllaç:
http://www.caib.es./eboibfront/ca/2019/11097/630364/llei-1
9-2019-de-30-de-desembre-de-pressuposts-gene

Palma, 12 de febrer de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació

BC)
A la Pregunta RGE núm. 11713/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a banc de terres.

La conselleria elaborarà el projecte el 2020.

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

Ordre de Publicació

BD)
A la Pregunta RGE núm. 11714/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a parcs agraris a zones urbanes.

De moment, per a l’any 2020 es té previst un parc agrari a
Palma en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma.

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

Ordre de Publicació

BE)
A la Pregunta RGE núm. 11715/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora de les oficines comarcals
d'agricultura.

El FOGAIBA té previst realitzar les següents millores a les
delegacions comarcals:
• Cobrir totes les places de personal que estiguin vacants de

la Relació de Llocs de Feina del Servei de Delegacions
Comarcals.

• Millorar i actualitzar les aplicacions informàtiques per tal
de simplificar els tràmits que es duen a terme a les
delegacions i d’adaptar-les a les noves tecnologies
informàtiques i a l’administració electrònica: nova aplicació
de gestió del Registre d’Explotacions Agràries, millora dels
programes SIFOG i SGA, millora i ampliació dels mòduls
del programa de gestió administrativa de l’activitat
ramadera PRADIB, nova aplicació de sol·licituds de
llicències de pesca.

• Introducció del monitoreig de les sol·licituds úniques a
l’illa de Menorca.

• Formació continuada dirigida al personal del Servei de
Delegacions Comarcals relacionada amb les seves
competències: nova Llei agrària, nova Llei de procediment
administratiu, gestió aplicació SGA, gestió aplicació
PRADIB, tallers de formació relacionats amb la gestió
d’ajudes.

• Promoure simplificar els tràmits administratius relacionats
amb l’activitat ramadera. Introduir la gestió electrònica.

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

Ordre de Publicació

BF)
A la Pregunta RGE núm. 11716/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a assessorament tècnic als pagesos de les
Illes Balears.

L’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
(IRFAP) és l’organisme de la Conselleria d’Agricultura, Pesca
i Alimentació encarregat de transferir al sector agrari i pesquer
els resultats de les recerques i experiències agràries que duen
a terme, així com l’assessorament tant a empreses o persones
físiques relacionades amb el sector agrari o pesquer que ho
sol·licitin.

Per altra banda, aquest organisme comparteix amb
SEMILLA la tasca d’organitzar programes de formació i
divulgació científica i tècnica dirigides i relacionades amb el
sector primari.

Altre punt d’assessorament tècnic permanent són les
delegacions comarcals de FOGAIBA, les quals, a més d’ajuda
tècnica donen suport i assessorament en la gestió administrativa
i en la tramitació de les ajudes a les quals poden optar els
pagesos.
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La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació

BG)
A la Pregunta RGE núm. 11717/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a horari de les oficines que han prestat
servei d'assessorament tècnic als pagesos els anys 2018 i
2019.

L’horari de les oficines comarcals és de 7,30 hores a 15,00
hores.

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

Ordre de Publicació

BH)
A la Pregunta RGE núm. 11718/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llei de consum adaptada a les noves
directives europees.

En aquesta legislatura.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

BI)
A la Pregunta RGE núm. 11719/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a agència de consum.

Actualment estem treballant l’esborrany de la llei de creació
de l’Agència de Consum de les Illes Balears.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

BJ)
A la Pregunta RGE núm. 11720/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reducció de la burocràcia.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (en
endavant Llei 39/2015) i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic (en endavant Llei 40/2015) han
introduït importants novetats de caràcter electrònic en l’actual
concepció de les administracions públiques. Aquest fet implica
profunds canvis en les maneres d’actuar, en les estructures,
responsabilitats i tasques a desenvolupar.

L’exposició de motius de la Llei 39/2015 preveu la
transformació de les oficines de registre tradicionals en
“oficines d’assistència en matèria de registres” a les quals
atribueix un paper fonamental en el disseny de les noves
administracions, i que es concreta en l’assignació d’una sèrie de
noves atribucions que suposen la seva inevitable transformació
a través de diferents articles de la llei. Aquestes novetat i noves
competències implicaran canvis transcendentals tant en el seu
funcionament com en la formació i perfil del personal que hi
està assignat, i que fins i tot, en un futur no molt llunyà,
conduirà a un replantejament de l’actual sistema de distribució
geogràfica d’oficines.

L’article 16 de la Llei 39/2015 preveu que cada
administració disposarà d’un registre electrònic general, el qual
funcionarà com un portal que facilitarà l’accés als registres
electrònics de cada organisme. També especifica en el seu
paràgraf quart que els registres electrònics de totes i cada una
de les administracions hauran de ser plenament interoperables,
per garantir la transmissió telemàtica.

La interoperabilitat implica la possibilitat de rebre
documents dirigits a qualsevol administració, perquè la llei
permet que els documents que els interessats dirigeixen a una
administració pública es puguin presentar en els registres
electrònics de les restants administracions públiques.

En compliment de l’anterior, l’aplicació informàtica de
registre d’entrada i sortida de documents que s’utilitza en
l’Administració de les Illes Balears, REGWEB, des del juliol
del 2018, està integrada en el Sistema d’Interconnexió de
Registres (SIR), i permet poder fer enviaments i rebre
documents d’altres administracions sempre, però que estiguin
també integrades en SIR.

Actualment, l’Administració autonòmica de les Illes Balears
compta amb 26 oficines des de les quals es permet a la
ciutadania fer enviament a altres administracions públiques
també integrades en SIR. Aquestes 26 oficines estan repartides
entre Palma, la part forana de Mallorca i una oficina per cada
una de la resta d’illes. En la mesura que la Llei 39/2015 ens
porta a una administració totalment electrònica, es planteja la
necessitat d’una profunda reorganització administrativa, des del
punt de vista de personal, de formació, d’adaptació de les
aplicacions informàtiques, de noves funcions, etc.

Actualment, des del maig del 2018, les oficines de les seus
de les conselleries, dues en la part forana i una a cada illa
poden oferir el servei de Cl@ve. Cl@ve és un sistema
d’identificació, autenticació i signatura electrònica comú per a
tota l’administració que permetrà al ciutadà relacionar-se
electrònicament amb els serveis públics a través d’una
plataforma comunida d’identificació i autenticació mitjançant
la utilització de claus concertades, amb el registre previ com a
usuari dins aquesta plataforma.

Conforme les previsions de la Llei 39/2015, es té previst
crear una oficina d’assistència en matèria de registre pilot,
seguint el model estàndard d’oficina elaborat pel Servei
d’atenció i informació a la ciutadania, i fer-lo extensiu a la resta
de les illes, a part de la transformació de les actuals oficines de
registre en oficines d’assistència en matèria de registre.
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Paral·lelament a aquests canvis organitzatius, s’estan
elaborant dos decrets. El primer, regularà el registre electrònic
general de l’Administració de les Illes Balears, l’objectiu del
qual és només fixar el marc jurídic d’aquest, atesa la demora
prevista en la Llei 39/2015, que estableix que el registre
electrònic general entrarà en vigor l’octubre del 2020. I, un
segon decret, que regularà les diferents modalitats d’atenció a
la ciutadania, funcionament i organització del registre
electrònic general, oficines d’assistència en matèria de registres
i queixes i suggeriments.

A més de tot això, per poder garantir una atenció eficaç i
eficient a la ciutadania, des del 2018, s’està duent a terme una
formació destinada al personal de les oficines de registre sobre
la transformació de les oficines de registre en oficines
d’assistència en matèria de registre, i sobre atenció a la
ciutadania amb les novetats introduïdes per la Llei 39/2015.

Cal destacar també que el Govern ha desenvolupat i
implantat, durant els darrers anys, una sèrie de sistemes
d’informació d’àmbit corporatiu que permeten dur a terme
determinades tasques comuns, com són la seu electrònica,
l’emmagatzematge dels documents electrònics, les notificacions
electròniques, l’inventari de procediments i serveis,
portafirmes, la gestió electrònica d’expedients administratius,
i tal i com ja s’ha esmentat, el registre d’entrada i sortida
interoperable amb altres administracions públiques, entre
d’altres.

Aquests sistemes permeten adaptar-se a les exigències
plantejades per la Llei 39/2015, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, de
règim jurídic del sector públic, així com a l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat, l’Esquema Nacional de Seguretat i als
principis d’eficiència i productivitat que han de regir a les
administracions públiques. Així doncs, el Govern treballa per
tal d’assegurar una millora continua i un manteniment adequat
d’aquests sistemes.

En aquest sentit, i com a cas concret d’aquestes mesures que
milloraran notablement l’atenció digital a la ciutadania i a les
empreses, indiquem que des de la Direcció General de
Modernització i Administració Digital:
• per una banda, s’estan identificant, inventariant i

simplificant tots els procediments, ja siguin interns com
externs o entre administracions, del Govern i del seu Sector
públic instrumental, així com la seva classificació en les
sèries documentals pertinents per al seu arxivat i,

• per altra banda, s’estan adaptant i millorant les eines
informàtiques de registre (REGWEB), d’assistent de
tramitació electrònica (SISTRA) i de Carpeta Ciutadana
(CC).

Aquestes dues actuacions permetran, de forma conjunta i
d’una manera senzilla, ràpida i centralitzada, disposar d’un
canal electrònic d’entrada per poder presentar electrònicament
sol·licituds, consultes o documentació a tots els procediments,
ja sigui mitjançant l’ús d’un tràmit plantilla ja dissenyat adaptat
a cada procediment concret o mitjançant un tràmit d’instància
genèrica, en absència de procediment específic, així com de
sortida per a la recepció de notificacions i comunicacions
electròniques. Aquestes millores i tasques ja iniciades
permetran a la ciutadania relacionar-se electrònicament amb

l’Administració autonòmica de les Illes Balears a les previsions
que marca la llei 39/2015 i la resta de normativa d’aplicació.

Finalment, i com a un gran impuls al procés
d’implementació de l’administració electrònica a les Illes
Balears, el Govern ha estat treballant durant l’any 2019 en la
preparació d’un projecte per a la implantació d’un gestor
electrònic d’expedients administratius de contractació, conveni,
patrimoni i altres expedients de despesa. Es tracta d’un sistema
integral que permetrà augmentar l’eficàcia i l’eficiència dels
tràmits dels expedients esmentats, així com de la licitació
electrònica, tant de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears com dels ens que conformen el sector públic
instrumental. Entre d’altres, aquest sistema aportarà a
l’administració, als ciutadans i a les empreses els següents
avantatges:
• Reduir significativament els temps de tramitació.
• Aconseguir la transformació digital de la contractació

pública complint el marc legal regulador en matèria
d’administració electrònica i contractació pública.

• Afavorir la tramitació interna dels expedients comptant amb
un repositori centralitzat d’expedients, el que permet
millorar els processos fent-los més eficients, evitant trasllats
físics de documents entre departaments interns.

• Proporcional suport a totes les empreses que participin a les
licitacions, a més d’una comunicació més àgil.

• Augmentar el tipus de procediments que es poden executar
mitjançant la plataforma de licitació (com contractes
menors, subhastes, sistemes dinàmics...), el que permet una
major concurrència d’empreses, aconseguint ser més
eficaços i un major estalvi.

Està previst que aquest projecte es posi en marxa durant la
segona meitat de l’any 2020 i tengui una durada de cinc anys. 
 

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

Ordre de Publicació

BK)
A la Pregunta RGE núm. 11721/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a revisió dels procediments
administratius.

Amb l’aprovació de les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, es dóna importància a la simplificació dels
procediments de cara a la ciutadania, mitjançant la no aportació
de documentació, la consulta de documents i dades per fer
efectiu aquest dret, la concentració de tràmits o la substitució
de procediments per declaracions responsables i comunicacions
de dades. Així:
• L’article 28 de la Llei 39/2015, modificat per la Llei

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, reconeix el dret de
la ciutadania de no aportar documents que l’administració
actuant ja tengui o que hagin estat elaborats per qualsevol
administració. Aquest dret implica una simplificació per a
la ciutadania, que implica un deure de l’administració de fer
la consulta d’aquestes dades i documents mitjançant les

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-028.pdf#page=29


2266 BOPIB núm. 40 -  8 d'abril de 2020

xarxes corporatives i les plataformes d’intermediació de
dades.

• L’article 69 de la Llei 39/2015, possibilita la substitució del
procediment per una declaració responsable en la qual
manifesta que es compleixen els requisits establerts en la
normativa per obtenir el reconeixement d’un dret o la
facultat per exercir-lo, o bé per una comunicació a
l’administració de les dades identificatives i altres rellevants
per a l’inici d’una activitat o l’exercici d’un dret.

• Segons l’article 72 de la Llei 39/2015, d’acord amb el
principi de simplificació administrativa, s’han d’acordar en
un sol acte tots els tràmits que, per la seva naturalesa
permetin un impuls simultani i no sigui obligatori el
compliment successiu.

Cal dir que la simplificació dels procediments requereix una
tasca interna que s’ha de dur a terme a cada conselleria. Així:
• Es promourà la revisió de la normativa sectorial, per tal

d’adaptar-la a la realitat de la Llei 39/2015, i que implica,
d’una banda, la simplificació normativa i, de l’altra, una
revisió dels procediments, dels tràmits de cada procediment
i de la documentació que se sol·licita i del moment en què
es requereix aquesta.

• Es vetllarà per l’eliminació de l’obligació d’aportar
determinada documentació que no sigui necessària. La
revisió normativa en aquest punt implica l’estudi de la
documentació que es requereix, per tal de fer una depuració
i eliminar aquella documentació que no sigui necessària per
a la tramitació i resolució del procediment (supressió
d’obligacions d’informació).

• S’estudiarà l’eliminació de requisits per a l’exercici
d’activitats.

• S’estudiarà la possible substitució de procediments per la
declaració responsable o la comunicació de dades
identificatives per a l’inici d’una activitat, que impliquen
una reducció gairebé total de terminis, tenint en compte que
el control per part de l’administració es fa a posteriori.

A totes aquestes tasques de simplificació hem d’afegir que
des de l’Oficina d’Administració Electrònica es promourà
l’aplicació de les mesures de simplificació que no necessiten
d’una modificació de la normativa sectorial que ja impliquen,
en molts de procediments, una reducció del temps en la
tramitació d’expedients, com ara:
• l’eliminació de tràmits innecessaris, repetitius o massa

complexos.
• la implantació de tràmits automatitzats si es disposa de

sistemes d’informació estructurals i actualitzats (com
l’emissió de certificats de forma automàtica)

• la no aportació de determinada documentació a l’interessat
en el moment de la presentació de la sol·licitud sempre que
sigui possible.

• la consulta de dades i documentació consumició dels
serveis de la Plataforma d’Interoperabilitat de les Illes
Balears (en endavant PINBAL).

• la substitució de presentació de documentació per
declaracions responsables unificades.

• l’ús dels formularis simplificats i normalitzats ja dissenyats,
tant en paper com en la seu electrònica.

• activitats formatives, en coordinació amb l’EBAP i el
GTID, de mesures de simplificació administrativa que
incideixin sobretot en mesures de simplificació que no
necessiten d’una modificació de la normativa sectorial.

Des de la Direcció General de Modernització i
Administració Digital es coordina el Grup Tècnic d’Immersió
Digital (en endavant GTID), amb representants de totes les
conselleries i alguns ens del sector públic instrumental, per
tractar, entre d’altres, els temes relacionats amb la simplificació
i la interoperabilitat. Un dels punts més destacats que s’hi
promou és, no tan sols l’ús de la PINBAL, que suposa que
l’interessat ha d’aportar cada vegada menys documents a un
procediment.

Des de l’Oficina d’Administració Electrònica de la Direcció
General de Modernització i Administració Digital, mitjançant
el Servei de Simplificació Administrativa, es continuarà duent
a terme la tasca de revisió dels procediments que es publiquen
a la seu electrònica per tal d’assegurar que la informació de
cada procediment publicat que arriba a la ciutadania sigui
correcta. També se seguirà consultant el Butlletí Oficial de les
Illes Balears diàriament per detectar procediments publicats al
BOIB i que també s’han de publicar a la seu electrònica. Una
de les novetats que es preveuen implantar al llarg del 2020 és
que a qualsevol procediment que s’hagi de publicar a la seu
electrònica (on hi ha d’acabar essent tots) hi haurà d’haver
passat un procés de validació prèvia a la seva publicació per
part del Servei de Simplificació Administrativa permetent-nos
detectar i dur a terme, a priori, possibles accions de
simplificació administrativa.

També des del Servei de Simplificació i Modernització
s’està preparant una instrucció per establir les pautes per a
l’efectivitat de la simplificació documental administrativa en
els procediments i expedients administratius (documents
consultables que no s’han de sol·licitar a la ciutadania, passes
per sol·licitar l’accés a la consulta de dades (PINBAL),
eliminació de requisits per a l’exercici d’activitats, supressió
d’obligacions d’informació) dirigida als centres gestors, per
facilitar la tasca de simplificació dels procediments.

Així mateix, mitjançant el Servei d’Arxiu Digital s’estan
revisant tots els procediments, tant de les conselleries durant el
2019 com de la majoria dels ens del sector públic instrumental
durant el 2020, mitjançant una metodologia sistemàtica que ens
permet i permetrà identificar, a més del quadre de classificació
i la totalitat de les sèries documentals que han de sustentar la
documentació de tots els procediments administratius, per una
banda, procediments que no estan publicats a la seu electrònica,
i que s’hi ha de publicar, com també procediments interns (intra
i inter administratius) que no s’hi ha de publicar; i, per altra
banda, s’obté una informació important per tal de simplificar
alguns tràmits i per tenir una visió global de cara a la
telematització de procediments. S’han de destacar aquest darrer
punt, ja que la telematització de procediments implica la
reducció de la burocràcia, la simplificació del procediment i, el
més important, facilita les relacions de l’interessat del
procediment amb l’administració.

Cal indicar també que la posada en producció d’eines com
DISTRIBUCIÓ que permet distribuir en qüestió de segons
assentaments registrals d’entrada entre les diferents unitats
orgàniques del Govern ajuden a reduir els terminis.

Finalment, un altre punt a destacar és la posada en marxa
d’un projecte per a la implantació d’un nou gestor d’expedients
de contractació, conveni, patrimoni i altres expedients de
despesa que permetrà facilitar la tramitació i unificar tot el
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procés de gestió d’expedients i de licitació electrònica, tant de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
com dels ens que conformen el sector públic instrumental i que
es durà a terme a partir de la segona meitat del 2020. Així
doncs, dins el marc d’aquest projecte està previst acomplir una
anàlisi de la totalitat dels procediments de contractació de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i el sector públic instrumental, dels procediments de conveni,
patrimoni i d’altres despeses, així com de la gestió de l’activitat
de la Central de contractació i del Registre de Contractes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Això suposarà una
anàlisi exhaustiva d’aquests procediments administratius que es
traduirà en una significativa simplificació i reducció dels
terminis d’execució i tramitació, amb el desplegament
d’aquests procediments al nou sistema implantat.

Cal destacar que amb aquest sistema s’aconseguirà, entre
d’altres, unificar el procés de tramitació de la contractació,
afavorir la tramitació interna dels expedients comptant amb un
repositori centralitzat d’expedients, augmentar el tipus de
procediments que es podran executar mitjançant la plataforma
de licitació, etc. Tot això, aconseguint la transformació digital
de la contractació pública amb el compliment del marc
regulador en matèria d’administració electrònica i contractació
pública.

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

Ordre de Publicació

BL)
A la Pregunta RGE núm. 11722/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nova llei de consells insulars.

El text proposat pel Govern de la nova llei de consells ha
estat tramès als Consells Insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera perquè el revisin i puguin fer les
aportacions que considerin escaients.

Quan els consells facin arribar aquesta informació podrà
continuar el tràmit de la llei.

Palma, 25 de febrer de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació

BM)
A la Pregunta RGE núm. 11723/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llei reguladora de la Sindicatura de
Greuges.

La Sindicatura de Greuges ve regulada per l’Estatut
d’Autonomia i la Llei 1/1993, de 10 de març, del Síndic de
Greuges de les Illes Balears. Després de 17 anys, no s’ha fet el
nomenament de la figura del Síndic o Síndica de Greuges i es
fa evident que cal millorar els mecanismes d’elecció. En la
sessió parlamentària del passat 18 de febrer ja vàrem contestar

oralment que col·laborarem amb tots els grups parlamentaris.
Algun d’ells ja s’ha mostrat interessat en treballar en la millora
de la llei.

Palma, 25 de febrer de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació

BN)
A la Pregunta RGE núm. 11725/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a audiències públiques.

Adjunt us remet la relació d’audiències celebrades en la seu
de la Presidència del Govern durant l’any 2019.

Des del Govern ens hem marcat per a aquesta legislatura
objectius ambiciosos per tal d’incorporar la participació
ciutadana com a model de gestió pública als òrgans polítics.

En aquest sentit, estem ja treballant per fer possible la
Plataforma de Participació Ciutadana. Volem que aquesta eina
tecnològica pugui incorporar-se a totes les administracions
locals de la nostra comunitat autònoma per facilitar la
participació ciutadana així com les eines per avançar en una
comunicació més fluïda i directa amb l’administració.

De caràcter transversal, pretenem donar suport a totes les
conselleries del Govern per col·laborar amb qualsevol procés
participatiu que vulguin iniciar des de les seves àrees.

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

Ordre de Publicació

BO)
A la Pregunta RGE núm. 11726/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a treballadors acollits al teletreball.

El nombre total de professionals de Serveis Generals
acollits a Teletreball són:

- El 2014: 60 professionals.
- El 2015: 71 professionals.
- El 2016: 81 professionals.
- El 2017: 86 professionals.
- El 2018: 88 professionals.
- El 2019: 85 professionals.

La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández
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Ordre de Publicació

BP)
A la Pregunta RGE núm. 11727/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llei del foc el 2020.

La llei dels Serveis de Prevenció i Extinció d’Incendis de
les Illes Balears és una llei que té com a objectiu establir el
marc normatiu que regirà els serveis de bombers de les Illes
Balears.

Aquesta llei es troba en fase de confecció a la Direcció
General d’Emergències i Interior i, una vegada acabada,
començarà la seva tramitació parlamentària.

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

Ordre de Publicació

BQ)
A la Pregunta RGE núm. 11728/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a beques per a esportistes d'èlit.

La quantia destinada a la convocatòria d’ajuts a esportistes
destacats ha estat:

2015 – 450.000 euros.
2016 – 450.000 euros.
2017 – 550.000 euros.
2018 – 650.000 euros.
2019 – 650.000 euros.
2020 – 700.000 euros.

Palma, 13 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

BR)
A la Pregunta RGE núm. 11729/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programes de tecnificació esportiva.

Durant aquests anys no s’ha modificat la relació de
programes de tecnificació.

A dia d’avui són 23: bàsquet, voleibol, rugbi, lluita
olímpica, taekwondo, piragüisme, vela, windsurf, triatló,
ciclisme, motociclisme, natació, natació artística, natació
paralímpica, salts de trampolí, tir amb arc, tir olímpic, boxa,
bàdminton, tennis, gimnàstica artística femenina i masculina i
atletisme.

Quant a les millores, destacaríem:

El nombre total d’esportistes ha augmentat, passant de 268
a 315 places.

La majoria dels programes han augmentat entre 2 i 4 places.

El programa de tecnificació de bàsquet va ser reconegut
com a programa estatal pel CSD el juny del 2019.

Palma, 13 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

BS)
A la Pregunta RGE núm. 11730/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transport dels clubs i els esportistes.

Convocatòria ajuts desplaçaments interilles.
2017 - 1.500.000 euros.
2018 - 1.500.000 euros.
2019 - 1.108.777 euros (la baixada ve motivada per
l’increment del descompte de resident).

Convocatòria ajuts desplaçaments península.
2017 - 200.000 euros.
2018 - 200.000 euros.
2019 - 200.000 euros.

Convocatòria ajuts desplaçaments material esportiu.
2017 - 100.000 euros.
2018 - 100.000 euros.
2019 - 100.000 euros

Convocatòria ajuts campionats Espanya en edat escolar.
2017 - No hi va haver convocatòria.
2018 - 62.000 euros.
2019 - 70.000 euros

Palma, 13 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

BT)
A la Pregunta RGE núm. 11731/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a participació de la dona a l'esport.

Accions per fomentar l’esport femení per part de la
conselleria a través de la direcció general durant els darrers
anys (2015-2019):
• A través de l’àrea d’Esport i Dona de la Fundació per a

l’esport balear oferim assistència tècnica i col·laboració a
persones i entitats que fomenten l’esport femení.

• Hi ha una discriminació positiva cap a les dones en les
ajudes de la direcció general:

• Hem creat una partida específica extra pels equips femenins
que competeixen a l’àmbit estatal (100.000 euros a l’any
2019).

• Hem creat una línia d’ajudes nova per a la formació de les
dones al sector esportiu (20.000 euros a l’any 2019).

• En les ajudes a esportistes destacats es valora positivament
el fet de ser dona.
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• En les ajudes a federacions es valora positivament el
número de llicències femenines.

• Hem creat a l’Assemblea Balear de l’Esport (ABE) una
comissió sectorial d’Esport i Dona per proposar accions de
foment de l’esport femení.

• Hem prioritzat els patrocinis a grans esdeveniments
d’esport femení. Cal destacar el patrocini realitzat per al
partit oficial de la selecció femenina de futbol contra
Àustria a Son Moix (15.000) i els patrocinis per a la
selecció femenina de bàsquet (78.000) i per l’Open
Mallorca Femení de Tennis (60.000).

• A l’ABE vàrem aprovar que a partir de l’edició del
Conelius Atticus 2017 (guardó per reconèixer tota una vida
dedicada a l’esport en diferents àmbits) hi haurà per
primera vegada categoria masculina i femenina. Cal
destacar que aquest guardó tenia una categoria única fins
ara i dels 33 Cornelius Atticus només 3 han estat per a
dones.

• Vàrem realitzar un acte massiu de suport i adhesió al pacte
contra les violències masclistes del Govern amb les
federacions, clubs i els consells.

• Vàrem treballar amb la Federació de Futbol per dur a la
seva assemblea una proposta, que va ser aprovada, per
aconseguir que hi pugui haver equips mixtes a la categoria
cadet.

• Hem iniciat el desenvolupament d’un decret per regular els
processos electorals de les federacions esportives on es
pretén fomentar la igualtat efectiva de dones i homes en els
òrgans de gestió i administració d’aquestes entitats.

Palma, 13 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

BU)
A la Pregunta RGE núm. 11732/19, presentada pel

diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llei de cooperació.

L’aprovació de la nova llei de cooperació està prevista per
a l’any 2022.

Palma, 10 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5929/20, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum, sobre les accions dutes a
terme per la conselleria de la qual és titular davant la crisi
generada per la propagació del COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'abril de 2020, conformement amb l'article 193.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, davant la Diputació Permanent, per tal d'informar
sobre el tema indicat, atesa l'actual situació d'emergència
sanitària.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 5930/20, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera d'Afers Socials i Esports, sobre les accions dutes
a terme per la conselleria de la qual és titular davant la
crisi generada per la propagació del COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'abril de 2020, conformement amb l'article 193.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera d'Afers
Socials i Esports, davant la Diputació Permanent, per tal
d'informar sobre el tema indicat, atesa l'actual situació
d'emergència sanitària.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 5931/20, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball, sobre la situació
econòmica i laboral derivada de la crisi sanitària per la
propagació del COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'abril de 2020, conformement amb l'article 193.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, davant la Diputació Permanent,
per tal d'informar sobre el tema indicat, atesa l'actual situació
d'emergència sanitària.
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Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 6142/20, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca, sobre la situació de
l'actual curs escolar davant la situació de crisi generada per
la pandèmia del COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'abril de 2020, conformement amb l'article 193.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat i
acorda la compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, davant el Ple, per tal d'informar sobre el
tema indicat, atesos els dubtes que genera la situació en les
famílies i els alumnes que no saben a quina situació s'han
d'enfrontar en els respectius cursos escolars.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 6137/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors, sobre la situació dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a 2020 en la nova situació de crisi derivada de
la pandèmia del COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'abril de 2020, conformement amb l'article 193.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat i
acorda la compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i
relacions Exteriors, davant el Ple, per tal d'informar sobre el
tema indicat, ja que, arran de la imminent crisi econòmica que
derivarà de la situació d'emergència sanitària de la pandèmica
del COVID-19, és previsible que els comptes públics del
Govern de les Illes balears es vegin ressentits i, per tant, calgui
realitzar ajusts de forma inajornable.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 5937/20,

del Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei
4/2020, de 20 de març, pel qual s'estableixen mesures
urgents en matèria de contractació, convenis, concerts

educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient,
procediments administratius i pressuposts per fer front a
l'impacte econòmic o social del COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'abril de 2020, havent estat publicat en el BOIB núm. 40, de
dia 21 de març de 2020, el Decret llei 4/2020, de 20 de març,
pel qual s'estableixen mesures urgents en matèria de
contractació, convenis, concerts educatius i subvencions,
serveis socials, medi ambient, procediments administratius i
pressuposts per fer front a l'impacte econòmic o social del
COVID-19, informa que, conformement amb l’establert als
articles 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 157
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, acordà de
preveure’n el debat i la votació de totalitat per a la validació
expressa per la Diputació Permanent del Parlament, en el
termini improrrogable de trenta dies subsegüents al de la
promulgació, en sessió de dia 7 d'abril de 2020, atesos els
acords adoptats a les sessions de la Mesa de la cambra de 16 i
20 de març d'enguany.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 5939/20,

del Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei
5/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen mesures
urgents en matèries tributària i administratives per fer
front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'abril de 2020, havent estat publicat en el BOIB núm. 45, de
dia 28 de març de 2020, el Decret llei 5/2020, de 27 de març,
pel qual s'estableixen mesures urgents en matèries tributària i
administratives per fer front a l'impacte econòmic i social del
COVID-19, informa que, conformement amb l’establert als
articles 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 157
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, acordà de
preveure’n el debat i la votació de totalitat per a la validació
expressa per la Diputació Permanent del Parlament, en el
termini improrrogable de trenta dies subsegüents al de la
promulgació, en sessió de dia 7 d'abril de 2020, atesos els
acords adoptats a les sessions de la Mesa de la cambra de 16 i
20 de març d'enguany.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

C)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 5940/20,

del Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei
6/2020, d'1 d'abril, pel qual s'estableixen mesures socials
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 i de foment de la investigació sanitària.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'abril de 2020, havent estat publicat en el BOIB núm. 48, d'1
d'abril de 2020, el Decret llei 6/2020, d'1 d'abril, pel qual
s'estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de
la situació creada per la COVID-19 i de foment de la
investigació sanitària, acorda,  conformement amb l’establert
als articles 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
i 157 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, de
preveure’n el debat i la votació de totalitat per a la validació
expressa per la Diputació Permanent del Parlament, en el
termini improrrogable de trenta dies subsegüents al de la
promulgació, atesos els acords adoptats a les sessions de la
Mesa de la cambra de 16 i 20 de març d'enguany.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Acords de la Mesa i de la Junta de portaveus del

Parlament de les Illes Balears, en relació amb els acords de
data 16 i 30 de març d’enguany sobre l'activitat
parlamentària que es durà a terme a partir de dia 14
d’abril. 

Donada la crisi sanitària actual, el Govern d’Espanya amb
la finalitat de frenar la transmissió del COVID-19 decretà
l’estat d’alarma per un període de quinze dies el passat 14 de
març, comportant una important restricció de la llibertat de
circulació de les persones. Aquest període fou prorrogat pel
Congrés dels Diputats fins a l’11 d’abril i serà ampliat per
segona vegada fins al dia 26 del mateix mes, sense descartar
noves pròrrogues.

D’acord amb les mesures vigents i amb sintonia amb
diverses assemblees i parlaments autonòmics de la resta del
territori estatal, el Parlament de les Illes Balears acordà reduir
la seva activitat parlamentària presencial, tal com s’establí en
els acords dels dies 16 i 30 de març proppassats.

Amb la finalitat de fer compatibles les recomanacions
sanitàries i les restriccions de  circulació vigents durant l’estat
d’alarma amb les funcions parlamentaries previstes en el
Reglament del Parlament  de  les Illes Balears, la Mesa i la
Junta de Portaveus, per unanimitat, en sessions de dia 8
d’abril de 2020, adopten una sèrie d’acords relatius a
l’activitat parlamentària que consisteixen, entre d’altres, a:
aixecar la suspensió de l’activitat parlamentaria pel que fa a les
sessions plenàries, deixar  sense efecte la funció de la Diputació
Permanent prevista a l’acord de la Mesa del passat 16 de març,
i aixecar la suspensió dels terminis pel que fa a determinades
iniciatives parlamentàries.

I. Se suprimeixen el punt 3 dels acords de la Mesa del
Parlament de 16 de març de 2020 i els punts 2 i 3 dels acords
de la Mesa del Parlament de dia 30 de març.

II. L’activitat parlamentària quedarà subjecta a les normes
següents:

1. S’aixeca la suspensió de l’activitat parlamentària prevista
per a les sessions plenàries.

2. Es manté la suspensió de l’activitat parlamentària de les
comissions, sense perjudici de la possibilitat de modificar
les mesures adoptades en aquest acord si les circumstàncies
així ho requereixen.

3. S’aixeca la suspensió dels terminis parlamentaris de les
iniciatives sobre preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita i sol·licituds de documentació, d’acord amb els
terminis establerts reglamentàriament. Respecte de la resta
d’iniciatives, se’n manté la suspensió.

4. Es deixen sense efecte les funcions de la Diputació
Permanent previstes durant l’estat d’alarma actual i serà el
Ple que assumirà les funcions parlamentàries.

5. Els plens a celebrar es duran a terme de la manera
següent:

5.1. En relació amb l’assistència presencial dels diputats
i les diputades i dels membres de la Mesa:

El Ple serà en format reduït i hi assistiran, com a mínim,
tres membres de la Mesa; més un membre, com a
mínim, per cada grup parlamentari fins a un màxim de
tants membres com els corresponen segons la
composició de les comissions permanents de la present
legislatura. 

5.2. Participació per videoconferència:

Donades les circumstàncies de limitació i reducció del
trànsit aeri i marítim i/o d'allotjament causades per
l'estat d'alarma, per cada iniciativa parlamentària que es
tracti a la sessió plenària, un membre del Grup
Parlamentari Mixt hi podrà participar per
videoconferència.

5.3. Contingut de l’ordre del dia de les sessions
plenàries:

Les sessions plenàries podran substanciar preguntes
amb sol·licitud de resposta oral i compareixences del
membres del Govern, així com la validació o derogació
de decrets lleis i determinades iniciatives legislatives
que permetin la votació de forma telemàtica.

Els grups parlamentaris podran realitzar fins a un total
de deu preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant
plenari, en proporció al nombre diputats que conformen
els diferents grups, de la següent manera: 
Grup Parlamentari Popular: 5
Grup Parlamentari Ciudadanos: 2
Grup Parlamentari Vox- Actua Baleares: 1
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Grup Parlamentari el Pi- Proposta per les Illes Balears:
1
Grup Parlamentari Mixt: 1

5.4. Votació telemàtica:

S’habilita el vot telemàtic als membres del Ple establert
anteriorment mitjançant el procediment simplificat
següent:

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 el Ple que se
celebra en els mateixos supòsits prevists a la resolució
reguladora; 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 al dia ** d’abril 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 ** d’abril 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
plenària de dia **** de 2020.

III. Aquests acords podran ser susceptibles de modificació si
les circumstàncies així ho aconsellen, seran publicats al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears i es comunicaran als
grups parlamentaris i al personal de la cambra.

IV. Aquests acords entren en vigor dia 14 d’abril de 2020 i
seran vigents mentre romangui declarat l’estat d’alarma i les
seves successives pròrrogues.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Delegació en el president del Parlament de diverses

actuacions per a la substitució del subsistema de control
tàctil de les sessions del Ple. 

Vista l’avaria sobrevinguda del sistema de pantalla tàctil de
control dels debats del ple actual, a la darrera sessió plenària.

Vista la situació actual d’estat d’alarma declarada pel Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, i les seves prorrogues, així
com les mesures adoptades mitjançant diferents Reials Decrets
Llei, per fer front a la crisi sanitària del COVID-19, i que
afecten la contractació administrativa i els terminis.

Vistes, a més, les mesures adoptades per la Mesa del
Parlament que afecten l’organització dels treballs de la cambra
i el seu funcionament i que dificulten els procediments de
contractació.

Vistes les manifestacions del cap de servei de l’Àrea
Tecnològica en relació amb la urgència de la substitució del
subsistema de control tàctil de les sessions del Ple,  necessària
per al bon funcionament de les sessions de la Diputació
Permanent, però que, a dia d’avui encara no s’està en
disposició de dur una proposta concreta per a l’esmena
d’aquesta deficiència.

Per tot això, la Mesa de la cambra acorda de delegar en el
president del Parlament les actuacions següents:

a) La contractació del subministrament del sistema de
control tàctil de les sessions del ple.

b) L’aprovació de la despesa.

c) L’aprovació del pressupost, sempre que es tracti d’un
import que no superi els 15.000,00 € (sense IVA).

Aquesta delegació es publicarà al BOPIB, i el president en
retrà compte oportunament a la Mesa de la cambra a la propera
sessió que se celebri.

A la seu del Parlament, 7 d’abril de 2020
L’oficiala major
Esperança Munar i Pascual
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	A la Pregunta RGE núm. 11646/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a labor d'inspecció en els locals vinculats al "sector del joc" situats a les Illes Balears.
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	A la Pregunta RGE núm. 11700/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa bucodental a Formentera l'any 2017.
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