
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS

  DL. PM. 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 17 d'abril de 2020 X legislatura Núm. 41  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

A) RGE núm. 5936/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de modificació del Reglament del Parlament de les Illes Balears, a
tramitar pel procediment d'urgència. 2295

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 5832/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a comitès de
seguretat i salut dels centres públics. 2296

B) RGE núm. 5834/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolucions dels ERTO
a dia 31 de març de 2020. 2297

C) RGE núm. 5835/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolucions dels ERTO
a dia 31 de març de 2020 que han estat acceptats. 2297

D) RGE núm. 5836/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolucions dels ERTO
a dia 31 de març de 2020 que han estat denegats inicialment. 2297

E) RGE núm. 5837/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revocació de la denegació
d'ERTO. 2297

F) RGE núm. 5838/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revocació de la denegació
d'ERTO a causa del RDL 10/2020, de 29 de març. 2297

G) RGE núm. 5839/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revocació de la denegació
d'ERTO a causa que la conselleria no havia advertit inicialment tota la documentació presentada pels sol·licitants. 2297



2276 BOPIB núm. 41 - 17 d'abril de 2020

H) RGE núm. 5842/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de sol·licituds rebudes per l'ISBA acollint-se a la línia de crèdit habilitada pel Govern per fer front a les conseqüències
econòmiques de la crisi de la COVID-19. 2297

I) RGE núm. 5843/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
quantia finançada per part d'ISBA en relació amb la línia de crèdit habilitada pel Govern per fer front a les conseqüències econòmiques
de la crisi de la COVID-19. 2298

J) RGE núm. 5844/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre de treballadors destinats per part de la Conselleria de Treball a la tramitació d'expedients d'ERTO. 2298

K) RGE núm. 5845/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'expedients d'ERTO tramitats fins ara per la Conselleria de Treball. 2298

L) RGE núm. 5846/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de treballadors afectats per expedients d'ERTO a Balears arran de l'entrada en vigor del RDL 463/2020. 2298

M) RGE núm. 5847/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a temps d'espera actual per a l'aprovació d'un expedient d'ERTO a Balears. 2298

N) RGE núm. 5848/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a reestructuració del pressupost general de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2020. 2298

O) RGE núm. 5849/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a previsió del Govern de les Illes Balears de reclamar al Govern de l'Estat el cost del material sanitari que ha hagut de pagar la CAIB.

2299

P) RGE núm. 5850/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de xoc previst pel
Govern per al sector primari (anunciat per la consellera en data 26 de març). 2299

Q) RGE núm. 5851/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a desplaçament i
transport del personal sociosanitari i dels familiars d'hospitalitzats. 2299

R) RGE núm. 5852/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recollida de targetes
beques menjador. 2299

S) RGE núm. 5853/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a extensió del calendari
lectiu per als cursos de segon de batxillerat. 2299

T) RGE núm. 5854/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a extensió del calendari
lectiu per als cursos de formació professional. 2300

U) RGE núm. 5855/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per a l'alumnat
amb dificultats a l'aprenentatge. 2300

V) RGE núm. 5856/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programes per a
l'alumnat amb dificultats a l'aprenentatge. 2300

W) RGE núm. 5857/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per a
valoració i detecció de dificultats a l'aprenentatge de l'alumnat després de la declaració de l'estat d'alarma. 2300

X) RGE núm. 5864/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a planificació de les
recuperacions el mes de setembre per part de la Conselleria d'Educació. 2300

Y) RGE núm. 5865/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recuperació
d'assignatures pendents de cursos anteriors. 2300

Z) RGE núm. 5866/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de la
Conselleria d'Educació per minimitzar la "bretxa digital" dels alumnes. 2301

AA) RGE núm. 5867/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a avanç en els
continguts curriculars potestat de cada centre. 2301



BOPIB núm. 41 - 17 d'abril de 2020 2277

AB) RGE núm. 5868/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per
assegurar la promoció de curs en igualtat de condicions. 2301

AC) RGE núm. 5869/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a possible planificació
d'un "voluntariat de repàs" per docents. 2301

AD) RGE núm. 5870/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ERTO denegats.
2301

AE) RGE núm. 5875/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a medicalització
de les residències d'ancians. 2301

AF) RGE núm. 5876/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a seguiment
on line del curs acadèmic. 2302

AG) RGE núm. 5878/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de
protecció individual (EPI) per als zeladors que presten serveis als centres sociosanitaris, de salut i hospitalaris, a causa de la COVID-19.

2302

AH) RGE núm. 5880/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions
corresponents al manteniment de llocs de feina de persones amb discapacitat. 2302

AI) RGE núm. 5881/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a l'activitat
professional a centres especials de treball USAP. 2302

AJ) RGE núm. 5882/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a test de diagnòstic de
COVID-19 a tots els treballadors dels serveis i activitats essencials públics i privats. 2302

AK) RGE núm. 5883/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies programades
per a pacients oncològics i cirurgies prioritàries que per raons de des proveïment de fàrmacs imprescindibles per a les intervencions
s'han suspès a l'Hospital d'Eivissa. 2303

AL) RGE núm. 5884/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies programades
per a pacients oncològics i cirurgies prioritàries que per raons de des proveïment de fàrmacs imprescindibles per a les intervencions
s'han suspès a l'Hospital d'Inca. 2303

AM) RGE núm. 5885/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies programades
per a pacients oncològics i cirurgies prioritàries que per raons de des proveïment de fàrmacs imprescindibles per a les intervencions
s'han suspès a l'Hospital de Formentera. 2303

AN) RGE núm. 5886/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies programades
per a pacients oncològics i cirurgies prioritàries que per raons de des proveïment de fàrmacs imprescindibles per a les intervencions
s'han suspès a l'Hospital de Manacor. 2303

AO) RGE núm. 5887/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies programades
per a pacients oncològics i cirurgies prioritàries que per raons de des proveïment de fàrmacs imprescindibles per a les intervencions
s'han suspès a l'Hospital de Menorca. 2303

AP) RGE núm. 5888/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies programades
per a pacients oncològics i cirurgies prioritàries que per raons de des proveïment de fàrmacs imprescindibles per a les intervencions
s'han suspès a l'Hospital Son Llàtzer. 2303

AQ) RGE núm. 5889/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies programades
per a pacients oncològics i cirurgies prioritàries que per raons de des proveïment de fàrmacs imprescindibles per a les intervencions
s'han suspès a l'Hospital Universitari Son Espases. 2304

AR) RGE núm. 5890/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades per
la Conselleria de Salut per garantir el proveïment farmacològic a UCI i quiròfans. 2304

AS) RGE núm. 5893/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a instruccions/directrius que ha donat la Conselleria d'Educació als centres educatius de Balears arran del seu tancament dia 16 de març.

2304



2278 BOPIB núm. 41 - 17 d'abril de 2020

AT) RGE núm. 5894/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a percentatge -per cursos- del seguiment en línia del curs escolar en els centres educatius de Balears d'ençà que es va fer efectiu el seu
tancament. 2304

AU) RGE núm. 5895/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a mesures adoptades per la Conselleria d'Educació perquè els alumnes que no disposen dels mitjans adequats per seguir les classes
telemàticament ho puguin fer. 2304

AV) RGE núm. 5896/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a protocol d'actuació activat per la Conselleria d'Educació per facilitar el seguiment del curs acadèmic als estudiants amb necessitats
especials d'aprenentatge. 2305
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del curs escolar. 2305
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a previsió de quan i com serà la reincorporació de l'alumnat de Balears a les classes presencials. 2305

AY) RGE núm. 5899/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a motius de la Conselleria d'Educació per paralitzat i cancel·lar previ avís el procés d'escolarització per al curs 2020-2021. 2305

AZ) RGE núm. 5900/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a previsió de la Conselleria d'Educació per a l'establiment d'un nou calendari d'escolarització per al curs 2020-2021. 2305

BA) RGE núm. 5902/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a compra pública
alimentària. 2305

BB) RGE núm. 5903/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plataforma única de venda.
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BC) RGE núm. 5904/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sosteniment de preus del
sector lacti. 2306

BD) RGE núm. 5905/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a persones en
situació de vulnerabilitat susceptibles de ser nous beneficiaris de la Renda Social Bàsica amb motiu de la crisi COVID-19. 2306

BE) RGE núm. 5906/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajudes per al
desenvolupament d'investigacions científiques per fer front a la COVID-19. 2306

BF) RGE núm. 5907/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ampliació de
la partida i beneficiaris de la prestació de la Renda Social Bàsica (RSB) conjuntural a la crisi social i sanitària COVID-19. 2306

BG) RGE núm. 5909/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a realització de
test/prova RT-PCR SARS-COV.2. 2307

BH) RGE núm. 5911/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a mesures de la Conselleria de Salut per pal·liar o minimitzar els efectes que el confinament i la incertesa econòmica i social provoquen
a la salut mental de la població de les Illes Balears. 2307

BI) RGE núm. 5912/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a actuacions de control o seguiment dutes a terme per la Conselleria de Salut als balears que prèviament a la crisi sanitària ja patien
depressió i/o ansietat. 2307

BJ) RGE núm. 5913/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a previsió de la Conselleria de Salut d'instaurar un servei gratuït d'atenció psicològica per ajudar els professionals sanitaris. 2307

BK) RGE núm. 5920/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creació de l'Observatori
preus de la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària. 2307

BL) RGE núm. 5923/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests ràpids
efectuats amb motiu de la COVID-19 amb resultat de no contagi. 2308
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BM) RGE núm. 5924/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incorporació
de personal d'infermeria que està en període de formació (pràctiques). 2308

BN) RGE núm. 5925/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incorporació
de personal d'infermeria en els centres sanitaris i hospitalaris per la crisi COVID-19. 2308

BO) RGE núm. 5926/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
sociosanitàries de contenció i prevenció després del confinament. 2308

BP) RGE núm. 5927/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests ràpids
realitzats a les Illes Balears amb motiu de la COVID-19. 2309

BQ) RGE núm. 5928/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incorporació
de personal sanitari al seu lloc de treball sense fer-se el test i amb proves confirmades de negativitat. 2309

BR) RGE núm. 5942/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dades dels
treballadors per a la tramitació dels ERTO. 2309

BS) RGE núm. 5943/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a l'Hospital
d'Eivissa. 2309

BT) RGE núm. 5944/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a l'Hospital d'Inca.
2309

BU) RGE núm. 5945/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a l'Hospital de
Formentera. 2310

BV) RGE núm. 5946/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a l'Hospital de
Manacor. 2310

BW) RGE núm. 5947/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a l'Hospital de
Menorca. 2310

BX) RGE núm. 5948/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a l'Hospital Son
Llàtzer. 2310

BY) RGE núm. 5949/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a l'Hospital
Universitari Son Espases. 2310

BZ) RGE núm. 5950/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb
diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital d'Eivissa. 2310

CA) RGE núm. 5951/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb
diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital d'Inca. 2310

CB) RGE núm. 5952/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb
diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital de Formentera. 2311

CC) RGE núm. 5953/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb
diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital de Manacor. 2311

CD) RGE núm. 5954/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb
diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital de Menorca. 2311

CE) RGE núm. 5955/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb
diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital Son Llàtzer. 2311

CF) RGE núm. 5956/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb
diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital Universitari Son Espases. 2311

CG) RGE núm. 5957/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a
l'Hospital d'Eivissa sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de
2020. 2311
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CH) RGE núm. 5958/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a
l'Hospital d'Inca sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.

2312

CI) RGE núm. 5959/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a
l'Hospital de Formentera sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril
de 2020. 2312

CJ) RGE núm. 5960/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a
l'Hospital de Manacor sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de
2020. 2312

CK) RGE núm. 5961/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a
l'Hospital de Menorca sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de
2020. 2312

CL) RGE núm. 5962/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a
l'Hospital Son Llàtzer sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de
2020. 2312

CM) RGE núm. 5963/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a
l'Hospital Universitari Son Espases sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a
dia 6 d'abril de 2020. 2312

CN) RGE núm. 5964/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris de l'Hospital
d'Eivissa infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril de
2020. 2313

CO) RGE núm. 5965/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris de l'Hospital
d'Inca infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril de 2020.

2313

CP) RGE núm. 5966/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris de l'Hospital
de Formentera infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril
de 2020. 2313

CQ) RGE núm. 5967/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris de l'Hospital
de Manacor infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril
de 2020. 2313

CR) RGE núm. 5968/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris de l'Hospital
de Menorca infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril
de 2020. 2313

CS) RGE núm. 5969/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris de l'Hospital
Son Llàtzer infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril
de 2020. 2313

CT) RGE núm. 5970/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris de l'Hospital
Universitari Son Espases infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària
a dia 6 d'abril de 2020. 2314

CU) RGE núm. 5971/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a 6
d'abril de 2020 a l'Hospital d'Eivissa. 2314

CV) RGE núm. 5972/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a 6
d'abril de 2020 a l'Hospital d'Inca. 2314

CW) RGE núm. 5973/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a 6
d'abril de 2020 a l'Hospital de Formentera. 2314

CX) RGE núm. 5974/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a 6
d'abril de 2020 a l'Hospital de Manacor. 2314
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CY) RGE núm. 5975/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a 6
d'abril de 2020 a l'Hospital de Menorca. 2314

CZ) RGE núm. 5976/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a 6
d'abril de 2020 a l'Hospital Son Llàtzer. 2314

DA) RGE núm. 5977/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a 6
d'abril de 2020 a l'Hospital Universitari Son Espases. 2315

DB) RGE núm. 5978/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures que ha adoptat
la gerència de l'Hospital d'Eivissa en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial
sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2315

DC) RGE núm. 5979/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures que ha adoptat
la gerència de l'Hospital d'Inca en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial sensibilitat
o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2315

DD) RGE núm. 5980/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures que ha adoptat
la gerència de l'Hospital de Formentera en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial
sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2315

DE) RGE núm. 5981/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures que ha adoptat
la gerència de l'Hospital de Manacor en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial
sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2315

DF) RGE núm. 5982/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures que ha adoptat
la gerència de l'Hospital de Menorca en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial
sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2316

DG) RGE núm. 5983/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures que ha adoptat
la gerència de l'Hospital Son Llàtzer en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial
sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2316

DH) RGE núm. 5984/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures que ha adoptat
la gerència de l'Hospital Universitari Son Espases en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància
o especial sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2316

DI) RGE núm. 5985/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de
professionals en els serveis de l'Hospital d'Eivissa a dia 6 d'abril de 2020. 2316

DJ) RGE núm. 5986/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de
professionals en els serveis de l'Hospital d'Inca a dia 6 d'abril de 2020. 2316

DK) RGE núm. 5987/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de
professionals en els serveis de l'Hospital de Formentera a dia 6 d'abril de 2020. 2316

DL) RGE núm. 5988/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de
professionals en els serveis de l'Hospital de Manacor a dia 6 d'abril de 2020. 2317

DM) RGE núm. 5989/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de
professionals en els serveis de l'Hospital de Menorca a dia 6 d'abril de 2020. 2317

DN) RGE núm. 5990/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de
professionals en els serveis de l'Hospital Son Llàtzer a dia 6 d'abril de 2020. 2317

DO) RGE núm. 5991/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de
professionals en els serveis de l'Hospital Universitari Son Espases a dia 6 d'abril de 2020. 2317

DP) RGE núm. 5992/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que consten
com a sospitoses de contagi amb COVID-19 que no han estat ingressades pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques
a data 6 d'abril de 2020. 2317

DQ) RGE núm. 5993/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Alaior de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2318
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DR) RGE núm. 5994/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Alaró de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2318

DS) RGE núm. 5995/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Alcúdia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2318

DT) RGE núm. 5996/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Algaida de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2318

DU) RGE núm. 5997/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Andratx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2318

DV) RGE núm. 5998/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Ariany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2318

DW) RGE núm. 5999/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Artà de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2319

DX) RGE núm. 6000/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Banyalbufar de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2319

DY) RGE núm. 6001/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Binissalem de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2319

DZ) RGE núm. 6002/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Búger de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2319

EA) RGE núm. 6003/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Bunyola de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2319

EB) RGE núm. 6004/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Calvià de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2320

EC) RGE núm. 6005/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Campanet de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2320

ED) RGE núm. 6006/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Campos de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2320

EE) RGE núm. 6007/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Capdepera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2320

EF) RGE núm. 6008/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Ciutadella de Menorca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

2320

EG) RGE núm. 6009/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Consell de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2321

EH) RGE núm. 6010/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Costitx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2321

EI) RGE núm. 6011/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Deià de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2321

EJ) RGE núm. 6012/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Eivissa de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2321

EK) RGE núm. 6013/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Es Castell de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2321

EL) RGE núm. 6014/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Es Mercadal de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2321
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EM) RGE núm. 6015/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Es Migjorn Gran de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2322

EN) RGE núm. 6016/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Escorca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2322

EO) RGE núm. 6017/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Esporles de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2322

EP) RGE núm. 6018/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Estellencs de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2322

EQ) RGE núm. 6019/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Felanitx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2322

ER) RGE núm. 6020/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Ferreries de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2323

ES) RGE núm. 6021/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Formentera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2323

ET) RGE núm. 6022/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Fornalutx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2323

EU) RGE núm. 6023/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Inca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2323

EV) RGE núm. 6024/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Lloret de Vistalegre de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2323

EW) RGE núm. 6025/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Lloseta de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2324

EX) RGE núm. 6026/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Llubí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2324

EY) RGE núm. 6027/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Llucmajor de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2324

EZ) RGE núm. 6028/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Manacor de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2324

FA) RGE núm. 6029/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Mancor de la Vall de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2324

FB) RGE núm. 6030/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Maó de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2324

FC) RGE núm. 6031/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Maria de la Salut de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2325

FD) RGE núm. 6032/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Marratxí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2325

FE) RGE núm. 6033/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Montuïri de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2325

FF) RGE núm. 6034/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Muro de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2325

FG) RGE núm. 6035/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Palma de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2325
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FH) RGE núm. 6036/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Petra de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2326

FI) RGE núm. 6037/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Pollença de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2326

FJ) RGE núm. 6038/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Porreres de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2326

FK) RGE núm. 6039/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Puigpunyent de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2326

FL) RGE núm. 6040/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sa Pobla de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2326

FM) RGE núm. 6041/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant Antoni de Portmany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

2326

FN) RGE núm. 6042/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant Joan de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2327

FO) RGE núm. 6043/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant Joan de Labritja de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2327

FP) RGE núm. 6044/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant Josep de Sa Talaia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2327

FQ) RGE núm. 6045/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

2327

FR) RGE núm. 6046/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant Lluís de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2327

FS) RGE núm. 6047/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Santa Eugènia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2328

FT) RGE núm. 6048/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Santa Eulàlia del Riu de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2328

FU) RGE núm. 6049/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Santa Margalida de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2328

FV) RGE núm. 6050/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Santa Maria del Camí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2328

FW) RGE núm. 6051/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Santanyí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2328

FX) RGE núm. 6052/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Selva de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2329

FY) RGE núm. 6053/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sencelles de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2329

FZ) RGE núm. 6054/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Ses Salines de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2329

GA) RGE núm. 6055/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sineu de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2329

GB) RGE núm. 6056/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sóller de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2329
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GC) RGE núm. 6057/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Son Servera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2329

GD) RGE núm. 6058/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Valldemossa de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2330

GE) RGE núm. 6059/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Vilafranca de Bonany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2330

GF) RGE núm. 6060/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Alaior de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2330

GG) RGE núm. 6061/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Alaró de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2330

GH) RGE núm. 6062/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Alcúdia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2330

GI) RGE núm. 6063/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Algaida de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2330

GJ) RGE núm. 6064/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Andratx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2331

GK) RGE núm. 6065/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Ariany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2331

GL) RGE núm. 6066/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Artà de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2331

GM) RGE núm. 6067/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Banyalbufar de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2331

GN) RGE núm. 6068/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Binissalem de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2331

GO) RGE núm. 6069/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Búger de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2331

GP) RGE núm. 6070/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Bunyola de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2332

GQ) RGE núm. 6071/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Calvià de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2332

GR) RGE núm. 6072/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Campanet de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2332

GS) RGE núm. 6073/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Campos de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2332

GT) RGE núm. 6074/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Capdepera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2332

GU) RGE núm. 6075/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Ciutadella de Menorca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2332

GV) RGE núm. 6076/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Consell de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2333

GW) RGE núm. 6077/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Costitx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2333



2286 BOPIB núm. 41 - 17 d'abril de 2020

GX) RGE núm. 6078/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Deià de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2333

GY) RGE núm. 6079/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Eivissa de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2333

GZ) RGE núm. 6080/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Es Castell de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2333

HA) RGE núm. 6081/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Es Mercadal de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2333

HB) RGE núm. 6082/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Es Migjorn Gran de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2334

HC) RGE núm. 6083/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Escorca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2334

HD) RGE núm. 6084/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Esporles de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2334

HE) RGE núm. 6085/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Estellencs de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2334

HF) RGE núm. 6086/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Felanitx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2334

HG) RGE núm. 6087/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Ferreries de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2334

HH) RGE núm. 6088/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Formentera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2335

HI) RGE núm. 6089/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Fornalutx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2335

HJ) RGE núm. 6090/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Inca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2335

HK) RGE núm. 6091/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Lloret de Vistalegre de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2335

HL) RGE núm. 6092/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Lloseta de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2335

HM) RGE núm. 6093/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Llubí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2335

HN) RGE núm. 6094/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Llucmajor de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2336

HO) RGE núm. 6095/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Manacor de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2336

HP) RGE núm. 6096/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Mancor de la Vall de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2336

HQ) RGE núm. 6097/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Maó de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2336

HR) RGE núm. 6098/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Maria de la Salut de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2336
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HS) RGE núm. 6099/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Marratxí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2336

HT) RGE núm. 6100/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Montuïri de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2337

HU) RGE núm. 6101/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Muro de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2337

HV) RGE núm. 6102/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Palma de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2337

HW) RGE núm. 6103/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Petra de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2337

HX) RGE núm. 6104/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Pollença de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2337

HY) RGE núm. 6105/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Porreres de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2337

HZ) RGE núm. 6106/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Puigpunyent de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2338

IA) RGE núm. 6107/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sa Pobla de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2338

IB) RGE núm. 6108/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sant Antoni de Portmany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2338

IC) RGE núm. 6109/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sant Joan de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2338

ID) RGE núm. 6110/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sant Joan de Labritja de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2338

IE) RGE núm. 6111/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2338

IF) RGE núm. 6112/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2339

IG) RGE núm. 6113/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sant Lluís de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2339

IH) RGE núm. 6114/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Santa Eugènia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2339

II) RGE núm. 6115/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Santa Eulàlia del Riu de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2339

IJ) RGE núm. 6116/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Santa Margalida de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2339

IK) RGE núm. 6117/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Santa Maria del Camí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2339

IL) RGE núm. 6118/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Santanyí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2340

IM) RGE núm. 6119/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Selva de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2340
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IN) RGE núm. 6120/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sencelles de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2340

IO) RGE núm. 6121/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Ses Salines de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2340

IP) RGE núm. 6122/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sineu de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2340

IQ) RGE núm. 6123/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sóller de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2340

IR) RGE núm. 6124/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Son Servera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2341

IS) RGE núm. 6125/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Valldemossa de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2341

IT) RGE núm. 6126/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Vilafranca de Bonany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020. 2341

IU) RGE núm. 6143/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de prevenció
a la població contra la COVID-19, després del confinament. 2341

IV) RGE núm. 6144/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de prevenció
a la població contra la COVID-19, després del confinament (2). 2341

IW) RGE núm. 6145/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos destinats
a la lluita contra la COVID-19. 2341

IX) RGE núm. 6146/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a material EPI de
lluita contra la COVID-19 per al tercer sector de les Illes Balears. 2342

IY) RGE núm. 6162/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dies especials per al
personal mèdic i facultatiu. 2342

IZ) RGE núm. 6163/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2016, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa d'Eivissa. 2342

JA) RGE núm. 6164/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2016, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Formentera. 2342

JB) RGE núm. 6165/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2016, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Mallorca. 2342

JC) RGE núm. 6166/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2016, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Menorca. 2342

JD) RGE núm. 6167/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2017, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa d'Eivissa. 2343

JE) RGE núm. 6168/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2017, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Formentera. 2343

JF) RGE núm. 6169/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2017, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Mallorca. 2343

JG) RGE núm. 6170/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2017, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Menorca. 2343

JH) RGE núm. 6171/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2018, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa d'Eivissa. 2343
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JI) RGE núm. 6172/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2018, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Formentera. 2343

JJ) RGE núm. 6173/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2018, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Mallorca. 2344

JK) RGE núm. 6174/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2018, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Menorca. 2344

JL) RGE núm. 6175/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2019, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa d'Eivissa. 2344

JM) RGE núm. 6176/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2019, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Formentera. 2344

JN) RGE núm. 6177/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2019, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Mallorca. 2344

JO) RGE núm. 6178/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents
de pagament, corresponents a l'any 2019, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Menorca. 2345

JP) RGE núm. 6196/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part
del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors
(1). 2345

JQ) RGE núm. 6197/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part
del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors
(2). 2345

JR) RGE núm. 6198/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part
del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors
(3). 2345

JS) RGE núm. 6199/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part
del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors
(4). 2345

JT) RGE núm. 6200/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part
del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors
(5). 2346

JU) RGE núm. 6201/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part
del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors
(6). 2346

JV) RGE núm. 6202/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part
del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors
(7). 2346

JW) RGE núm. 6203/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per
part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors
(8). 2346

JX) RGE núm. 6204/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part
del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors
(9). 2346

JY) RGE núm. 6205/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part
del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors
(10). 2347

JZ) RGE núm. 6206/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part
del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors
(11). 2347
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KA) RGE núm. 6207/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per
part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors
(12). 2347

KB) RGE núm. 6208/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per
part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors
(13). 2347

KC) RGE núm. 6209/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències
de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (1). 2347

KD) RGE núm. 6210/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències
de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (2). 2348

KE) RGE núm. 6211/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències
de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (3). 2348

KF) RGE núm. 6212/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències
de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (4). 2348

KG) RGE núm. 6213/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències
de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (5). 2348

KH) RGE núm. 6214/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències
de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (6). 2348

KI) RGE núm. 6215/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de distribució
de les ajudes al sector pesquer per la crisi de la COVID-19. 2349

KJ) RGE núm. 6216/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte
local a Eivissa. 2349

KK) RGE núm. 6217/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte
local a Formentera. 2349

KL) RGE núm. 6218/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte
local a Mallorca. 2349

KM) RGE núm. 6219/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte
local a Menorca. 2349

KN) RGE núm. 6220/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte
primari a Eivissa. 2349

KO) RGE núm. 6221/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte
primari a Formentera. 2350

KP) RGE núm. 6222/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte
primari a Mallorca. 2350

KQ) RGE núm. 6223/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte
primari a Menorca. 2350

KR) RGE núm. 6232/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre d'inversions o projectes que ha declarat d'interès autonòmic el Consell de Govern en els darrers cinc anys. 2350

KS) RGE núm. 6233/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
pressupost total de les inversions o dels projectes declarats d'interès autonòmic pel Consell de Govern en els darrers cinc anys.

2350

KT) RGE núm. 6234/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre d'inversions o projectes declarats d'interès autonòmic en els darrers cinc anys que s'han executat o que es troben en execució.

2350
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KU) RGE núm. 6235/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre d'inversions o projectes declarats d'interès autonòmic en els darrers cinc anys que s'han arxivat o que es troben en tramitació.

2351

KV) RGE núm. 6236/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre d'aprovacions de declaracions de projectes industrials estratègics fetes pel Consell de Govern en els darrers tres anys.

2351

KW) RGE núm. 6237/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a llistat
de les inversions o dels projectes declarats d'interès autonòmic pel Consell de Govern en els darrers cinc anys. 2351

KX) RGE núm. 6238/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a instal·lacions
per a l'allotjament de pacients lleus o asimptomàtics de la COVID-19. 2351

KY) RGE núm. 6241/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a criteris de repartiment dels 3.000 dispositius digitals chromebooks que ha comprat la Conselleria d'Educació. 2351

KZ) RGE núm. 6244/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures enfront
de la COVID als centres socioeducatius gestionats per la Fundació Institut S'Estel. 2351

LA) RGE núm. 6245/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures enfront
de la COVID als centres socioeducatius gestionats per la Fundació Institut S'Estel. 2352

LB) RGE núm. 6246/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidències en
els centres socioeducatius gestionats per la Fundació Institut S'Estel durant el període d'estat d'alarma. 2352

LC) RGE núm. 6247/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidències en
els centres socioeducatius gestionats per la Fundació Institut S'Estel amb motiu de la COVID-19. 2352

LD) RGE núm. 6248/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos de
menors amb mesures judicials a centres sociosanitaris. 2352

LE) RGE núm. 6252/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures enfront
de la COVID-19 en els serveis, centres i programes d'acollida de persones refugiades a la comunitat autònoma de les Illes Balears,
responsabilitat del Govern. 2352

LF) RGE núm. 6253/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajudes a empreses
hoteleres: retens. 2353

LG) RGE núm. 6254/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a retallades en flota
naviliera: garantir el subministrament. 2353

LH) RGE núm. 6255/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a tractament
amb hidroxicloroquina a pacients hospitalitzats amb coronavirus a les Illes Balears. 2353

LI) RGE núm. 6256/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a subvencions
i ajudes a ASAJA i a Unió de Pagesos. 2353

LJ) RGE núm. 6257/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Port IB: manteniment
d'embarcacions. 2353

LK) RGE núm. 6261/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols
específics per a consultes odontològiques. 2353

LL) RGE núm. 6262/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a consultes i
clíniques d'odontologia. 2354

LM) RGE núm. 6263/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a participació de
professionals veterinaris en el comitè d'experts de la COVID-19. 2354

LN) RGE núm. 6265/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a criteris de distribució
Chromebooks. 2354
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LO) RGE núm. 6266/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistat detallat del
repartiment per curs i centres dels Chromebooks adquirits per la Conselleria d'Educació. 2354

LP) RGE núm. 6267/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a criteris de distribució
de les 255 targetes de dades de 40 Gygabites. 2354

LQ) RGE núm. 6268/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistat detallat del
repartiment per curs i centres de distribució de les 255 targetes de dades de 40 Gygabites trameses pel Ministeri d'Educació. 2355

LR) RGE núm. 6269/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adquisició tardana
del material digital i ordinadors per tal de garantir la igualtat de condicions en el seguiment dels continguts educatius. 2355

LS) RGE núm. 6270/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de la
Conselleria d'Educació per reforçar la utilització de mitjans telemàtics a la docència ordinària. 2355

LT) RGE núm. 6271/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajornament
d'oposicions, garantir la conservació de les més de 1.000 places convocades per a 2021. 2355

LU) RGE núm. 6272/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a augment de la partida
d'assegurances i el pla de xoc del sector primari. 2355

LV) RGE núm. 6273/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a descens de
facturació al sector HORECA. 2355

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 6963/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració del Govern sobre els actuals casos positius actius de coronavirus a Balears. 2356

B) RGE núm. 6965/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a prioritats de la reconstrucció
econòmica. 2356

C) RGE núm. 6968/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recuperació de
l'activitat turística. 2356

D) RGE núm. 6970/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a motius dels
contagis per COVID-19. 2356

E) RGE núm. 6971/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del curs escolar
a causa del confinament pel coronavirus. 2356

F) RGE núm. 6972/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades individualitzades
per municipis en relació amb els afectats per COVID-19. 2357

G) RGE núm. 6973/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la crisi de
la COVID-19 pel que fa a les residències públiques i privades. 2357

H) RGE núm. 6974/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures extraordinàries per
ajudar els autònoms, les PIME i les famílies de les Illes Balears afectats per la crisi de la COVID-19. 2357

I) RGE núm. 6975/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació del Govern, en
matèria sanitària, per fer front a la COVID-19. 2357

J) RGE núm. 6976/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
socioeconòmiques insuficients adoptades. 2357

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 5831/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures econòmiques davant la crisi del coronavirus.
2358

B) RGE núm. 5891/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures destinades a les empreses davant la situació
de l'estat d'alarma derivada de la crisi de la COVID-19. 2359
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C) RGE núm. 6128/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de rescat autonòmic per a autònoms, petites i mitjanes empreses
i famílies afectades per la crisi de la COVID-19 (procediment d'urgència). 2359

D) RGE núm. 6240/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a compensació del descompte de resident durant les
restriccions a ports i aeroports de les Illes motivades per l'estat d'alarma durant la crisi de la COVID-19 (procediment d'urgència).

2362

E) RGE núm. 6249/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla urgent de protecció econòmica i social per als autònoms
l'activitat dels quals s'ha paralitzat per complet o s'ha reduït notablement  (procediment d'urgència). 2363

F) RGE núm. 6264/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a extensió de la prestació excepcional als autònoms temporals
(procediment d'urgència). 2363

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5840/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa de la campanya "Mascarilla-19", davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència). 2365

B) RGE núm. 5879/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per pal·liar l'impacte de la pandèmia
COVID-19 sobre les residències de la tercera edat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 2365

C) RGE núm. 5910/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per als treballadors de clíniques
dentals, davant la Comissió de Salut. 2366

D) RGE núm. 5941/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a reducció dels sous dels representants
polítics a conseqüència de la crisi provocada per l'expansió de la COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència). 2367

E) RGE núm. 6132/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per al personal farmacèutic
i els usuaris de farmàcies davant la COVID-19, davant la Comissió de Salut. 2367

F) RGE núm. 6133/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per al sector de la pesca amb motiu de
la crisi COVID-19, davant la Comissió d'Economia, pel procediment d'urgència. 2369

G) RGE núm. 6141/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habilitació d'una partida pressupostària extraordinària per tal que
els centres d'educació infantil puguin subsistir després de l'estat d'alarma, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca, pel
procediment d'urgència. 2370

H) RGE núm. 6239/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a millora de l'assistència sociosanitària
al col·lectiu de la gent gran de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 2370

I) RGE núm. 6243/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a reforçament de les unitats d'assistència
psicològica del Servei de Salut de les Illes Balears davant la crisi de la COVID-19, davant la Comissió de Salut (procediment
d'urgència). 2371

J) RGE núm. 6258/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a protecció als treballadors, davant la Comissió de
Turisme i Treball (procediment d'urgència). 2372

K) RGE núm. 6259/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reactivació de l'economia, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència). 2373

L) RGE núm. 6260/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reactivació del sector turístic, davant la Comissió
de Turisme i Treball (procediment d'urgència). 2374

M) RGE núm. 6274/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests a residències i centres de discapacitats, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència). 2375

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 6250/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
conseller d'Educació, Universitat i Recerca sobre situació del curs escolar 2019-2020 provocada per la propagació de la COVID-19.

2376
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B) RGE núm. 6251/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius sobre la situació del comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada
per l'expansió de la COVID-19. 2376

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm.  5066 a 5074/20. 2376

B) Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm.  5058 i 5059/20. 2376

C) Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm.  5057, 5061 i 5063/20. 2377

D) Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm.  5064 i 5065/20. 2377

E) Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5208/20 i 5054/20. 2377

F) Proposta d'aplicació del procediment de tramitació directa i en lectura única de la Proposició de llei RGE núm. 8454/19, 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. 2377

4. INFORMACIONS

A) Acords de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en relació amb els acords de data 16 de març i 8 d’abril d’enguany sobre
l'activitat parlamentària que es durà a terme a partir de dia 17 d’abril. 2377

B) Modificació de les mesures complementàries al Pla de contingència del Parlament de les Illes Balears davant la situació actual
ocasionada per la COVID-19. 2378

C) Mesures complementàries en matèria de personal atès l’Acord de la Mesa i de la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessions de dia 8 d’abril i 16 d’abril de 2020, en relació amb els Acords de data 16 i 30 de març d’enguany sobre activitat
parlamentària a partir dels dies 14 i 17 d’abril. 2379
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 d'abril de 2020, d'acord amb els articles 138 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 5936/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
de modificació del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, a tramitar pel procediment d'urgència.

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
 D'acord amb els articles 138 i següents del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Ciudadanos presenta la següent proposició de llei de
modificació del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
pel procediment d'urgència, atesa la crisi de la COVID-19 que
ha ocasionat la suspensió de les activitats del Parlament balear
i ha provocat el cessament de les activitats normals del ple, de
les comissions i els controls dels diputats sobre el Govern.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DEL
REGLAMENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES

BALEARS

Exposició de motius

La situació excepcional en què ens trobam, la de la lluita
contra un virus que ha demostrat ser terriblement infecciós, no
sols aconsella, sinó que imposa als ciutadans, però també als
diputats i a tots els treballadors del Parlament de les Illes
Balears i a les persones que han de mobilitzar-se perquè el Ple
i les comissions se celebrin, l'adopció de mesures
extraordinàries de distanciament social i de restricció de la
mobilitat.

Es tracta, a més, d'evitar reunions de poques o moltes
persones, sobretot quan algunes d'aquestes persones han pogut
estar en contacte amb altres contagiades per la COVID-19 i, en
tot cas, el nombre de contagiats i morts per aquest ascendeix de
manera constant al país.

En aquesta situació, és també oportú que puguin
constituir-se en aquesta forma de celebració telemàtica per a la
compareixença dels corresponents consellers i altres autoritats
donada la repercussió sanitària, laboral, social i econòmica de
la pandèmia a Espanya i les successives mesures que d'aquest
caràcter pren i prendrà el Govern central i el Govern de les Illes
Balears.

A dia d'avui, el Reglament del Parlament de les Illes
Balears no ha estat plenament adaptat a situacions d'emergència
i confinament com la que vivim en aquests moments per
permetre la realització de plens i reunions de comissions de
manera telemàtica pel que el 13 de març passat, la Mesa del
Parlament s'ha vist obligada a paralitzar, purament i
simplement, totes les activitats de la cambra.

Ja que no sabem quant durarà aquesta situació
d'excepcionalitat, és moment d'adaptar a la realitat, de manera
urgent, el Reglament del Parlament balear, per la qual cosa es
proposa la modificació següent:

Article 1

L'article 49 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
queda redactat de la següent manera:

“Article 49

1. La Mesa del Parlament, d'acord amb la Junta de
Portaveus, habilitarà sistemes de videoconferència o altres
sistemes tècnics adequats per garantir el seguiment, el debat
i la votació, si escau, a les sessions de les comissions del
Parlament, així com la celebració de les meses d'aquestes,
excepte per al debat i la votació de les iniciatives
legislatives, que serà sempre presencial.

Només podran fer ús d'aquests sistemes els diputats i les
diputades de les circumscripcions de Menorca, Eivissa i
Formentera que ho hagin comunicat prèviament a la Mesa
d'acord amb els termes establerts per aquesta.

Si es produeix una fallada tècnica sobrevinguda que
impedeixi la participació per videoconferència o altres
sistemes tècnics adequats per garantir el seguiment, el debat
i la votació, se suspendrà la sessió, tret que el diputat o la
diputada manifesti el seu assentiment, de manera fefaent,
per continuar-la.

2. Excepcionalment, per decisió de la Mesa amb l'acord de
la Junta de Portaveus i sempre que  es trobin suspeses,
totalment o parcialment i durant els períodes de sessions,
les activitats del Parlament de les Illes Balears, el debat i la
votació de les iniciatives legislatives podran realitzar-se,
també, per mitjà de sistemes de videoconferència o de
sistemes tècnics adequats.

En aquest cas, podran fer ús d'aquests sistemes tots els
diputats i les diputades de qualsevol de les circumscripcions
de les Illes Balears.

L'aplicació d'aquest punt 2 es farà d'acord amb els
termes establerts per la Mesa.”

Article 2

A l'article 63 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears se li afegirà un nou punt 3 que quedarà redactat de la
següent manera:

“3. La Mesa de la cambra podrà reduir o augmentar, de
manera temporal i amb l'acord de la Junta de Portaveus, el
nombre de plens setmanals quan es trobin suspeses,
totalment o parcialment  i durant els períodes de sessions,
les activitats del Parlament de les Illes Balears.”

Article 3

A l'article 80 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears se li afegirà un nou punt 8 que quedarà redactat de la
següent manera:
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"8. Excepcionalment, per decisió de la Mesa amb l'acord de
la Junta de Portaveus i sempre que es trobin suspeses,
totalment o parcialment i durant els períodes de sessions,
les activitats del Parlament de les Illes Balears, es podran
habilitar sistemes de videoconferència o altres sistemes
tècnics adequats per garantir el seguiment i, si n'és el cas, la
realització dels debats, i la votació, si escau, en els plens.

En aquest cas, podran fer ús d'aquests sistemes tots els
diputats i les diputades de qualsevol de les circumscripcions
de les Illes Balears.

Si es produeix una fallada tècnica sobrevinguda que
impedeixi la participació per videoconferència o altres
sistemes tècnics adequats per garantir el seguiment, el debat
i la votació, se suspendrà la sessió, tret que el diputat o la
diputada manifesti el seu assentiment, de manera fefaent,
per continuar-la."

Article 4

L'article 90 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
queda redactat de la següent manera:

“1. Els acords, per ser vàlids, hauran de ser aprovats per la
majoria simple dels membres presents de l'òrgan
corresponent, sense perjudici de les majories especials que
estableixin l'Estatut d'Autonomia, les lleis o aquest
reglament, per aquest ordre de jerarquia normativa.

2. El vot dels diputats i les diputades és personal i
indelegable. Cap diputat o diputada no podrà prendre part
en les votacions sobre resolucions que afectin el seu estatut
de diputat o diputada.

3. La Mesa del Parlament, d'acord amb la Junta de
Portaveus, podrà habilitar sistemes de videoconferència o
altres sistemes tècnics adequats per garantir el seguiment i,
si n'és el cas, la realització dels debats en els plens, les
comissions i les seves meses.

4. Els sistemes habilitats a l'efecte del punt anterior hauran
de garantir en qualsevol cas la seguretat de les
transmissions i la seva inviolabilitat.”

Article 5

L'article 99 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
queda redactat de la següent manera:

"La votació telemàtica pot ser ordinària o secreta.
Podran fer ús d'aquest sistema aquells diputats i diputades
que, a conseqüència de trobar-se en situació de permís
parental o en procés d'una llarga malaltia, ho hagin justificat
degudament davant la Mesa del Parlament o quan es trobin
suspeses, totalment o parcialment i durant els períodes de
sessions, les activitats del Parlament de les Illes Balears, i
no puguin assistir a les sessions, en els termes que
s'estableixin."

Article 6

A l'article 180 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears se li afegirà un nou punt 4 que quedarà redactat de la
següent manera:

“4. La Mesa de la cambra podrà, excepcionalment, retallar
o establir, de manera temporal i amb l'acord de la Junta de
Portaveus, terminis inicials i pròrrogues diferents d'aquells
definits en el present títol, quan es trobin suspeses,
totalment o parcialment i durant els períodes de sessions,
les activitats del Parlament de les Illes Balears.”

Disposició final única

Aquesta modificació del Reglament del Parlament de les
Illes Balears entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 5 d'abril de 2020
Els diputats
Maxo Benalal i Bendrihem
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 d'abril de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5832/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
comitès de seguretat i salut dels centres públics.

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

Té coneixement el Govern que s'estiguin reunint els comitès
de seguretat i salut de tots els centres i serveis sociosanitaris per
mantenir informats els empleats públics atès que aquests són els
encarregats de la vigilància de la seva salut?

Palma, a 31 de març de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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B)
RGE núm. 5834/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resolucions dels ERTO a dia 31 de març de 2020.

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

Quantes resolucions s'han pogut fer a dia 31 de març de
2020, de les sol·licituds d'ERTO presentats entre el 16 i el 31
de març del mateix any?

Palma, a 31 de març de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

C)
RGE núm. 5835/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resolucions dels ERTO a dia 31 de març de 2020 que han
estat acceptats.

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

Quantes de les resolucions ja fetes d'ERTO presentats entre
el 16 i el 31 de març han estat positives, acceptades?

Palma, a 31 de març de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

D)
RGE núm. 5836/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resolucions dels ERTO a dia 31 de març de 2020 que han
estat denegats inicialment.

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

Quants ERTO presentats entre el 16 i el 31 de març s'han
denegat inicialment?

Palma, a 31 de març de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

E)
RGE núm. 5837/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
revocació de la denegació d'ERTO.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

De quants dels ERTO denegats inicialment, la mateixa
conselleria ha revocat ja la seva denegació?

Palma, a 31 de març de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

F)
RGE núm. 5838/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
revocació de la denegació d'ERTO a causa del RDL
10/2020, de 29 de març.

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

Quantes de les revocacions de denegacions d'ERTO són a
causa del nou RDL 10/2020 de 29 de març?

Palma, a 31 de març de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

G)
RGE núm. 5839/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
revocació de la denegació d'ERTO a causa que la
conselleria no havia advertit inicialment tota la
documentació presentada pels sol·licitants.

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

Quantes de les revocacions de denegacions d'ERTO són a
causa que la mateixa conselleria no havia advertit inicialment
tota la documentació presentada pels sol·licitants?

Palma, a 31 de març de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

H)
RGE núm. 5842/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de sol·licituds rebudes per
l'ISBA acollint-se a la línia de crèdit habilitada pel Govern
per fer front a les conseqüències econòmiques de la crisi de
la COVID-19.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quantes sol·licituds de finançament ha rebut l'ISBA
acollint-se a la línia extraordinària de crèdit de 50 milions
d'euros habilitada per part del Govern de les Illes Balears per
fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la crisi
sanitària de la COVID-19?

Palma, a 30 de març de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

I)
RGE núm. 5843/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a quantia finançada per part d'ISBA en
relació amb la línia de crèdit habilitada pel Govern per fer
front a les conseqüències econòmiques de la crisi de la
COVID-19.

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

Quina és la quantia total que s'ha finançat fins ara per part
de l'ISBA en relació amb la línia extraordinària de crèdit de 50
milions d'euros habilitada per part del Govern de les Illes
Balears per fer front a les conseqüències econòmiques
derivades de la crisi sanitària de la COVID-19?

Palma, a 30 de març de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

J)
RGE núm. 5844/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de treballadors destinats per
part de la Conselleria de Treball a la tramitació
d'expedients d'ERTO.

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

Quin és el nombre de treballadors destinats per part de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball de les Illes
Balears a la tramitació d'expedients d'ERTO?

Palma, a 30 de març de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

K)
RGE núm. 5845/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'expedients d'ERTO tramitats
fins ara per la Conselleria de Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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

Quin és el nombre d'expedients d'ERTO tramitats fins ara
per part de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball de les Illes Balears arran de l'entrada en vigor del Reial
Decret 463/2020, d'estat d'alarma?

Palma, a 30 de març de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

L)
RGE núm. 5846/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de treballadors afectats per
expedients d'ERTO a Balears arran de l'entrada en vigor
del RDL 463/2020.

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

Quin és el nombre total de treballadors afectats per
expedients d'ERTO a les Illes Balears arran de l'entrada en
vigor del Reial Decret 463/2020, d'estat d'alarma?

Palma, a 30 de març de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

M)
RGE núm. 5847/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a temps d'espera actual per a l'aprovació
d'un expedient d'ERTO a Balears.

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

Quin és el temps d'espera, en aquests moments, per a
l'aprovació d'un expedient d'ERTO a la comunitat autònoma de
les Illes Balears?

Palma, a 30 de març de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

N)
RGE núm. 5848/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a reestructuració del pressupost general
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'exercici 2020.

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

El passat 20 de març, la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors del Govern, Rosario Sánchez, anuncià que el
pressupost general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'exercici 2020 "s'hauria de reestructurar". En
quin sentit es treballada, quines són les principals partides de
baixa afectades i/o quines seran les inversions que es deixaran
de fer?

Palma, a 30 de març de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

O)
RGE núm. 5849/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a previsió del Govern de les Illes Balears
de reclamar al Govern de l'Estat el cost del material
sanitari que ha hagut de pagar la CAIB.

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

Té previst el Govern de les Illes Balears reclamar al Govern
de l'Estat el cost del material sanitari que ha hagut de comanar
i pagar la CAIB, per la seva part, a conseqüència de la
ineficàcia de l'executiu central pel que fa a la compra i a la
distribució d'aquest tipus de material?

Palma, a 30 de març de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

P)
RGE núm. 5850/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de xoc
previst pel Govern per al sector primari (anunciat per la
consellera en data 26 de març).

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

Dia 26 de març, la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, Mae de la Concha, presentà un pla de xoc per
enfortir el sector primari, derivat de la crisi de la COVID-19
amb mesures per valor d'1.850.000 euros. A la presentació del
pla de xoc, la conselleria anunciava la destinació d'algunes de
les quantitats que comprèn el 1.850.000 euros. Davant aquesta
situació:

1. En base a quins criteris i a quines necessitats s'han establert
les quantitats que es preveu destinar a cadascun dels sectors
(pesca, ramaderia, lacti, fruites i hortalisses, assegurances
agràries, ...)? Sol·licitam el detall per illa de la destinació de les
partides econòmiques incloses en el pla de xoc; així com el
detall del sector al qual s'atribueixen/es destinaran.

2. En quina data es farà efectiva l'aplicació de les mesures
econòmiques?

Palma, a 31 de març de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

Q)
RGE núm. 5851/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
desplaçament i transport del personal sociosanitari i dels
familiars d'hospitalitzats.

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

Davant la situació de crisi sanitària, els reforços de torns a
centres hospitalaris i a instal·lacions habilitades per a
l'allotjament de pacients, fan que els horaris i els torns dels
treballadors es vegin alterats. Per tal de garantir la tornada a
temps i segura als seus domicilis, ha pres mesures el Govern
per tal que, ja que s'han reduït temporalment els serveis públics
de transport, es garanteixi el desplaçament en transport públic
del personal i dels ciutadans que ho requereixen per raons
d'acompanyament i visita a familiars hospitalitzats, atenent els
horaris d'entrada o sortida dels torns de feina i de visita
autoritzats?

Palma, a 31 de març de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

R)
RGE núm. 5852/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recollida de targetes beques menjador.

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

Quines mesures concretes de seguretat i protecció davant la
COVID-19 ha implantat la Conselleria d'Educació per tal de
procedir al repartiment presencial en els centres educatius de
les targetes beques menjador a les famílies beneficiàries?

Palma, a 31 de març de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

S)
RGE núm. 5853/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
extensió del calendari lectiu per als cursos de segon de
batxillerat.

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

Com té previst dur a terme la Conselleria d'Educació
prolongar i estendre el calendari lectiu en els cursos de segon
de batxillerat en els centres educatius de les Illes Balears?

Palma, a 31 de març de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

T)
RGE núm. 5854/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
extensió del calendari lectiu per als cursos de formació
professional.

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

Com té previst dur a terme la Conselleria d'Educació
prolongar i estendre el calendari lectiu en els cursos de
formació professional en els centres educatius de les Illes
Balears?

Palma, a 31 de març de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

U)
RGE núm. 5855/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures per a l'alumnat amb dificultats a l'aprenentatge.

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

Quines mesures té previst prendre la Conselleria d'Educació
per a l'alumnat amb dificultats a l'aprenentatge ja detectat
prèviament?

Palma, a 31 de març de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

V)
RGE núm. 5856/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programes per a l'alumnat amb dificultats a l'aprenentatge.

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

Quins programes ha desenvolupat la Conselleria d'Educació
per a l'alumnat amb dificultats a l'aprenentatge ja detectat
prèviament?

Palma, a 31 de març de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

W)
RGE núm. 5857/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures per a valoració i detecció de dificultats a
l'aprenentatge de l'alumnat després de la declaració de
l'estat d'alarma.

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

Quins programes ha desenvolupat la Conselleria d'Educació
per detectar durant el confinament l'alumnat amb dificultats a
l'aprenentatge?

Palma, a 31 de març de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

X)
RGE núm. 5864/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
planificació de les recuperacions el mes de setembre per
part de la Conselleria d'Educació.

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

Davant la decisió per part del conseller d'Educació amb els
representants dels docents de no estendre el calendari lectiu,
quina planificació ha fet la Conselleria d'Educació per a les
recuperacions el mes de setembre?

Palma, a 31 de març de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Y)
RGE núm. 5865/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recuperació d'assignatures pendents de cursos anteriors.

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

Quines mesures prendrà la Conselleria d'Educació per tal
que els alumnes amb assignatures pendents de cursos anteriors
puguin recuperar-les?
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Palma, a 31 de març de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Z)
RGE núm. 5866/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures de la Conselleria d'Educació per minimitzar la
"bretxa digital" dels alumnes.

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

Quines mesures ha pres la Conselleria d'Educació per
minimitzar la "bretxa digital" dels alumnes de les Illes Balears?

Palma, a 31 de març de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

AA)
RGE núm. 5867/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
avanç en els continguts curriculars potestat de cada centre.

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

Creu adequat la Conselleria d'Educació deixar la potestat i
la competència a cada centre educatiu de decidir fins on avança
en els continguts curriculars del curs?

Palma, a 31 de març de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

AB)
RGE núm. 5868/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures per assegurar la promoció de curs en igualtat de
condicions.

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

Quines mesures ha planificat la Conselleria d'Educació per
assegurar la promoció de curs en igualtat de condicions per a
tots els alumnes de les Illes Balears?

Palma, a 31 de març de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

AC)
RGE núm. 5869/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
possible planificació d'un "voluntariat de repàs" per
docents.

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

S'ha planificat per part de la Conselleria d'Educació una
plataforma de "voluntariat de repàs" per part de docents?

Palma, a 31 de març de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

AD)
RGE núm. 5870/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ERTO denegats.

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

De les sol·licituds de tramitació d'expedients de regulació
temporal d'ocupació denegades després de l'entrada en vigor
del RD 463/2020, de 19 de març i abans de l'entrada en vigor
del RDL 10/2020, de 29 de març, quantes eren per força
major?

Palma, a 31 de març de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

AE)
RGE núm. 5875/20, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a medicalització de les residències d'ancians.

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

S'han medicalitzat les residències d'ancians dependents de
les administracions públiques En cas afirmatiu, quines?

Palma, a 31 de març de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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AF)
RGE núm. 5876/20, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a seguiment on line del curs acadèmic.

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

S'ha dotat per part de la Conselleria d'Educació dels mitjans
necessaris als alumnes que no en tenen per poder fer el
seguiment on line dels seus cursos acadèmics?

S'ha realitzat un seguiment per part de la inspecció
d'educació de les mesures adoptades per tal que els alumnes
treballin a casa seva?

Palma, a 31 de març de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

AG)
RGE núm. 5878/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures de protecció individual (EPI) per als zeladors que
presten serveis als centres sociosanitaris, de salut i
hospitalaris, a causa de la COVID-19.

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

Es pot afirmar que els zeladors són els professionals que
són els primers que tenen contacte amb els usuaris/pacients tant
a centres sociosanitaris, de salut com hospitalaris. Dit això:

1. La Conselleria de Salut/Ibsalut garanteix que els zeladors
siguin dotats de les mesures de protecció adequades (EPI) per
a la realització de les seves funcions en aquesta situació de crisi
sanitària provocada per la COVID-19, tant en relació amb el
servei que presten (trasllat de pacients, acomodació,
acompanyament, etc.) com amb totes i cadascuna de les unitats
hospitalàries on poden exercir la seva labor (UCI, quiròfans,
raigs, ...)?

2. La Conselleria de Salut/Ibsalut garanteix la
seguretat/mesures de protecció (EPI) en tot l'itinerari sanitari
per part del personal que presta serveis en aquest àmbit?

Palma, a 1 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AH)
RGE núm. 5880/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions corresponents al manteniment de llocs de feina
de persones amb discapacitat.

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

En quina situació es troben les subvencions corresponents
al manteniment de llocs de feina de persones amb discapacitat?
S'han liquidat totes les corresponents a l'any 2019? En cas de
no ser així, quins mesos queden pendents i quina previsió es té
des de la direcció general per poder-les liquidar?

Palma, a 2 d'abril de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

AI)
RGE núm. 5881/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
a l'activitat professional a centres especials de treball
USAP.

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

Quan preveu el Govern treure les ajudes a l'activitat
professional a centres especials de treball USAP?

Palma, a 2 d'abril de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

AJ)
RGE núm. 5882/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a test de
diagnòstic de COVID-19 a tots els treballadors dels serveis
i activitats essencials públics i privats.

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

Té previst el Govern realitzar els tests de diagnòstic de
COVID-19 a tots els treballadors dels serveis i activitats
essencials públics i privats?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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AK)
RGE núm. 5883/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies
programades per a pacients oncològics i cirurgies
prioritàries que per raons de des proveïment de fàrmacs
imprescindibles per a les intervencions s'han suspès a
l'Hospital d'Eivissa.

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

Quantes cirurgies programades per a pacients oncològics i
cirurgies prioritàries que per raons de des proveïment de
fàrmacs imprescindibles per a les intervencions s'han suspès a
l'Hospital d'Eivissa i per quin període de temps?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AL)
RGE núm. 5884/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies
programades per a pacients oncològics i cirurgies
prioritàries que per raons de des proveïment de fàrmacs
imprescindibles per a les intervencions s'han suspès a
l'Hospital d'Inca.

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

Quantes cirurgies programades per a pacients oncològics i
cirurgies prioritàries que per raons de des proveïment de
fàrmacs imprescindibles per a les intervencions s'han suspès a
l'Hospital d'Inca i per quin període de temps?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AM)
RGE núm. 5885/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies
programades per a pacients oncològics i cirurgies
prioritàries que per raons de des proveïment de fàrmacs
imprescindibles per a les intervencions s'han suspès a
l'Hospital de Formentera.

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

Quantes cirurgies programades per a pacients oncològics i
cirurgies prioritàries que per raons de des proveïment de
fàrmacs imprescindibles per a les intervencions s'han suspès a
l'Hospital de Formentera i per quin període de temps?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AN)
RGE núm. 5886/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies
programades per a pacients oncològics i cirurgies
prioritàries que per raons de des proveïment de fàrmacs
imprescindibles per a les intervencions s'han suspès a
l'Hospital de Manacor.

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

Quantes cirurgies programades per a pacients oncològics i
cirurgies prioritàries que per raons de des proveïment de
fàrmacs imprescindibles per a les intervencions s'han suspès a
l'Hospital de Manacor i per quin període de temps?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AO)
RGE núm. 5887/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies
programades per a pacients oncològics i cirurgies
prioritàries que per raons de des proveïment de fàrmacs
imprescindibles per a les intervencions s'han suspès a
l'Hospital de Menorca.

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

Quantes cirurgies programades per a pacients oncològics i
cirurgies prioritàries que per raons de des proveïment de
fàrmacs imprescindibles per a les intervencions s'han suspès a
l'Hospital de Menorca i per quin període de temps?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AP)
RGE núm. 5888/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies
programades per a pacients oncològics i cirurgies
prioritàries que per raons de des proveïment de fàrmacs
imprescindibles per a les intervencions s'han suspès a
l'Hospital Son Llàtzer.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quantes cirurgies programades per a pacients oncològics i
cirurgies prioritàries que per raons de des proveïment de
fàrmacs imprescindibles per a les intervencions s'han suspès a
l'Hospital Son Llàtzer i per quin període de temps?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AQ)
RGE núm. 5889/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgies
programades per a pacients oncològics i cirurgies
prioritàries que per raons de des proveïment de fàrmacs
imprescindibles per a les intervencions s'han suspès a
l'Hospital Universitari Son Espases.

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

Quantes cirurgies programades per a pacients oncològics i
cirurgies prioritàries que per raons de des proveïment de
fàrmacs imprescindibles per a les intervencions s'han suspès a
l'Hospital Universitari Son Espases i per quin període de
temps?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AR)
RGE núm. 5890/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades per la Conselleria de Salut per garantir el
proveïment farmacològic a UCI i quiròfans.

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

Quines mesures ha adoptat la Conselleria de Salut per
garantir el proveïment farmacològic a UCI i quiròfans que
asseguri la no-suspensió de cirurgies oncològiques i de les
considerades prioritàries?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AS)
RGE núm. 5893/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a instruccions/directrius que ha donat la
Conselleria d'Educació als centres educatius de Balears
arran del seu tancament dia 16 de març.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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

Quines són les instruccions/directrius que ha donat la
Conselleria d'Educació als centres educatius de les Illes Balears
arran del seu tancament el passat dia 16 de març a
conseqüència de l'emergència sanitària provocada per la
COVID-19?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AT)
RGE núm. 5894/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a percentatge -per cursos- del seguiment
en línia del curs escolar en els centres educatius de Balears
d'ençà que es va fer efectiu el seu tancament.

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

Quin és el percentatge -per cursos- del seguiment en línia
del curs escolar en els centres educatius de les Illes Balears
d'ençà que es va fer efectiu el seu tancament el passat 16 de
març a conseqüència de l'emergència sanitària provocada per
la COVID-19?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AU)
RGE núm. 5895/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a mesures adoptades per la Conselleria
d'Educació perquè els alumnes que no disposen dels mitjans
adequats per seguir les classes telemàticament ho puguin
fer.

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

Quines són les mesures adoptades per part de la Conselleria
d'Educació de les Illes Balears perquè els alumnes que no
disposin dels mitjans adequats per seguir les classes de forma
telemàtica ho puguin fer?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
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AV)
RGE núm. 5896/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a protocol d'actuació activat per la
Conselleria d'Educació per facilitar el seguiment del curs
acadèmic als estudiants amb necessitats especials
d'aprenentatge.

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

Quin protocol d'actuació ha activat la Conselleria
d'Educació per tal de facilitar el seguiment del curs acadèmic
als estudiants amb necessitats especials d'aprenentatge a partir
del passat dia 16 de març?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AW)
RGE núm. 5897/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a instrucció donada per la Conselleria
d'Educació als centres educatius de Balears respecte de
l'avanç ( o no) dels continguts curriculars del curs escolar.

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

Quina instrucció ha donat la Conselleria d'Educació als
centres educatius de les Illes Balears respecte de l'avanç ( o no)
dels continguts curriculars del present curs escolar?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AX)
RGE núm. 5898/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a previsió de quan i com serà la
reincorporació de l'alumnat de Balears a les classes
presencials.

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

Té previst, planificat i organitzat la Conselleria d'Educació
de les Illes Balears quan i com serà la reincorporació de
l'alumnat de les Illes Balears a les classes presencials?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AY)
RGE núm. 5899/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a motius de la Conselleria d'Educació per
paralitzat i cancel·lar previ avís el procés d'escolarització
per al curs 2020-2021.

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

Quins són els motius específics de la Conselleria d'Educació
de les Illes Balears per paralitzar i cancel·lar sense previ avís
el procés d'escolarització per al curs 2020-2021, que
començava el proper dia 20 d'abril de 2020?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AZ)
RGE núm. 5900/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a previsió de la Conselleria d'Educació per
a l'establiment d'un nou calendari d'escolarització per al
curs 2020-2021.

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

Quan i per a quan té previst la Conselleria d'Educació de les
Illes Balears establir un nou calendari d'escolarització per al
curs 2020-2021?

Palma, a 2 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

BA)
RGE núm. 5902/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a compra
pública alimentària.

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

Després de la presentació per part de la consellera del pla
de xoc per al sector terciari, dia 26 de març de 2020, i davant
els dubtes sobre la naturalesa i els efectes del concepte
"Compra pública alimentària", pregam que se'ns contestin les
qüestions següents:

1. Amb quina finalitat es realitza?

2. Per cobrir quines necessitats?
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3. Sota quins plans de transport, emmagatzemament i estoc es
realitzarà?

4. Previsió i concreció dels terminis.

5. La compra de quins productes i quines quantitats tenen
previst efectuar?

Palma, a 2 d'abril de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

BB)
RGE núm. 5903/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plataforma
única de venda.

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

Després de la presentació per part de la consellera del pla
de xoc per al sector terciari, dia 26 de març de 2020, i davant
els dubtes sobre el concepte i la dotació econòmica de la
"plataforma única de venda", plantejam les qüestions següents:

1. Què és exactament i en què consisteix la seva activitat?

2. La seva mediació es preveu voluntària o obligatòria?

Palma, a 2 d'abril de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

BC)
RGE núm. 5904/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sosteniment
de preus del sector lacti.

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

Després de la presentació per part de la consellera del pla
de xoc per al sector terciari, dia 26 de març de 2020, i davant
el "sosteniment de preus del sector lacti", tenim dubtes de tipus
conceptual i econòmic sobre aquesta qüestió. És per això que
plantejam les qüestions següents:

1. Quin tipus d'intervenció per part del Govern requerirà
exactament aquest sosteniment?

2. Com s'establiran aquests preus a sostenir?

Palma, a 2 d'abril de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

BD)
RGE núm. 5905/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
persones en situació de vulnerabilitat susceptibles de ser
nous beneficiaris de la Renda Social Bàsica amb motiu de
la crisi COVID-19.

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

Atès que els possibles nous beneficiaris de les ajudes del
Govern, per ampliació de la RSB seran gestionats en
col·laboració amb les entitats del tercer sector a través de
concert/conveni, i que d'aquests usuaris es recollirà un cens
(identificació/perfil de vulnerabilitat ...): quines mesures
específiques per a aquest col·lectiu en situació de vulnerabilitat
i dependent de l'economia submergida (empleats/des de la llar,
cuidadors/res de persones majors i dependents, prostitutes) té
previstes el Govern per incorporar aquestes persones als
itineraris de formació, capacitació i de les polítiques actives
d'ocupació i treure-les d'aquesta vulnerabilitat i dependència de
l'"economia submergida"?

Palma, a 2 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BE)
RGE núm. 5906/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ajudes per al desenvolupament d'investigacions científiques
per fer front a la COVID-19.

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

Quin import, partida pressupostària, beneficiaris, terminis
i data de convocatòria s'han acordat per a les ajudes per al
desenvolupament d'investigacions científiques enfront de la
COVID-19?

Palma, a 2 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BF)
RGE núm. 5907/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ampliació de la partida i beneficiaris de la prestació de la
Renda Social Bàsica (RSB) conjuntural a la crisi social i
sanitària COVID-19.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Atès l'anunci del GOIB de l'ampliació de la partida
pressupostària per al programa/prestació RSB, que tendrà per
objecte l'ajuda a col·lectius de vulnerabilitat "privats
d'ingressos provinents de l'economia submergida", a causa de
les mesures de confinament amb motiu de l'estat d'alarma
decretat pel Govern central, quins barems i requisits homogenis
es requereixen que es prevegin en els informes socials que han
d'elaborar les entitats del tercer sector per elevar les sol·licituds
dels beneficiaris?

Palma, a 2 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BG)
RGE núm. 5909/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
realització de test/prova RT-PCR SARS-COV.2.

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

S'estan realitzant PCR a pacients que han de ser
intervenguts per tal d'evitar contagis al personal sanitari?

Quins criteris, quins protocols i instruccions verbals o
formalment escrites es donen des de la direcció de l'Ibsalut a la
direcció i gerència dels centres hospitalaris del Servei de Salut
per a la realització i discriminació de la prova RT-PCR del
coronavirus?

Palma, a 2 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BH)
RGE núm. 5911/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a mesures de la Conselleria de Salut per
pal·liar o minimitzar els efectes que el confinament i la
incertesa econòmica i social provoquen a la salut mental de
la població de les Illes Balears.

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

Quines mesures específiques ha posat en marxa i quines té
previst adoptar la Conselleria de Salut de les Illes Balears per
pal·liar o minimitzar els efectes que el confinament i la
incertesa econòmica i social estan provocant ja a la salut mental
de la població balear?

Palma, a 3 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

BI)
RGE núm. 5912/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a actuacions de control o seguiment dutes
a terme per la Conselleria de Salut als balears que
prèviament a la crisi sanitària ja patien depressió i/o
ansietat.

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

Quines actuacions de control o seguiment està duent a terme
la Conselleria de Salut de les Illes Balears als més de 185.000
pacients que prèviament a la crisi sanitària actual ja patien
depressió i/o ansietat?

Palma, a 3 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

BJ)
RGE núm. 5913/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a previsió de la Conselleria de Salut
d'instaurar un servei gratuït d'atenció psicològica per
ajudar els professionals sanitaris.

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

Té previst la Conselleria de Salut instaurar un servei gratuït
d'atenció psicològica per ajudar els professionals sanitaris
durant i després de la crisi provocada per l'expansió de la
COVID-19?

Palma, a 3 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

BK)
RGE núm. 5920/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creació de
l'Observatori preus de la Direcció General de Polítiques
per a la Sobirania Alimentària.

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

Atesa la creació amb caràcter d'urgència, a causa de les
actuals circumstàncies derivades de la COVID-19 de
l'Observatori Preus de la Direcció General de Polítiques per a
la Sobirania Alimentària, plantejam les qüestions següents: 

a) L'estructura i la composició d'aquest observatori és
definitiva o és accidental i d'acord amb la duració de la crisi
actual?
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b) Han estat regulats els mitjans, fons, dotacions necessàries
per al desenvolupament de la seva activitat? En cas afirmatiu,
com s'ha realitzat?

c) Sota quins protocols i directrius es desenvoluparà
l'activitat de l'Observatori de Preus?

d) Quan i de quina manera es farà públic el primer informe
realitzat per l'Observatori de Preus?

e) Quan s'efectuarà el segon informe per part de
l'Observatori de Preus i en base a quin període concret?

f) Mentre duri la situació de crisi actual -COVID-19-, amb
quina periodicitat està prevista l'emissió d'informes per part de
l'Observatori de Preus?

Palma, a 5 d'abril de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

BL)
RGE núm. 5923/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tests ràpids efectuats amb motiu de la COVID-19 amb
resultat de no contagi.

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

Dels tests ràpids efectuats amb motiu de la COVID-19, a
data d'avui, dels quals es conclogué un resultat de no contagi,
quin nombre exacte de casos/persones amb posterioritat a la
realització del "test ràpid" han estat objecte de diagnòstic
d'infecció per coronavirus?

Palma, 5 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BM)
RGE núm. 5924/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incorporació de personal d'infermeria que està en període
de formació (pràctiques).

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

Els infermers i les infermeres que actualment realitzen
l'especialitat són professionals titulats que poden incorporar-se
coma personal d'infermeria de cures generals en els distints
àmbits on es requereix la seva disponibilitat davant l'actual crisi
sanitària: 

a) Quants infermeres i infermeres realitzen les pràctiques
actualment en els centres sanitaris/hospitalaris del Servei de
Salut?

b) Quin tipus de contracte ha formalitzat
l'Ibsalut/Conselleria de Salut per a aquest personal?

c) Té aquest personal d'infermeria, incorporat per raons
d'urgència atesa la crisi sanitària per COVID-19, la tutorització
de la seva formació, per part dels professionals corresponents?

Palma, 5 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BN)
RGE núm. 5925/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incorporació de personal d'infermeria en els centres
sanitaris i hospitalaris per la crisi COVID-19.

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

Atesa la situació en què es troben els centres sanitaris i
l'escassesa de professionals i que el Servei de Salut ha requerit
la incorporació immediata als centres sanitaris i hospitals com
a professionals d'infermeria per tal que puguin exercir com a
tals:

a) De quins protocols i de quines especificacions, concretes,
per al desenvolupament de la seva tasca (en funció del servei o
unitat a la qual presten serveis) se'ls ha dotat?

b) De quins mitjans de protecció se'ls ha dotat per al
desenvolupament de servei en el moment de l'inici de la
prestació del seu servei?

c) En quines condicions laborals s'han efectuat les
contractacions (retribucions, horaris, responsabilitats)?

Palma, 5 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BO)
RGE núm. 5926/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures sociosanitàries de contenció i prevenció després del
confinament.

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

Davant el plantejament del Govern que es dugui a terme un
procés de "desconfinament territorialitzat" i progressiu, que
suposi un relaxament de les restriccions en funció de la situació
sanitària de cada regió:

a) Quines mesures té previstes el Govern per garantir la
contenció amb l'objectiu que no es doni un nou repunt i, per
tant, la no-propagació?

b) Com, concretament, garantirà el Govern la seguretat i
l'autoprotecció dels treballadors i de la població de les Illes
Balears?

c) Quins recursos en estoc disposa el Govern i quina
previsió d'estoc preveu com a necessària per garantir el
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proveïment de la població en general de material de protecció
després de l'aixecament de les mesures de confinament?

Palma, 5 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BP)
RGE núm. 5927/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tests ràpids realitzats a les Illes Balears amb motiu de la
COVID-19.

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

Quants tests ràpids s'han realitzat fins a la data a la CAIB
amb motiu de la crisi provocada per la COVID-19?

Quin ha estat el resultat de diagnòstics positius i negatius?
Es prega desglossament de les dades per mes (número mensual
i resultat de positius/negatius per mes).

Palma, 5 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BQ)
RGE núm. 5928/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incorporació de personal sanitari al seu lloc de treball sense
fer-se el test i amb proves confirmades de negativitat.

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

Som el país amb major nombre de professionals sanitaris
contagiats, i la nostra comunitat autònoma a data 03/04/2020
tenia 195 contagiats, 411 en quarantena. El Ministeri, en data
03/04/2020 va anunciar la següent recomanació: “En cas que
no es realitzi la prova de diagnòstic microbiològic, el
treballador s'incorporarà al seu lloc de treball transcorreguts 7
dies des de l'inici de símptomes en absència de febre sense
necessitat de presa d'antitèrmics en els últims 3 dies i sempre
que s'hagi resolt la clínica respiratòria. S'incorporarà a la seva
activitat amb màscara quirúrgica fins a completar 14 dies des
de l'inici de símptomes, evitant durant aquest temps el contacte
amb pacients immunodeprimits”. Des dels col·legis i
associacions professionals s'ha manifestat fermament el rebuig
a la nova incorporació o reincorporació de tot personal sanitari
sense fer-se el test i amb proves confirmades de negativitat ja
que suposa un risc elevat per a la població, per als pacients
atesos, companys de treball i fins i tot per a la seva pròpia salut. 

a) Quins protocols segueix el Servei de Salut de les Illes
Balears respecte d'aquesta recomanació del Ministeri de
Sanitat? 

b) Sotmet el Servei de Salut a tot el personal sanitari de tots
els centres hospitalaris i centres de salut, a les proves de
diagnòstic microbiològic per a la detecció del COVID19,
complint els terminis de resultats, abans de la seva
reincorporació al lloc de treball?

Palma, 5 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BR)
RGE núm. 5942/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
dades dels treballadors per a la tramitació dels ERTO.

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

Quin és el motiu de sol·licitar els treballadors, per a la
tramitació dels ERTO, les dades del telèfon, correu electrònic,
direcció postal, lloc de naixement, etc.?

Palma, 6 d'abril de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

BS)
RGE núm. 5943/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a
l'Hospital d'Eivissa.

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

Disposa l'Hospital d'Eivissa de suficients bates per als
sanitaris de l'hospital i la UCI?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BT)
RGE núm. 5944/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a
l'Hospital d'Inca.

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

Disposa l'Hospital d'Inca de suficients bates per als sanitaris
de l'hospital i la UCI?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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BU)
RGE núm. 5945/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a
l'Hospital de Formentera.

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

Disposa l'Hospital de Formentera de suficients bates per als
sanitaris de l'hospital i la UCI?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BV)
RGE núm. 5946/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a
l'Hospital de Manacor.

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

Disposa l'Hospital de Manacor de suficients bates per als
sanitaris de l'hospital i la UCI?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BW)
RGE núm. 5947/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a
l'Hospital de Menorca.

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

Disposa l'Hospital de Menorca de suficients bates per als
sanitaris de l'hospital i la UCI?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BX)
RGE núm. 5948/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a
l'Hospital Son Llàtzer.

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

Disposa l'Hospital Son Llàtzer de suficients bates per als
sanitaris de l'hospital i la UCI?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BY)
RGE núm. 5949/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a
l'Hospital Universitari Son Espases.

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

Disposa l'Hospital Universitari Son Espases de suficients
bates per als sanitaris de l'hospital i la UCI?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BZ)
RGE núm. 5950/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6
d'abril de 2020 a l'Hospital d'Eivissa.

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

Quin és el nombre de pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital
d'Eivissa? Indicau-ne els serveis on romanen ingressats.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CA)
RGE núm. 5951/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6
d'abril de 2020 a l'Hospital d'Inca.

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

Quin és el nombre de pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital
d'Inca? Indicau-ne els serveis on romanen ingressats.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CB)
RGE núm. 5952/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6
d'abril de 2020 a l'Hospital de Formentera.

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

Quin és el nombre de pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital de
Formentera? Indicau-ne els serveis on romanen ingressats.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CC)
RGE núm. 5953/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6
d'abril de 2020 a l'Hospital de Manacor.

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

Quin és el nombre de pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital de
Manacor? Indicau-ne els serveis on romanen ingressats.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CD)
RGE núm. 5954/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6
d'abril de 2020 a l'Hospital de Menorca.

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

Quin és el nombre de pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital de
Menorca? Indicau-ne els serveis on romanen ingressats.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CE)
RGE núm. 5955/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6
d'abril de 2020 a l'Hospital Son Llàtzer.

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

Quin és el nombre de pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital Son
Llàtzer? Indicau-ne els serveis on romanen ingressats.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CF)
RGE núm. 5956/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6
d'abril de 2020 a l'Hospital Universitari Son Espases.

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

Quin és el nombre de pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital
Universitari Son Espases? Indicau-ne els serveis on romanen
ingressats.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CG)
RGE núm. 5957/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats a l'Hospital d'Eivissa sospitosos d'infecció per
COVID-19 pendents de realització o resultat de proves
diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de pacients ingressats a l'Hospital
d'Eivissa sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de
realització de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CH)
RGE núm. 5958/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats a l'Hospital d'Inca sospitosos d'infecció per
COVID-19 pendents de realització o resultat de proves
diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de pacients ingressats a l'Hospital d'Inca
sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització de
proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CI)
RGE núm. 5959/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats a l'Hospital de Formentera sospitosos d'infecció
per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves
diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de pacients ingressats a l'Hospital de
Formentera sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de
realització de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CJ)
RGE núm. 5960/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats a l'Hospital de Manacor sospitosos d'infecció per
COVID-19 pendents de realització o resultat de proves
diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de pacients ingressats a l'Hospital de
Manacor sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de
realització de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CK)
RGE núm. 5961/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats a l'Hospital de Menorca sospitosos d'infecció per
COVID-19 pendents de realització o resultat de proves
diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de pacients ingressats a l'Hospital de
Menorca sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de
realització de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CL)
RGE núm. 5962/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats a l'Hospital Son Llàtzer sospitosos d'infecció per
COVID-19 pendents de realització o resultat de proves
diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de pacients ingressats a l'Hospital Son
Llàtzer sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de
realització de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CM)
RGE núm. 5963/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats a l'Hospital Universitari Son Espases sospitosos
d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat
de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de pacients ingressats a l'Hospital
Universitari Son Espases sospitosos d'infecció per COVID-19
pendents de realització de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril
de 2020? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CN)
RGE núm. 5964/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris
de l'Hospital d'Eivissa infectats per COVID-19 o sospitosos
de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa
domiciliària a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de professionals sanitaris de l'Hospital
d'Eivissa infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que
romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6
d'abril de 2020? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CO)
RGE núm. 5965/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris
de l'Hospital d'Inca infectats per COVID-19 o sospitosos de
contagi que romanen ingressats o en vigilància activa
domiciliària a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de professionals sanitaris de l'Hospital
d'Inca infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que
romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6
d'abril de 2020? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CP)
RGE núm. 5966/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris
de l'Hospital de Formentera infectats per COVID-19 o
sospitosos de contagi que romanen ingressats o en
vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de professionals sanitaris de l'Hospital de
Formentera infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi
que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia
6 d'abril de 2020? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CQ)
RGE núm. 5967/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris
de l'Hospital de Manacor infectats per COVID-19 o
sospitosos de contagi que romanen ingressats o en
vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de professionals sanitaris de l'Hospital de
Manacor infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que
romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6
d'abril de 2020? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CR)
RGE núm. 5968/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris
de l'Hospital de Menorca infectats per COVID-19 o
sospitosos de contagi que romanen ingressats o en
vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de professionals sanitaris de l'Hospital de
Menorca infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que
romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6
d'abril de 2020? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CS)
RGE núm. 5969/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris
de l'Hospital Son Llàtzer infectats per COVID-19 o
sospitosos de contagi que romanen ingressats o en
vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de professionals sanitaris de l'Hospital
Son Llàtzer infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi
que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia
6 d'abril de 2020? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CT)
RGE núm. 5970/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris
de l'Hospital Universitari Son Espases infectats per
COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats
o en vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de professionals sanitaris de l'Hospital
Universitari Son Espases infectats per COVID-19 o sospitosos
de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa
domiciliària a dia 6 d'abril de 2020? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CU)
RGE núm. 5971/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI
disponibles a 6 d'abril de 2020 a l'Hospital d'Eivissa.

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

Quin és el nombre d'EPI disponibles a data 6 d'abril de
2020 a l'Hospital d'Eivissa? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CV)
RGE núm. 5972/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI
disponibles a 6 d'abril de 2020 a l'Hospital d'Inca.

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

Quin és el nombre d'EPI disponibles a data 6 d'abril de
2020 a l'Hospital d'Inca? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CW)
RGE núm. 5973/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI
disponibles a 6 d'abril de 2020 a l'Hospital de Formentera.

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

Quin és el nombre d'EPI disponibles a data 6 d'abril de
2020 a l'Hospital de Formentera? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CX)
RGE núm. 5974/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI
disponibles a 6 d'abril de 2020 a l'Hospital de Manacor.

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

Quin és el nombre d'EPI disponibles a data 6 d'abril de
2020 a l'Hospital de Manacor? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CY)
RGE núm. 5975/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI
disponibles a 6 d'abril de 2020 a l'Hospital de Menorca.

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

Quin és el nombre d'EPI disponibles a data 6 d'abril de
2020 a l'Hospital de Menorca? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CZ)
RGE núm. 5976/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI
disponibles a 6 d'abril de 2020 a l'Hospital Son Llàtzer.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre d'EPI disponibles a data 6 d'abril de
2020 a l'Hospital Son Llàtzer? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DA)
RGE núm. 5977/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI
disponibles a 6 d'abril de 2020 a l'Hospital Universitari Son
Espases.

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

Quin és el nombre d'EPI disponibles a data 6 d'abril de
2020 a l'Hospital Universitari Son Espases? 

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DB)
RGE núm. 5978/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
que ha adoptat la gerència de l'Hospital d'Eivissa en relació
amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període
de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat respecte
de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6
d'abril de 2020.

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

Quines mesures ha adoptat la gerència de l'Hospital
d'Eivissa en relació amb els professionals sanitaris en estat de
gestació, període de lactància o especial sensibilitat o
vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DC)
RGE núm. 5979/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
que ha adoptat la gerència de l'Hospital d'Inca en relació
amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període
de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat respecte
de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6
d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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

Quines mesures ha adoptat la gerència de l'Hospital d'Inca
en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació,
període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat
respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DD)
RGE núm. 5980/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
que ha adoptat la gerència de l'Hospital de Formentera en
relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació,
període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat
respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quines mesures ha adoptat la gerència de l'Hospital de
Formentera en relació amb els professionals sanitaris en estat
de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o
vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DE)
RGE núm. 5981/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
que ha adoptat la gerència de l'Hospital de Manacor en
relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació,
període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat
respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quines mesures ha adoptat la gerència de l'Hospital de
Manacor en relació amb els professionals sanitaris en estat de
gestació, període de lactància o especial sensibilitat o
vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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DF)
RGE núm. 5982/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
que ha adoptat la gerència de l'Hospital de Menorca en
relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació,
període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat
respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quines mesures ha adoptat la gerència de l'Hospital de
Menorca en relació amb els professionals sanitaris en estat de
gestació, període de lactància o especial sensibilitat o
vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DG)
RGE núm. 5983/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
que ha adoptat la gerència de l'Hospital Son Llàtzer en
relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació,
període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat
respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quines mesures ha adoptat la gerència de l'Hospital Son
Llàtzer en relació amb els professionals sanitaris en estat de
gestació, període de lactància o especial sensibilitat o
vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DH)
RGE núm. 5984/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
que ha adoptat la gerència de l'Hospital Universitari Son
Espases en relació amb els professionals sanitaris en estat
de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o
vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quines mesures ha adoptat la gerència de l'Hospital
Universitari Son Espases en relació amb els professionals
sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial
sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la
COVID-19, de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DI)
RGE núm. 5985/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital
d'Eivissa a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és l'estat de les cobertures de professionals en els
serveis de l'Hospital d'Eivissa a dia 6 d'abril de 2020? Quin ha
estat el volum de contractació per a la substitució dels
treballadors en quarantena i reforç dels serveis on sigui
necessari?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DJ)
RGE núm. 5986/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital
d'Inca a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és l'estat de les cobertures de professionals en els
serveis de l'Hospital d'Inca a dia 6 d'abril de 2020? Quin ha
estat el volum de contractació per a la substitució dels
treballadors en quarantena i reforç dels serveis on sigui
necessari?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DK)
RGE núm. 5987/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital de
Formentera a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és l'estat de les cobertures de professionals en els
serveis de l'Hospital de Formentera a dia 6 d'abril de 2020?
Quin ha estat el volum de contractació per a la substitució dels
treballadors en quarantena i reforç dels serveis on sigui
necessari?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DL)
RGE núm. 5988/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital de
Manacor a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és l'estat de les cobertures de professionals en els
serveis de l'Hospital de Manacor a dia 6 d'abril de 2020? Quin
ha estat el volum de contractació per a la substitució dels
treballadors en quarantena i reforç dels serveis on sigui
necessari?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DM)
RGE núm. 5989/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital de
Menorca a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és l'estat de les cobertures de professionals en els
serveis de l'Hospital de Menorca a dia 6 d'abril de 2020? Quin
ha estat el volum de contractació per a la substitució dels
treballadors en quarantena i reforç dels serveis on sigui
necessari?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DN)
RGE núm. 5990/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital Son
Llàtzer a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és l'estat de les cobertures de professionals en els
serveis de l'Hospital Son Llàtzer a dia 6 d'abril de 2020? Quin
ha estat el volum de contractació per a la substitució dels
treballadors en quarantena i reforç dels serveis on sigui
necessari?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DO)
RGE núm. 5991/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital
Universitari Son Espases a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és l'estat de les cobertures de professionals en els
serveis de l'Hospital Universitari Son Espases a dia 6 d'abril de
2020? Quin ha estat el volum de contractació per a la
substitució dels treballadors en quarantena i reforç dels serveis
on sigui necessari?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DP)
RGE núm. 5992/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
que consten com a sospitoses de contagi amb COVID-19
que no han estat ingressades pendents de realització o
resultat de proves diagnòstiques a data 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de persones que consten com a
sospitoses de contagi amb COVID-19 que no han estat
ingressades pendents de realització o resultat de proves
diagnòstiques a data 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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DQ)
RGE núm. 5993/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi d'Alaior de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Alaior de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DR)
RGE núm. 5994/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi d'Alaró de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Alaró de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DS)
RGE núm. 5995/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi d'Alcúdia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Alcúdia de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DT)
RGE núm. 5996/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi d'Algaida de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Algaida de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DU)
RGE núm. 5997/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi d'Andratx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Andratx de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DV)
RGE núm. 5998/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi d'Ariany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Ariany de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DW)
RGE núm. 5999/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi d'Artà de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Artà de dia 30 de març a dia
6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les edats
de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar els
tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DX)
RGE núm. 6000/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Banyalbufar de dia 30 de març a dia 6 d'abril
de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Banyalbufar de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DY)
RGE núm. 6001/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Binissalem de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Binissalem de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DZ)
RGE núm. 6002/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Búger de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Búger de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EA)
RGE núm. 6003/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Bunyola de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Bunyola de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.
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Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EB)
RGE núm. 6004/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Calvià de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Calvià de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EC)
RGE núm. 6005/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Campanet de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Campanet de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

ED)
RGE núm. 6006/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Campos de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Campos de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EE)
RGE núm. 6007/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Capdepera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Capdepera de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EF)
RGE núm. 6008/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Ciutadella de Menorca de dia 30 de març a dia
6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Ciutadella de Menorca de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests
s'han realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies
que es varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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EG)
RGE núm. 6009/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Consell de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Consell de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EH)
RGE núm. 6010/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Costitx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Costitx de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EI)
RGE núm. 6011/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Deià de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Deià de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EJ)
RGE núm. 6012/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi d'Eivissa de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Eivissa de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EK)
RGE núm. 6013/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi d'Es Castell de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Es Castell de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EL)
RGE núm. 6014/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi d'Es Mercadal de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Es Mercadal de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EM)
RGE núm. 6015/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi d'Es Migjorn Gran de dia 30 de març a dia 6
d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Es Migjorn Gran de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EN)
RGE núm. 6016/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi d'Escorca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Escorca de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EO)
RGE núm. 6017/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi d'Esporles de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Esporles de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EP)
RGE núm. 6018/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi d'Estellencs de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Estellencs de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EQ)
RGE núm. 6019/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Felanitx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Felanitx de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.
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Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

ER)
RGE núm. 6020/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Ferreries de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Ferreries de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

ES)
RGE núm. 6021/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Formentera de dia 30 de març a dia 6 d'abril
de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Formentera de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

ET)
RGE núm. 6022/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Fornalutx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Fornalutx de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EU)
RGE núm. 6023/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi d'Inca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Inca de dia 30 de març a dia
6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les edats
de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar els
tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EV)
RGE núm. 6024/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Lloret de Vistalegre de dia 30 de març a dia 6
d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Lloret de Vistalegre de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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EW)
RGE núm. 6025/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Lloseta de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Lloseta de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EX)
RGE núm. 6026/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Llubí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Llubí de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EY)
RGE núm. 6027/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Llucmajor de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Llucmajor de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EZ)
RGE núm. 6028/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Manacor de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Manacor de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FA)
RGE núm. 6029/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Mancor de la Vall de dia 30 de març a dia 6
d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Mancor de la Vall de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FB)
RGE núm. 6030/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Maó de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Maó de dia 30 de març a
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dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FC)
RGE núm. 6031/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Maria de la Salut de dia 30 de març a dia 6
d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Maria de la Salut de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FD)
RGE núm. 6032/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Marratxí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Marratxí de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FE)
RGE núm. 6033/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Montuïri de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Montuïri de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FF)
RGE núm. 6034/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Muro de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Muro de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FG)
RGE núm. 6035/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Palma de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Palma de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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FH)
RGE núm. 6036/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Petra de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Petra de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FI)
RGE núm. 6037/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Pollença de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Pollença de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FJ)
RGE núm. 6038/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Porreres de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Porreres de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FK)
RGE núm. 6039/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Puigpunyent de dia 30 de març a dia 6 d'abril
de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Puigpunyent de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FL)
RGE núm. 6040/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Sa Pobla de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sa Pobla de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FM)
RGE núm. 6041/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Sant Antoni de Portmany de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Antoni de Portmany
de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests
s'han realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies
que es varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FN)
RGE núm. 6042/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Sant Joan de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Joan de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FO)
RGE núm. 6043/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Sant Joan de Labritja de dia 30 de març a dia
6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Joan de Labritja de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests
s'han realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies
que es varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FP)
RGE núm. 6044/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Sant Josep de Sa Talaia de dia 30 de març a dia
6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Josep de Sa Talaia de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests
s'han realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies
que es varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FQ)
RGE núm. 6045/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Llorenç d'Es
Cardassar de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau
quants tests s'han realitzat, les edats de les persones analitzades
i els dies que es varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FR)
RGE núm. 6046/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Sant Lluís de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Lluís de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.
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Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FS)
RGE núm. 6047/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Santa Eugènia de dia 30 de març a dia 6 d'abril
de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Santa Eugènia de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FT)
RGE núm. 6048/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Santa Eulàlia del Riu de dia 30 de març a dia
6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Santa Eulàlia del Riu de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests
s'han realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies
que es varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FU)
RGE núm. 6049/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Santa Margalida de dia 30 de març a dia 6
d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Santa Margalida de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FV)
RGE núm. 6050/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Santa Maria del Camí de dia 30 de març a dia
6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Santa Maria del Camí de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests
s'han realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies
que es varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FW)
RGE núm. 6051/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Santanyí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Santanyí de dia 30 de març
a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí



BOPIB núm. 41 - 17 d'abril de 2020 2329

FX)
RGE núm. 6052/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Selva de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Selva de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FY)
RGE núm. 6053/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Sencelles de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sencelles de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FZ)
RGE núm. 6054/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Ses Salines de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Ses Salines de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GA)
RGE núm. 6055/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Sineu de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sineu de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GB)
RGE núm. 6056/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Sóller de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sóller de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GC)
RGE núm. 6057/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Son Servera de dia 30 de març a dia 6 d'abril
de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Son Servera de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
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realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GD)
RGE núm. 6058/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Valldemossa de dia 30 de març a dia 6 d'abril
de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Valldemossa de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GE)
RGE núm. 6059/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al
municipi de Vilafranca de Bonany de dia 30 de març a dia
6 d'abril de 2020.

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

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Vilafranca de Bonany de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020? Indicau quants tests
s'han realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies
que es varen efectuar els tests.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GF)
RGE núm. 6060/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Alaior de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Alaior de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GG)
RGE núm. 6061/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Alaró de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Alaró de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GH)
RGE núm. 6062/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Alcúdia de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Alcúdia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GI)
RGE núm. 6063/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Algaida de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Algaida de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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GJ)
RGE núm. 6064/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Andratx de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Andratx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GK)
RGE núm. 6065/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Ariany de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Ariany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GL)
RGE núm. 6066/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Artà de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Artà de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GM)
RGE núm. 6067/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Banyalbufar de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Banyalbufar de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GN)
RGE núm. 6068/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Binissalem de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Binissalem de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GO)
RGE núm. 6069/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Búger de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Búger de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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GP)
RGE núm. 6070/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Bunyola de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Bunyola de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GQ)
RGE núm. 6071/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Calvià de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Calvià de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GR)
RGE núm. 6072/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Campanet de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Campanet de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GS)
RGE núm. 6073/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Campos de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Campos de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GT)
RGE núm. 6074/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Capdepera de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Capdepera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GU)
RGE núm. 6075/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Ciutadella de
Menorca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Ciutadella de Menorca de dia 30 de març a dia 6
d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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GV)
RGE núm. 6076/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Consell de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Consell de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GW)
RGE núm. 6077/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Costitx de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Costitx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GX)
RGE núm. 6078/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Deià de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Deià de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GY)
RGE núm. 6079/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Eivissa de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Eivissa de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

GZ)
RGE núm. 6080/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Es Castell de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Es Castell de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HA)
RGE núm. 6081/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Es Mercadal de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Es Mercadal de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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HB)
RGE núm. 6082/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Es Migjorn Gran
de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Es Migjorn Gran de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HC)
RGE núm. 6083/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Escorca de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Escorca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HD)
RGE núm. 6084/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Esporles de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Esporles de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HE)
RGE núm. 6085/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Estellencs de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Estellencs de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HF)
RGE núm. 6086/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Felanitx de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Felanitx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HG)
RGE núm. 6087/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Ferreries de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Ferreries de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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HH)
RGE núm. 6088/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Formentera de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Formentera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HI)
RGE núm. 6089/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Fornalutx de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Fornalutx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HJ)
RGE núm. 6090/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Inca de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Inca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HK)
RGE núm. 6091/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Lloret de
Vistalegre de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Lloret de Vistalegre de dia 30 de març a dia 6
d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HL)
RGE núm. 6092/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Lloseta de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Lloseta de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HM)
RGE núm. 6093/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Llubí de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Llubí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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HN)
RGE núm. 6094/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Llucmajor de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Llucmajor de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HO)
RGE núm. 6095/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Manacor de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Manacor de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HP)
RGE núm. 6096/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Mancor de la
Vall de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Mancor de la Vall de dia 30 de març a dia 6 d'abril
de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HQ)
RGE núm. 6097/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Maó de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Maó de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HR)
RGE núm. 6098/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Maria de la
Salut de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Maria de la Salut de dia 30 de març a dia 6 d'abril
de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HS)
RGE núm. 6099/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Marratxí de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Marratxí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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HT)
RGE núm. 6100/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Montuïri de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Montuïri de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HU)
RGE núm. 6101/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Muro de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Muro de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HV)
RGE núm. 6102/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Palma de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Palma de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HW)
RGE núm. 6103/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Petra de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Petra de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HX)
RGE núm. 6104/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Pollença de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Pollença de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

HY)
RGE núm. 6105/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Porreres de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Porreres de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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HZ)
RGE núm. 6106/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Puigpunyent de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Puigpunyent de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IA)
RGE núm. 6107/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sa Pobla de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sa Pobla de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IB)
RGE núm. 6108/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Antoni de
Portmany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sant Antoni de Portmany de dia 30 de març a dia
6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IC)
RGE núm. 6109/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Joan de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sant Joan de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

ID)
RGE núm. 6110/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Joan de
Labritja de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sant Joan de Labritja de dia 30 de març a dia 6
d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IE)
RGE núm. 6111/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Josep de
Sa Talaia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sant Josep de Sa Talaia de dia 30 de març a dia 6
d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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IF)
RGE núm. 6112/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Llorenç
d'Es Cardassar de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar de dia 30 de març a
dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IG)
RGE núm. 6113/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Lluís de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sant Lluís de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IH)
RGE núm. 6114/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Santa Eugènia
de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Santa Eugènia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

II)
RGE núm. 6115/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Santa Eulàlia
del Riu de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Santa Eulàlia del Riu de dia 30 de març a dia 6
d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IJ)
RGE núm. 6116/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Santa
Margalida de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Santa Margalida de dia 30 de març a dia 6 d'abril
de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IK)
RGE núm. 6117/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Santa Maria del
Camí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Santa Maria del Camí de dia 30 de març a dia 6
d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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IL)
RGE núm. 6118/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Santanyí de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Santanyí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IM)
RGE núm. 6119/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Selva de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Selva de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IN)
RGE núm. 6120/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sencelles de dia
30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sencelles de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IO)
RGE núm. 6121/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Ses Salines de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Ses Salines de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IP)
RGE núm. 6122/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sineu de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sineu de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IQ)
RGE núm. 6123/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sóller de dia 30
de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sóller de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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IR)
RGE núm. 6124/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Son Servera de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Son Servera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IS)
RGE núm. 6125/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Valldemossa de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Valldemossa de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IT)
RGE núm. 6126/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Vilafranca de
Bonany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Vilafranca de Bonany de dia 30 de març a dia 6
d'abril de 2020?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IU)
RGE núm. 6143/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla de prevenció a la població contra la COVID-19, després
del confinament.

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

Quines mesures té previstes el Govern per a la protecció de
la població i la prevenció de possibles nous repunts, un cop
s'hagi decretat l'aixecament del confinament?

Palma, 8 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

IV)
RGE núm. 6144/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla de prevenció a la població contra la COVID-19, després
del confinament (2).

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

Té previst el Govern distribuir mascaretes a tota la
població, com a mesura d'autoprotecció i de prevenció, tal com
ha recomanat l'OMS, un cop s'hagi aixecat el confinament
decretat per l'estat d'alarma?

Palma, 8 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

IW)
RGE núm. 6145/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recursos destinats a la lluita contra la COVID-19.

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

Quin nombre de treballadors han estat contractats pel
Govern de les Illes Balears a través dels diferents departaments,
conselleries, sector públic instrumental, de la CAIB, per fer
front a la lluita contra la COVID-19? Se sol·licita detall de
número, categoria, funció, destinació, data d'incorporació o
contractació.

Palma, 8 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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IX)
RGE núm. 6146/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
material EPI de lluita contra la COVID-19 per al tercer
sector de les Illes Balears.

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

Quin ha estat el material EPI facilitat pel Govern al personal
del tercer sector de les Illes Balears per a la seva autoprotecció
durant la realització dels serveis i programes que té concertats
el Govern amb aquestes entitats? Se sol·licita entitat que l'ha
rebut, quantitat i tipus de material facilitat.

Palma, 8 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

IY)
RGE núm. 6162/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dies
especials per al personal mèdic i facultatiu.

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

Té previst el Govern que els dies de Setmana Santa es
considerin per a tot el personal mèdic i facultatiu de totes les
gerències del Servei Balear de Salut, incloses caps de guàrdies,
com dies especials (24, 25 i 31 de desembre i 1 de gener) sigui
quina sigui la seva jornada i el tipus de contracte, tal com
sol·licita SIMEBAL?

En cas afirmatiu, quines compensacions té previstes per a
aquest personal per la modificació de jornada ni horari dels
treballadors afectats?

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IZ)
RGE núm. 6163/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2016,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa d'Eivissa.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2016,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa d'Eivissa? Se sol·licita la relació per municipis de l'illa.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JA)
RGE núm. 6164/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2016,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa de Formentera.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2016,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa de Formentera? Se sol·licita la relació per municipis de
l'illa.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JB)
RGE núm. 6165/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2016,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa de Mallorca.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2016,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa de Mallorca? Se sol·licita la relació per municipis de l'illa.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JC)
RGE núm. 6166/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2016,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa de Menorca.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2016,
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de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa de Menorca? Se sol·licita la relació per municipis de l'illa.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JD)
RGE núm. 6167/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2017,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa d'Eivissa.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2017,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa d'Eivissa? Se sol·licita la relació per municipis de l'illa.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JE)
RGE núm. 6168/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2017,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa de Formentera.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2017,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa de Formentera? Se sol·licita la relació per municipis de
l'illa.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JF)
RGE núm. 6169/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2017,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa de Mallorca.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2017,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa de Mallorca? Se sol·licita la relació per municipis de l'illa.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JG)
RGE núm. 6170/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2017,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa de Menorca.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2017,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa de Menorca? Se sol·licita la relació per municipis de l'illa.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JH)
RGE núm. 6171/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2018,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa d'Eivissa.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2018,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa d'Eivissa? Se sol·licita la relació per municipis de l'illa.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JI)
RGE núm. 6172/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2018,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa de Formentera.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2018,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa de Formentera? Se sol·licita la relació per municipis de
l'illa.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JJ)
RGE núm. 6173/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2018,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa de Mallorca.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2018,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa de Mallorca? Se sol·licita la relació per municipis de l'illa.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JK)
RGE núm. 6174/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2018,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa de Menorca.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2018,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa de Menorca? Se sol·licita la relació per municipis de l'illa.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JL)
RGE núm. 6175/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2019,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa d'Eivissa.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2019,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa d'Eivissa? Se sol·licita la relació per municipis de l'illa.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JM)
RGE núm. 6176/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2019,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa de Formentera.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2019,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa de Formentera? Se sol·licita la relació per municipis de
l'illa.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JN)
RGE núm. 6177/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2019,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa de Mallorca.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2019,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa de Mallorca? Se sol·licita la relació per municipis de l'illa.



BOPIB núm. 41 - 17 d'abril de 2020 2345

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JO)
RGE núm. 6178/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2019,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA,
a l'illa de Menorca.

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

Quines són les quantitats pendents de pagament -quantitat,
concepte i programa- de les ajudes corresponents a l'any 2019,
de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a
l'illa de Menorca? Se sol·licita la relació per municipis de l'illa.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JP)
RGE núm. 6196/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retallada per part del Govern central dels fons a la
formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors (1).

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

Davant la retallada per part del Govern central dels fons a
la formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors que per a Balears ha
suposat deixar de rebre més de 22 milions d'euros per a
polítiques d'ocupació el 2020, suposarà aquesta retallada una
revisió del pressupost del SOIB en el seu conjunt?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

JQ)
RGE núm. 6197/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retallada per part del Govern central dels fons a la
formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors (2).

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

Davant la retallada per part del Govern central dels fons a
la formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors que per a Balears ha
suposat deixar de rebre més de 22 milions d'euros per a
polítiques d'ocupació el 2020, com considera que aquesta
reducció afectarà els treballadors de Balears?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

JR)
RGE núm. 6198/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retallada per part del Govern central dels fons a la
formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors (3).

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

Davant la retallada per part del Govern central dels fons a
la formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors que per a Balears ha
suposat deixar de rebre més de 22 milions d'euros per a
polítiques d'ocupació el 2020, en base a quins criteris té previst
el conseller reduir les partides afectades per la retallada del
Govern central de més de 22 milions d'euros en ingressos de la
partida 40101 per valor de 45.175.220 euros?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

JS)
RGE núm. 6199/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retallada per part del Govern central dels fons a la
formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors (4).

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

Davant la retallada per part del Govern central dels fons a
la formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors que per a Balears ha
suposat deixar de rebre més de 22 milions d'euros per a
polítiques d'ocupació el 2020, quins col·lectius es veuran
afectats per aquesta reducció i en quina proporció?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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JT)
RGE núm. 6200/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retallada per part del Govern central dels fons a la
formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors (5).

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

Davant la retallada per part del Govern central dels fons a
la formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors que per a Balears ha
suposat deixar de rebre més de 22 milions d'euros per a
polítiques d'ocupació el 2020, quins programes o actuacions
deixaran de dur-se a terme?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

JU)
RGE núm. 6201/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retallada per part del Govern central dels fons a la
formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors (6).

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

Davant la retallada per part del Govern central dels fons a
la formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors que per a Balears ha
suposat deixar de rebre més de 22 milions d'euros per a
polítiques d'ocupació el 2020, minvarà aquesta retallada la
partida pressupostària prevista per a entitats públiques? En quin
percentatge o quantia?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

JV)
RGE núm. 6202/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retallada per part del Govern central dels fons a la
formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors (7).

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

Davant la retallada per part del Govern central dels fons a
la formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors que per a Balears ha

suposat deixar de rebre més de 22 milions d'euros per a
polítiques d'ocupació el 2020, minvarà aquesta retallada la
partida pressupostària prevista per a fundacions del sector
públic? En quin percentatge o quantia?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

JW)
RGE núm. 6203/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retallada per part del Govern central dels fons a la
formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors (8).

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

Davant la retallada per part del Govern central dels fons a
la formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors que per a Balears ha
suposat deixar de rebre més de 22 milions d'euros per a
polítiques d'ocupació el 2020, minvarà aquesta retallada la
partida pressupostària prevista per a ajuntaments? En quin
percentatge o quantia?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

JX)
RGE núm. 6204/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retallada per part del Govern central dels fons a la
formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors (9).

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

Davant la retallada per part del Govern central dels fons a
la formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors que per a Balears ha
suposat deixar de rebre més de 22 milions d'euros per a
polítiques d'ocupació el 2020, minvarà aquesta retallada la
partida pressupostària prevista per a consells insulars? En quin
percentatge o quantia?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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JY)
RGE núm. 6205/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retallada per part del Govern central dels fons a la
formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors (10).

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

Davant la retallada per part del Govern central dels fons a
la formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors que per a Balears ha
suposat deixar de rebre més de 22 milions d'euros per a
polítiques d'ocupació el 2020, minvarà aquesta retallada la
partida pressupostària prevista per a empreses privades? En
quin percentatge o quantia?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

JZ)
RGE núm. 6206/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retallada per part del Govern central dels fons a la
formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors (11).

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

Davant la retallada per part del Govern central dels fons a
la formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors que per a Balears ha
suposat deixar de rebre més de 22 milions d'euros per a
polítiques d'ocupació el 2020, minvarà aquesta retallada la
partida pressupostària prevista per a famílies i institucions
sense ànim de lucre? En quin percentatge o quantia?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

KA)
RGE núm. 6207/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retallada per part del Govern central dels fons a la
formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors (12).

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

Davant la retallada per part del Govern central dels fons a
la formació professional recaptats a través d'una càrrega del

0,7% sobre les nòmines dels treballadors que per a Balears ha
suposat deixar de rebre més de 22 milions d'euros per a
polítiques d'ocupació el 2020, es mantindrà la partida
d'inversions reals per import d'11-345.453 euros?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

KB)
RGE núm. 6208/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retallada per part del Govern central dels fons a la
formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors (13).

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

Davant la retallada per part del Govern central dels fons a
la formació professional recaptats a través d'una càrrega del
0,7% sobre les nòmines dels treballadors que per a Balears ha
suposat deixar de rebre més de 22 milions d'euros per a
polítiques d'ocupació el 2020, es mantindrà la partida destinada
a inversions de caràcter immaterial per valor de 7.469.005
euros? A què es destinarà?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

KC)
RGE núm. 6209/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció
del trànsit aeri (1).

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

Una de les conseqüències de la crisi del coronavirus que
estem vivint ha estat la restricció del trànsit aeri, que afecta
directament la declaració d'obligació de servei públic entre
illes, i ha produït la renúncia a continuar oferint el servei per
part de la companyia Air Nostrum. En aquest sentit es va cobrir
el buit amb una nova licitació, que recentment s'ha vist
prorrogada. Davant aquesta situació, preguntem al conseller de
Mobilitat i Habitatge, Sr. Marc Pons: Té coneixement el
conseller de la situació en què quedarà la connectivitat entre
illes a Balears, respecte de la suspensió de la declaració de
servei públic entre illes, en el moment que finalitzi l'estat
d'alarma o si, n'és el cas, en el moment que l'Estat reobri el
trànsit aeri? Si és així, preguem que ens informi.

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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KD)
RGE núm. 6210/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció
del trànsit aeri (2).

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

Una de les conseqüències de la crisi del coronavirus que
estem vivint ha estat la restricció del trànsit aeri, que afecta
directament la declaració d'obligació de servei públic entre
illes, i ha produït la renúncia a continuar oferint el servei per
part de la companyia Air Nostrum. En aquest sentit es va cobrir
el buit amb una nova licitació, que recentment s'ha vist
prorrogada. Davant aquesta situació, preguntem al conseller de
Mobilitat i Habitatge, Sr. Marc Pons: quines garanties li ha
donat el Govern central que es reprendrà de manera automàtica
la declaració d'obligació de servei públic de les rutes entre illes,
en el moment en què finalitzi l'estat d'alarma o, si n'és el cas, en
el moment en què l'Estat reobri el trànsit aeri?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

KE)
RGE núm. 6211/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció
del trànsit aeri (3).

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

Una de les conseqüències de la crisi del coronavirus que
estem vivint ha estat la restricció del trànsit aeri, que afecta
directament la declaració d'obligació de servei públic entre
illes, i ha produït la renúncia a continuar oferint el servei per
part de la companyia Air Nostrum. En aquest sentit es va cobrir
el buit amb una nova licitació, que recentment s'ha vist
prorrogada. Davant aquesta situació, preguntem al conseller de
Mobilitat i Habitatge, Sr. Marc Pons: quines gestions ha
efectuat, quins informes ha emès o quines peticions per escrit
ha realitzat el Govern balear al respecte?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

KF)
RGE núm. 6212/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció
del trànsit aeri (4).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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

Una de les conseqüències de la crisi del coronavirus que
estem vivint ha estat la restricció del trànsit aeri, que afecta
directament la declaració d'obligació de servei públic entre
illes, i ha produït la renúncia a continuar oferint el servei per
part de la companyia Air Nostrum. En aquest sentit es va cobrir
el buit amb una nova licitació, que recentment s'ha vist
prorrogada. Davant aquesta situació, preguntem al conseller de
Mobilitat i Habitatge, Sr. Marc Pons: Té coneixement el
conseller de quin és el procediment establert i preceptiu
administrativament i jurídicament perquè es prengui la
connectivitat entre illes a Balears en el moment en què finalitzi
l'estat d'alarma o, si n'és el cas, en el moment en què l'Estat
reobri el trànsit aeri? Si és així, preguem que ens informi.

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

KG)
RGE núm. 6213/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció
del trànsit aeri (5).

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

Una de les conseqüències de la crisi del coronavirus que
estem vivint ha estat la restricció del trànsit aeri, que afecta
directament la declaració d'obligació de servei públic entre
illes, i ha produït la renúncia a continuar oferint el servei per
part de la companyia Air Nostrum. En aquest sentit es va cobrir
el buit amb una nova licitació, que recentment s'ha vist
prorrogada. Davant aquesta situació, preguntem al conseller de
Mobilitat i Habitatge, Sr. Marc Pons: Té coneixement el
conseller de si aquesta represa de l'OSP entre illes es produirà
mantenint el mateix servei als ciutadans i en els mateixos
termes preexistents abans de la situació d'alarma? Si és així,
preguem que ens informi.

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

KH)
RGE núm. 6214/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció
del trànsit aeri (6).

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

Una de les conseqüències de la crisi del coronavirus que
estem vivint ha estat la restricció del trànsit aeri, que afecta
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directament la declaració d'obligació de servei públic entre
illes, i ha produït la renúncia a continuar oferint el servei per
part de la companyia Air Nostrum. En aquest sentit es va cobrir
el buit amb una nova licitació, que recentment s'ha vist
prorrogada. Davant aquesta situació, preguntem al conseller de
Mobilitat i Habitatge, Sr. Marc Pons: Té coneixement el
conseller de si s'haurà de tornar a treure una nova licitació per
cobrir la declaració d'obligació de servei públic entre illes? Si
és així, preguem que ens informi.

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

KI)
RGE núm. 6215/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris de distribució de les ajudes al sector pesquer per la
crisi de la COVID-19.

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

En base a quins criteris s'ha decidit el repartiment per illes
i confraries/llonges de les ajudes anunciades pel Govern de les
Illes Balears al sector pesquer per la crisi de la COVID-19?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KJ)
RGE núm. 6216/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vendes de producte local a Eivissa.

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

En quin tant per cent han vist reduïdes les seves vendes els
petits comerços de producte local el mes de març de 2020 a
Eivissa?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KK)
RGE núm. 6217/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vendes de producte local a Formentera.

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

En quin tant per cent han vist reduïdes les seves vendes els
petits comerços de producte local el mes de març de 2020 a
Formentera?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KL)
RGE núm. 6218/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vendes de producte local a Mallorca.

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

En quin tant per cent han vist reduïdes les seves vendes els
petits comerços de producte local el mes de març de 2020 a
Mallorca?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KM)
RGE núm. 6219/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vendes de producte local a Menorca.

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

En quin tant per cent han vist reduïdes les seves vendes els
petits comerços de producte local el mes de març de 2020 a
Menorca?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KN)
RGE núm. 6220/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vendes de producte primari a Eivissa.

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

En quin tant per cent han vist reduïdes les seves vendes els
mercats locals de productes primaris el mes de març de 2020 a
Eivissa?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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KO)
RGE núm. 6221/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vendes de producte primari a Formentera.

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

En quin tant per cent han vist reduïdes les seves vendes els
mercats locals de productes primaris el mes de març de 2020 a
Formentera?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KP)
RGE núm. 6222/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vendes de producte primari a Mallorca.

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

En quin tant per cent han vist reduïdes les seves vendes els
mercats locals de productes primaris el mes de març de 2020 a
Mallorca?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KQ)
RGE núm. 6223/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vendes de producte primari a Menorca.

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

En quin tant per cent han vist reduïdes les seves vendes els
mercats locals de productes primaris el mes de març de 2020 a
Menorca?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KR)
RGE núm. 6232/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'inversions o projectes que ha declarat
d'interès autonòmic el Consell de Govern en els darrers
cinc anys.

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

Quantes inversions o projectes ha declarat d'interès
autonòmic el Consell de Govern de les Illes Balears en els
darrers cinc anys?

Palma, 6 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

KS)
RGE núm. 6233/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pressupost total de les inversions o dels projectes
declarats d'interès autonòmic pel Consell de Govern en els
darrers cinc anys.

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

Quin pressupost total tenen les inversions o els projectes
que han estat declarats d'interès autonòmic per part del Consell
de Govern de les Illes Balears en els darrers cinc anys?

Palma, 6 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

KT)
RGE núm. 6234/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'inversions o projectes declarats
d'interès autonòmic en els darrers cinc anys que s'han
executat o que es troben en execució.

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

Quantes de les inversions o dels projectes declarats d'interès
autonòmic en els darrers cinc anys per part del Consell de
Govern de les Illes Balears s'han executat o es troben en fase
d'execució?

Palma, 6 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
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KU)
RGE núm. 6235/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'inversions o projectes declarats
d'interès autonòmic en els darrers cinc anys que s'han
arxivat o que es troben en tramitació.

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

Quantes de les inversions o dels projectes declarats d'interès
autonòmic en els darrers cinc anys per part del Consell de
Govern de les Illes Balears s'han acabat arxivant o encara es
troben en fase de tramitació?

Palma, 6 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

KV)
RGE núm. 6236/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'aprovacions de declaracions de
projectes industrials estratègics fetes pel Consell de Govern
en els darrers tres anys.

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

Quantes aprovacions de declaracions de projectes
industrials estratègics ha fet el Consell de Govern de les Illes
Balears en els darrers tres anys?

Palma, 6 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

KW)
RGE núm. 6237/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a llistat de les inversions o dels projectes declarats
d'interès autonòmic pel Consell de Govern en els darrers
cinc anys.

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

Quin és el llistat de les inversions i dels projectes declarats
d'interès autonòmic per part del Consell de Govern de les Illes
Balears en els darrers cinc anys?

Palma, 8 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

KX)
RGE núm. 6238/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
instal·lacions per a l'allotjament de pacients lleus o
asimptomàtics de la COVID-19.

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

Quines instal·lacions i en quines ubicacions de les quatre
illes ha determinat el Govern per a l'allotjament de pacients
amb símptomes lleus o asimptomàtics de la COVID-19, tal i
com ha recomanar el Govern central?

Palma, 8 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

KY)
RGE núm. 6241/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a criteris de repartiment dels 3.000
dispositius digitals chromebooks que ha comprat la
Conselleria d'Educació.

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

Quins seran els criteris a l'hora de repartir els 3.000
dispositius digitals chromebooks que ha comprat la Conselleria
d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears per a
l'alumnat que no té cap altra possibilitat de connexió?

Palma, 8 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

KZ)
RGE núm. 6244/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures enfront de la COVID als centres socioeducatius
gestionats per la Fundació Institut S'Estel.

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

Davant les mesures decretades per l'estat d'alarma i que
afecten la mobilitat i el confinament dels ciutadans, quines
mesures de mobilitat s'han vist alterades respecte dels menors
residents en els centres socioeducatius (centres, pisos
d'emancipació) gestionats pel Govern? Quins protocols s'han
vist alterats davant la situació d'aplicació de mesures per a fer
front a la COVID (concentració de persones, activitats
alterades, règims de visites, educació i formació dels
residents)?
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Palma, 8 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

LA)
RGE núm. 6245/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures enfront de la COVID als centres socioeducatius
gestionats per la Fundació Institut S'Estel.

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

S'han realitzat periòdicament tests de diagnòstic COVID als
treballadors (equip educadors, tècnics especialistes, docents,
personal de serveis de cuina, seguretat, neteja, administratius)
dels centres socioeducatius gestionats per la Fundació Institut
S'Estel?

Palma, 9 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

LB)
RGE núm. 6246/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidències en els centres socioeducatius gestionats per la
Fundació Institut S'Estel durant el període d'estat
d'alarma.

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

S'han donat incidències en els Centres de Menors, durant el
confinament decretat per l'estat d'alarma ? Si n'és el cas, en
quina data i quina incidència (comportament, fugides, no-
retorns)?

Palma, 9 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

LC)
RGE núm. 6247/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidències en els centres socioeducatius gestionats per la
Fundació Institut S'Estel amb motiu de la COVID-19.

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

S'han donat casos de contagi per COVID19 d'usuaris i/o
treballadors dels Centres Sociosanitaris gestionats per la
Fundació Institut S'Estel? Si n'és el cas, quines mesures s'han
adoptat i quants treballadors i/o residents?

Palma, 9 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

LD)
RGE núm. 6248/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ingressos de menors amb mesures judicials a centres
sociosanitaris.

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

Des de l'1 de març fins ara, quants menors han ingressat
(altes) per mesures judicials en els diferents centres de reforma
gestionats pel Govern?

Palma, 9 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

LE)
RGE núm. 6252/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures enfront de la COVID-19 en els serveis, centres i
programes d'acollida de persones refugiades a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, responsabilitat del Govern.

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

Davant les mesures decretades per l'estat d'alarma que
afecten la mobilitat i el confinament dels ciutadans:

a) Quins protocols s'han vist alterats davant la situació
d'aplicació de mesures per a fer front a la COVID respecte de
les persones acollides en el programa de refugiats gestionats
per Creu Roja Espanyola i Càritas? 

b) S'han realitzat periòdicament tests de diagnòstic COVID
a tots els treballadors de l'equip tècnic humanitari, així com a
la resta del personal de serveis de les instal·lacions
d'acolliment? 

c) S'ha facilitat el material de prevenció consistent en EPI
i la seva reposició, als treballadors i usuaris del
servei/programa d'acolliment i integració de persones
refugiades allotjats a l'Alberg Platja de Palma?

Palma, 9 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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LF)
RGE núm. 6253/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ajudes a empreses hoteleres: retens.

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

Quines mesures té previstes el Govern per donar suport a
les empreses turístiques a mitigar les despeses derivades del
manteniment i retens (treballadors la funció dels quals és el
manteniment de les instal·lacions) a les explotacions hoteleres
de les Illes Balears fins a la reobertura de les seves
instal·lacions després del tancament a causa de la COVID-19
i les seves conseqüències?

Palma, 11 d'abril de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

LG)
RGE núm. 6254/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
retallades en flota naviliera: garantir el subministrament.

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

Quines mesures ha adoptat el Govern per tal de garantir que
els subministraments arriben amb normalitat a les nostres illes
per via marítima després de la retallada anunciada a la flota de
les navilieres Balearia i Transmediterrànea?

Palma, 11 d'abril de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

LH)
RGE núm. 6255/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a tractament amb hidroxicloroquina a pacients
hospitalitzats amb coronavirus a les Illes Balears.

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

Preveu la Conselleria de Salut i Consum administrar dosis
d'hidroxicloroquina als pacients hospitalitzats amb coronavirus
a les Illes Balears? 

Està prevista l'administració d'aquest fàrmac a la resta de
persones infectades que no estan hospitalitzades?

A quins grups de població infectada està prevista, si
pertoca, l'administració d'aquest fàrmacs?

Dels 130 milions de dosis del fàrmac que seran donades a
Espanya quantes dosis destinarà l'Agència Espanyola de
Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) a tractar pacients
amb coronavirus a les Illes Balears?

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears alguna petició de
dosi d'hodroxicloroquina a l'AEMPS? 

En cas afirmatiu quantes dosis del fàrmac ha sol·licitat el
Govern de les Illes Balears a l'AEMPS?

Palma, 11 d'abril de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

LI)
RGE núm. 6256/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a subvencions i ajudes a ASAJA i a Unió de
Pagesos.

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

Quin és l'import que han percebut per separat les
associacions ASAJA i Unió de Pagesos aquestes dues darreres
anualitats en ajudes directes, cursos de formació i d'altres línies
d'ajuda des del Govern de les Illes Balears?

Palma, 11 d'abril de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

LJ)
RGE núm. 6257/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Port IB: manteniment d'embarcacions.

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

Quines mesures té previstes el Govern per tal que des de
Ports IB es permeti el manteniment de les embarcacions de
lleure durant el període d'estat d'alarma i mentre durin les
mesures decretades per evitar la propagació de la COVID-19?

Palma, 11 d'abril de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

LK)
RGE núm. 6261/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocols específics per a consultes odontològiques.

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

Atès que el col·lectiu d'odontòlegs és personal sanitari que
realitza una activitat de risc elevat de contagi, quins protocols
de prevenció contra la COVID ha establert l'Institut de
Seguretat i Salut Laboral per als serveis i consultes
d'odontologia?

Palma, 11 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

LL)
RGE núm. 6262/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
consultes i clíniques d'odontologia.

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

Atès que el Decret d'estat d'alarma considera el servei/
consultes d'odontologia com a "activitat essencial", i atès que
és un col·lectiu de professionals que per la seva activitat
sanitària intervé en un entorn de risc alt tant per al pacient com
per als professionals (odontòlegs, higienistes...), considera la
Conselleria de Salut que ha de considerar-se una activitat
essencial més enllà d'atendre casos d'urgència odontològica? Té
la certesa la Conselleria de Salut que tots els serveis
d'odontologia en consultes públiques i clíniques privades
disposin per al seu personal dels EPI suficients i adequats?

Palma, 11 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

LM)
RGE núm. 6263/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
participació de professionals veterinaris en el comitè
d'experts de la COVID-19.

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

La zoonosi és una malaltia animal que pot ser transmesa a
l'ésser humà. De les malalties infeccioses actuals fins a un 75%
en el cas de les emergents i reemergentes, com en el cas de la
COVID-19 són d'origen zoonòtic. El paper dels veterinaris en
la gestió de la crisi és també determinant per al disseny
d'estratègies per al control, com assessorament a la ciutadania
sobre la cura de les seves mascotes enfront del COVID-19.

Té previst el Govern de les Illes Balears incorporar
professionals veterinaris al comitè d'experts enfront de la crisi
COVID-19, del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències
Sanitàries, CCAES?

Palma, 11 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

LN)
RGE núm. 6265/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
criteris de distribució Chromebooks.

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

Després de l'adquisició dels 3.000 dispositius digitals
chromebooks per part de la Conselleria d'Educació, Universitat
i Recerca per a alumnes sense accés telemàtic, quins seran els
criteris de distribució?

Palma, 13 d'abril de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

LO)
RGE núm. 6266/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistat detallat del repartiment per curs i centres dels
Chromebooks adquirits per la Conselleria d'Educació.

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

Llistat detallat del repartiment per curs i centres educatius
de totes les Illes Balears dels 3.000 dispositius digitals
chromebooks per part de la Conselleria d'Educació, Universitat
i Recerca.

Palma, 13 d'abril de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

LP)
RGE núm. 6267/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
criteris de distribució de les 255 targetes de dades de 40
Gygabites.

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

Quins criteris ha seguit la Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca per al repartiment de les 255 targetes de
dades de 40 Gygabites per a alumnat de formació professional
i batxillerat trameses des del Ministeri d'Educació?
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Palma, 13 d'abril de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

LQ)
RGE núm. 6268/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistat detallat del repartiment per curs i centres de
distribució de les 255 targetes de dades de 40 Gygabites
trameses pel Ministeri d'Educació.

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

Llistat detallat del repartiment per curs i centre educatiu
seguit per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per
al repartiment de les 255 targetes de dades de 40 Gygabites per
a alumnat de formació professional i batxillerat trameses des
del Ministeri d'Educació?

Palma, 13 d'abril de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

LR)
RGE núm. 6269/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
adquisició tardana del material digital i ordinadors per tal
de garantir la igualtat de condicions en el seguiment dels
continguts educatius.

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

Per què la Conselleria d'Educació no ha adquirit abans el
material digital i els ordinadors per tal de garantir la igualtat de
condicions en el seguiment dels continguts educatius de tot
l'alumnat des de la primera setmana de confinament?

Palma, 13 d'abril de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

LS)
RGE núm. 6270/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures de la Conselleria d'Educació per reforçar la
utilització de mitjans telemàtics a la docència ordinària.

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

Què fa la Conselleria d'Educació per reforçar la utilització
de mitjans telemàtics a la docència ordinària?

Palma, 13 d'abril de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

LT)
RGE núm. 6271/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ajornament d'oposicions, garantir la conservació de les més
de 1.000 places convocades per a 2021.

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

Davant la informació del conseller d'Educació en el Consell
de Govern de 8 d'abril de 2020 de suspendre els concursos
oposició de places de docents convocades per al mes de juny,
preguntem al conseller, ja que no s'haurà realitzat en el termini
d'aquests últims anys la convocatòria de les places de
conformitat amb el requerit a l'article 70 apartat 1 del text refós
de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, donarà permís el
Ministeri d'Educació per poder conservar les més de mil places
convocades a les Illes Balears per a l'any 2021?

Palma, 13 d'abril de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

LU)
RGE núm. 6272/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a augment de
la partida d'assegurances i el pla de xoc del sector primari.

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

En la seva compareixença per a la presentació del Pla de
Xoc per al Sector Primari, la consellera va fer referència a un
“augment de la partida d'assegurances en cent mil euros”.
Aquesta quantitat correspon al possible augment previst en la
Resolució d'Ajudes per a la Contractació d'Assegurances
Agràries referit al 41è Pla d'Assegurances Agràries
Combinades (BOIB 19/12/2019) o si es destina específicament
per a algun objectiu relacionat amb el Pla presentat?

Palma, 13 d'abril de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

LV)
RGE núm. 6273/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
descens de facturació al sector HORECA.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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De quines dades disposa el Govern per poder avaluar, de
manera setmanal o mensual, la possible pèrdua de facturació en
el sector HORECA, estimat per illes, durant els dies de l'estat
d'alarma provocat per la COVID-19?

Palma, 13 d'abril de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 d'abril de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 6963/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a valoració del Govern sobre els actuals
casos positius actius de coronavirus a Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Presidenta, com valora el Govern de les Illes Balears
el fet que, actualment, el 90% dels casos positius actius de
COVID-19 a la nostra comunitat autònoma siguin personal
sanitari, sociosanitari o usuaris de residències?

Palma, a 16 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 6965/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a prioritats de la
reconstrucció econòmica.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Cap on pensa dirigir prioritàriament els esforços per a la
reconstrucció econòmica de les Illes Balears?

Palma, a 15 d'abril de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 6968/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recuperació de l'activitat turística.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quines mesures adoptarà el Govern per impulsar la
recuperació de l'activitat turística?

Palma, a 16 d'abril de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

D)
RGE núm. 6970/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
motius dels contagis per COVID-19.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, quin és el motiu de l'elevat nombre de
contagis per COVID-19 entre el personal sanitari, en general,
i a les residències de persones majors, en particular?

Palma, a 15 d'abril de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

E)
RGE núm. 6971/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació del curs escolar a causa del confinament pel
coronavirus.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller d'Educació, en quina situació es troba el curs
escolar a causa del confinament pel coronavirus?

Palma, a 15 d'abril de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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F)
RGE núm. 6972/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
individualitzades per municipis en relació amb els afectats
per COVID-19.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera de Salut, ja disposen de les dades
individualitzades per municipis en relació amb els afectats per
COVID-19?

Palma, a 15 d'abril de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

G)
RGE núm. 6973/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
de la crisi de la COVID-19 pel que fa a les residències
públiques i privades.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Com valora la consellera d'Afers Socials la gestió de la crisi
de la COVID-19 respecte de les residències tant públiques com
privades?

Palma, a 15 d'abril de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

H)
RGE núm. 6974/20, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
extraordinàries per ajudar els autònoms, les PIME i les
famílies de les Illes Balears afectats per la crisi de la
COVID-19.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera d'Hisenda, quines mesures extraordinàries
té previst implementar, amb caràcter immediat, el Govern de
les Illes Balears, per ajudar els autònoms, les PIME i les
famílies de Balears afectades per la crisi de la COVID-19?

Palma, a 15 d'abril de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

I)
RGE núm. 6975/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació
del Govern, en matèria sanitària, per fer front a la COVID-
19.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, creu que el seu govern ha actuat, en tot
moment, correctament en matèria sanitària per fer front a la
COVID-19?

Palma, a 15 d'abril de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

J)
RGE núm. 6976/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures socioeconòmiques insuficients adoptades.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Davant les mesures socioeconòmiques insuficients
adoptades pel Govern central, Sra. Presidenta, considera que
les mesures del Govern de les Illes Balears són les més
adequades per treure els ciutadans de Balears de la crisi
sanitària, social i econòmica derivada de la COVID-19?

Palma, a 16 d'abril de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 d'abril de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 5831/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a mesures econòmiques davant la crisi del
coronavirus.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

La crisi sanitària a la qual ens estem enfrontant està posant
a prova no sols el nostre sistema se salut, sinó el conjunt de la
societat i les seves estructures polítiques i econòmiques.

Davant aquesta terrible pandèmia tots els esforços
necessaris han de bolcar-se en l'atenció mèdica als afectats, i
per a això s'han d'aportar els recursos necessaris sense
escatimar en costos. Però és obligació dels partits polítics, ja
siguin del govern o de l'oposició, preveure les mesures que
aquesta comunitat es veurà obligada a posar en marxa per
pal·liar l'emergència social i econòmica que serà la
conseqüència immediata de les resolucions adoptades per l'estat
d'alarma per detenir l'expansió del coronavirus.

En seu parlamentària, amb motiu de la compareixença de la
presidenta Francina Armengol davant la Diputació Permanent,
ja vam tenir ocasió de recordar al Govern de les Illes Balears
que els pressupostos recentment aprovats eren ara paper mullat.
Ni la previsió d'ingressos ni les despeses no s'adeqüen en
aquests moments a la realitat.

La ciutadania ha assistit amb estupor aquests dies a la
constant improvisació, falta de rigor i d'informació que han
transmès les autoritats encarregades de la gestió d'aquesta crisi.
És una obligació moral de tot l'arc parlamentari convertir-se en
part de la solució i no en un component més del problema. Hem
d'estar a l'alçada d'un poble que ha demostrat disciplina
exemplar i solidaritat i que ha estat capaç de posar tots els
mecanismes necessaris per superar els reptes que ens planteja
el futur aparcant per a això les agendes ideològiques, per
aconseguir, en paraules del president del Govern d'Espanya,
tirar endavant sense deixar ningú enrere.

Aquest no és el moment del debat sobre l'infrafinançament
de la nostra comunitat, sobre el REB o sobre qualsevol altra
cosa que no siguin els recursos propis i les assegurances amb
què realment podem comptar. El Govern de les Illes Balears,
com a gestor dels recursos públics, és el responsable d'actuar
amb la màxima diligència i responsabilitat, deixant de costat
tot allò que ara se'ns revela superflu o si més no prescindible en
aquest estat de necessitat.

Els dos fronts que hem d'atendre són el socials i l'econòmic.
La supressió de gran part de l'activitat econòmica, la
dependència del sector terciari de la nostra economia i la
complicada recuperació del sector turístic, motor principal del
nostre desenvolupament, portarà a una situació desesperada
moltes famílies. Hem de lluitar perquè ningú no quedi fora de
la xarxa d'assistència social alhora que hem de posar els
instruments necessaris perquè la reactivació de l'economia
permeti una recuperació en V i no una llarga recessió en forma
de L, com vaticinen molts experts en cas de no prendre les
decisions adequades.

Tenim dades que indiquen que aquesta vegada seran les
Balears una de les autonomies més castigades atès que la
contracció del mercat obeeix a circumstàncies extraordinàries
i no a una crisi cíclica o estacional, i hem de ser conscients que
els recursos públics seran insuficients per atendre les demandes
socials si durant un període prolongat de temps l'economia no
remunta.

És per tot això que hem de mobilitzar totes les nostres
energies i potencialitats amb l'objectiu de salvar el teixit
econòmic i atendre les necessitats socials a l'espera que
l'anhelada recuperació de l'activitat es produeixi.

Per exigir a treballadors, empresaris, autònoms, funcionaris
i en definitiva al conjunt de la societat, que realitzin els
sacrificis derivats de la COVID-19, hem de començar per donar
exemple i que sentin tots que el Govern i la resta de partits som
els primers a realitzar aquests sacrificis.

Per tot això presentam per a la seva consideració la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un fons de contingència per fer front a les
conseqüències derivades de la COVID-19 dotat de 500 milions
d'euros.

2. Per aconseguir els fons necessaris per a aquesta creació el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar, a través de la Conselleria d'Hisenda, en un
termini de 15 dies, un informe sobre totes les partides
pressupostàries la supressió de les quals no afecti el normal
desenvolupament de l'administració.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adaptar l'estructura de govern a les actuals
circumstàncies, amb la reducció del nombre d'assessors,
direccions generals, secretàries autonòmiques i del nombre de
Conselleries, i amb l'aportació de l'estalvi produït al fons
indicat a l'apartat 1 d'aquesta proposició no de llei.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar almenys 100 milions del fons de
contingència de la COVID-19 a ajudes directes als ciutadans
afectats. De la mateixa manera almenys 200 milions es
destinaran a les petites i mitjanes empreses i als autònoms com
a incentius al sosteniment de l'ocupació.

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Mesa del Parlament
de les Illes Balears a estudiar una reducció de les aportacions
als grups polítics i a destinar l'estalvi al fons de contingència de
la COVID-19 assenyalat a l'apartat 1 d'aquesta proposició no de
llei.

Palma, 30 de març de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi
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B)
RGE núm. 5891/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a adopció de mesures destinades a les empreses
davant la situació de l'estat d'alarma derivada de la crisi de
la COVID-19.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Des que es produí la declaració de l'estat d'alarma per la
situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en
data 14 de març, han estat diferents i de tota índole les mesures
acordades pel Govern central davant l'efecte i la repersussió
que la situació excepcional declarada comporta.

Concretament, en relació amb l'activitat empresarial,
s'aprovà en data 31 de març el Reial Decret llei 11/2020, de 31
de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries
en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Des
de Ciudadanos ja hem posat de manifest que les mesures
adoptades pel Govern central, fins al moment, són insuficients.
No garanteixen la continuïtat ni el manteniment de l'activitat
empresarial.

Estam patint una crisi sanitària sense precedents i això
requereix actuar d'immediat i amb eficàcia per fer-hi front,
comporta no pensar únicament en el present sinó també en el
futur proper, en el moment i la realitat que es presenti en
finalitzar la situació de l'estat d'alarma.

S'ha d'evitar que aquesta situació conjuntural suposi un
retrocés econòmic, que es dificulti la recuperació empresarial
i econòmica un cop superada aquesta circumstància
excepcional.

Aquesta situació ha derivat en la paralització de la major
part de l'activitat econòmica, per tant és necessari actuar per tal
de mantenir i protegir l'ocupació, i això passa per ajudar i donar
suport al sector empresarial. És necessari unir esforços per
vetllar pel sosteniment de les empreses, motor de l'economia i
de la creació i el manteniment de l'ocupació. Si es debilita
aquest sector es debilita i es perjudica els treballadors i les
famílies.

En relació amb la nostra comunitat autònoma, i pel que
afecta el motor de la nostra economia, el turístic, avui mateix
hem tengut coneixement que, en aquest moment, es valoren les
pèrdues en 6.000 milions. Es preveu que el sector de la
indústria turística -mínim quatre mesos sense activitat- serà el
darrer que podrà iniciar una "recuperació", entre d'altres
motius, evidentment, per la qüestió de la connectivitat aèria
(difícil d'abordar en aquest moment per part de les companyies
aèries).

La companyia Jet2 ja ha anunciat que retarda al 17 de juny
l'inici de la planificació d'operacions i és possible que altres
companyies aèries adoptin decisions similars. Per tant, en el cas
que l'estat d'alarma s'aixecàs a finals d'abril, les empreses
turístiques de les nostres illes estarien un mes i mig sense
ingressos per absència de turistes estrangers, un període en el
qual haurien d'assumir tot el cost laboral de la seva plantilla.

Per tot això, sol·licitam l'adopció immediata d'una sèrie de
mesures que consideram fonamentals per al manteniment del
nostre sector empresarial.

En virtut del manifestat, el Grup Parlamentari Ciudadanos
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
procedit a l'eliminació de la limitació de la duració màxima
dels ERTO adoptats per la declaració de l'estat d'alarma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
les empreses dedicades a "activitats no essencials" puguin
acollir-se a l'ERTO.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
facilitar els ERTO per causa de força major.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
bonificar el 100% de la cotització empresarial a la Seguretat
Social a tots els ERTO per causes econòmiques, tècniques,
organitzatives i de producció.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
bonificar el 100% de les quotes de la Seguretat Social dels
treballadors amb permís retribuït recuperable.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
establir una prestació per a les empreses que els permeti cobrir
el salari de cada treballador amb permís retribuït recuperable.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
l'ampliació de la moratòria fiscal a les cotitzacions a la
Tresoreria General de la Seguretat Social.

Palma, 2 d'abril de 2020
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

C)
RGE núm. 6128/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a pla de rescat autonòmic per a autònoms, petites
i mitjanes empreses i famílies afectades per la crisi de la
COVID-19 (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la greu situació
generada per la crisi de la COVID-19 es fa necessari i urgent
que el Parlament acordi aquestes mesures d'impuls a l'acció de
Govern per tal de pal·liar la situació.

Durant les darreres setmanes, els ciutadans de les Illes
Balears, els del conjunt d’Espanya i els de pràcticament tots el
països del món, hem sofert un canvi radical a les nostres vides,
com a conseqüència de l’aparició a la regió de Wuhan (Xina)
d’un nou virus amb una enorme capacitat de contagi i amb
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importants efectes perniciosos sobre la salut de les persones i,
molt especialment, la dels col·lectius més vulnerables.

El que inicialment era un malaltia infecciosa, anomenada
COVID-19, que afectava ciutadans de terres llunyanes, es
transformà ràpidament en una pandèmia a nivell mundial, amb
importants focus de contagi a totes les regions d’Espanya, 
incloses les Illes Balears.

Certament, a pesar de les recomanacions de la
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i de molts altres
experts, les autoritats sanitàries espanyoles menysvaloraren, al
nostre entendre, el potencial expansiu del virus, prengueren
decisions amb molt de retard, es produïren importants
descoordinacions i es desaprofitaren formes de gestió de la
pandèmia que havien tengut èxit a altres països.

En qualsevol cas, sens perjudici de les responsabilitats que
s’hagin d’exigir en un futur, la prioritat a dia d’avui és afrontar
la crisis sanitària provocada per la COVID-19, amb l’objectiu
de salvar el major nombre de vides possible.

No obstant això, les mesures preses per aturar l’expansió de
la pandèmia ja provoquen a dia d’avui i continuaran provocant
una greu crisi econòmica i social que les administracions
publiques han d’abordar amb contundència i determinació.

Es requereixen mesures a l’alçada de la situació
d’excepcionalitat que vivim. Una situació excepcional
requereix mesures excepcionals, i el Partit Popular de les Illes
Balears no estem disposats a actuar com un actor passiu davant
les circumstancies molt adverses que s’acosten.

Per això, el Partit Popular planteja un pla de rescat
econòmic i social amb mesures que permetran mobilitzar 1.400
milions d’euros a les Illes Balears.

Mesures, en primer lloc, per salvar el teixit productiu
d’autònoms i petites i mitjanes empreses, que tenim amplament
implantat a les Illes Balears, evitant així, que es produeixin les
mínimes pèrdues possibles de llocs de feina i les mínimes
pèrdues en reduccions de salaris. Hem de salvar el teixit
productiu per salvar els llocs de feina, perquè si perdem el
teixit productiu ens costarà molt més recuperar-lo i la crisi serà
més llarga i dolorosa.

Per aconseguir l’objectiu, hem d’injectar liquiditat a
autònoms i petites i mitjanes empreses per tal que puguin fer
front a les quotes de la Seguretat Social dels autònoms i altres
cotitzacions socials que l’Estat no ajorni, a les nòmines del
personal, deutes tributàries, lloguers, amortitzacions de deute
inajornables o proveïdors, entre d’altres.

Hem de prendre, també, mesures per ajudar les famílies que
vegin minvats els seus ingressos mensuals com a conseqüència
de la crisi de la COVID-19 o aquelles que es trobin en una
situació més vulnerable, perquè és en situacions excepcionals
com la que vivim, quan les administracions públiques han
d’estar al costat del ciutadans. Per això, proposam mesures que
garanteixin un mínim de renta d’emergència i mesures que
atorguin ingressos suficients per fer front a les despeses més
immediates de les famílies.

Per acabar, plantegem una bateria de demandes al Govern
de l’Estat, una part d'elles singulars per a les nostres illes, que
s’haurien d’atendre amb caràcter immediat per fer front amb
garanties a la crisi generada per la COVID-19.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta per a la
consideració del Ple del Parlament de les Illes Balears la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar amb caràcter immediat un decret llei de
mesures urgents per pal·liar l’emergència econòmica i social
derivada de la COVID-19 a les Illes Balears, que inclogui un
crèdit extraordinari de 300 milions d’euros, ampliable fins a
350 milions d’euros, finançat amb una emissió extraordinària
de deute a llarg termini.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una aportació extraordinària, vinculada al
crèdit pressupostari esmentat a l’apartat 1, a l’Ibsalut d’un
mínim de 60 milions d’euros per realitzar, amb caràcter
immediat, una compra centralitzada de material sanitari que
permeti als professionals de tota la xarxa sanitària i
d’assistència social de les Illes Balears, disposar dels mitjans
necessaris per combatre la pandèmia de la COVID-19.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una aportació extraordinària, vinculada al
crèdit pressupostari esmentat a l’apartat 1, de 70 milions
d’euros a ISBA-Societat de Garantia Recíproca, amb la finalitat
d’incrementar la solvència de l’entitat i crear una nova línia
d’avals que permetria mobilitzar al voltant de 700 milions
d’euros en forma de préstecs immediats a autònoms i petites i
mitjanes empreses que s’hagin vist afectades per la crisis de la
COVID-19 i es trobin ubicades a les Illes Balears, amb les
següents característiques:

a) Els beneficiaris serien els autònoms i les petites i
mitjanes empreses que s’hagin vist obligades a cessar en la seva
activitat com a conseqüència de l’estat d’alarma o hagin vist
minvats els seus ingressos, ja sigui en l’estat d’alarma o en els
6 mesos posteriors, en almenys un 50% i es mantindria la línia
fins a l’1 d’abril de 2021

b) Els préstecs assolirien un import màxim de 200.000
euros per a autònoms i petites empreses i fins a 400.000 euros
per a les mitjanes, es trobarien avalats fins al 100% per part
d’ISBA-SGC, es concedirien amb un termini d’amortització de
8 anys i un període de carència, tant pel que fa a l’amortització
de capital com els interessos, d’1 any.

c) La liquiditat obtinguda en base a aquesta línia de
finançament ha d’atorgar als autònom i les petites i mitjanes
empreses, la tresoreria suficient per fer front a pagaments
immediats -rebuts d’autònom, resta de cotitzacions a la
Seguretat Social, nòmines del personal, deutes tributàries,
lloguers, amortitzacions de deute, proveïdors, entre d’altres- i
reduir els dèficits de capital circulant.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar una línia d’ajuts a fons perdut per a autònoms
i petites i mitjanes empreses, vinculat al crèdit pressupostari
esmentat a l’apartat 1, per un import de 150 milions d’euros,
ampliable fins a 200 milions d’euros, amb les següents
característiques:
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a) Els autònoms i les petites i mitjanes empreses que
aprofitessin la línia de préstecs esmentada a l’apartat 3 anterior,
rebrien, durant el 2020 i els dos exercicis següents, un ajut de
la comunitat autònoma que cobriria la totalitat dels costos i les
comissions de formalització dels préstecs, el 100% dels
interessos i un 50% de l’amortització del capital, sempre que
mantinguessin, incrementessin o reduïssin un màxim d’un 10%,
la plantilla mitjana de treballadors que ja tenien durant el 2019.

b) Els autònoms i les petites i mitjanes empreses que
acreditin una situació de potencial insolvència a curt termini,
motivada per la crisi de la COVID-19, rebran un ajut de fins a
100.000 euros, sempre que es comprometi i acrediti la
possibilitat de mantenir l’activitat durant un mínim de 5 anys.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ajornar a sol·licitud del contribuent i fins al 30
d’octubre de 2020, tots els deutes tributaris que corresponguin
a tributs autonòmics gestionats per l’Agència Tributària de les
Illes Balears o els ens del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma, derivats de liquidacions, autoliquidacions
o altres deutes tributaris amb venciment abans de 30 d’octubre
de 2020. Aquests ajornaments es concediran automàticament
sense necessitat de prestar cap garantia i sense que resulti
exigible cap interès moratori, sempre que el contribuent sigui
un autònom o una petita o mitjana empresa que s’hagi vist
afectat per la crisi de la COVID-19 o qualsevol altre
contribuent que es trobi en una situació de vulnerabilitat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir la pressió fiscal sobre els ciutadans i les
empreses de les Illes Balears implementant, com a mínim, les
següents mesures:

a) Eliminació de la totalitat de la tarifa de l’impost sobre
estades turístiques a les Illes Balears fins al 31 de desembre de
2021, amb la finalitat de facilitar la difícil temporada turística
2020 i potenciar la recuperació a la temporada turística 2021.

b) Suspensió del cobrament de l’anualitat 2020 i 2021
derivada de la compra de places d’allotjaments i habitatges
turístics, de manera que l’anualitat aquestes anualitats es
traslladi a 2022 i la compra s’acabi pagant en 7 anys.

c) Reducció d’un 30% tant a la quota variable com a la fixa
i tant pel que fa a la tarifa domèstica com a la que afecta la
resta d’activitats econòmiques, del cànon de sanejament
d’aigües.

d) Eliminació fins a 31 de desembre de 2020 de totes les
taxes autonòmiques que incideixin sobre l’activitat econòmica
i reducció en un 30% de la resta de taxes.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una Renda mínima d’emergència COVID-19
per tal de garantir que cap ciutadà de les Illes Balears no queda
enrere com a conseqüència de la crisi de la COVID-19. El
Govern de les Illes Balears garantiria, durant almenys 6 mesos,
ja sigui mitjançant complements a rendes percebudes des del
Govern de l’Estat o amb noves prestacions socials creades pel
govern autonòmic, una renda mínima d’emergència de 600
euros mensuals.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una nova línia d’ajuts HABITATGE COVID-19
per permetre que les famílies de les Illes Balears que hagin vist
minvats els seus ingressos mensuals en almenys un 30% com a
conseqüència de la crisi de la COVID-19, puguin fer front a les
mensualitats de lloguer i amortitzacions dels préstecs

hipotecaris dels seus habitatges habituals. Aquesta línia d’ajuts
tindrà una dotació mínima de 25 milions d’euros i s’aprofitaran
els recursos que el Govern de les Illes Balears tenia previst
destinar a la construcció d’habitatge públic en el pressupost
2020.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a condonar durant 6 mesos els pagament dels lloguers,
tant d’habitatges com de locals comercials, gestionats per
l’IBAVI.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una aportació extraordinària, vinculada al
crèdit pressupostari esmentat a l’apartat 1, de 20 milions
d’euros a ISBA-SGR, amb la finalitat de crear una nova línia de
préstecs Famílies COVID-19 amb una dotació de 200 milions
d’euros, per a famílies que hagin vist reduïts els seus ingressos
mensuals en almenys un 30% com a conseqüència de la crisi de
la COVID-19. Les característiques de la línia serien les
següents:

a) Els beneficiaris serien les famílies residents a les Illes
Balears que hagin vist minvats els seus ingressos mensuals en
almenys un 30% com a conseqüència de l’estat d’alarma.

b) Els préstecs assolirien un import màxim de 25.000 euros
per família, en funció del nombre de membres, es trobarien
avalats fins al 100% per part d’ISBA-SGC, es concedirien amb
un termini d’amortització de 8 anys i un període de carència,
tant pel que fa a l’amortització de capital i als interessos, d’1
any.

c) Les famílies que aprofitessin aquesta línia de préstecs
rebrien durant el 2020 i els dos exercicis següents, un ajut de la
comunitat autònoma que cobriria la totalitat dels costos i les
comissions de formalització dels préstecs, el 100% dels
interessos i un 50% de l’amortització del capital.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a prendre, com a mínim, les següents mesures addicionals:

a) Suspensió amb caràcter extraordinari per a l’exercici
2020 de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, per tal de permetre que les hisendes locals -municipis
i consells insulars, en el cas de les Illes Balears- puguin destinar
la totalitat dels romanents que tinguessin acumulats a les
polítiques de despesa o reduccions de impostos que estimin
convenient per fer front a la crisi de la COVID-19.

b) Pròrroga automàtica i sense necessitat de reclamar-ho
expressament, de totes les prestacions que vinguessin rebent els
treballadors fixos discontinus abans de l’estat d’alarma,
mantenint inalterats tots els drets laborals dels treballadors i les
condicions en matèria de Seguretat Social per a les empreses.
Aquestes prestacions es mantindrien fins a l’inici de la
temporada 2021, sempre que les empreses no incorporin els
treballadors durant la temporada 2020, i exonerant les empreses
de la necessitat d’implementar expedients de regulació
temporal d’ocupació (ERTO).

c) Transferència immediata a la comunitat autònoma de les
Illes Balears dels 78 milions d’euros que deu el Govern de
l’Estat com a conseqüència del decalatge de l’IVA de l’any
2017, els 25 milions d’euros retallats en matèria de formació i
polítiques d’ocupació i fons per implementar polítiques
d’ajudes a empreses i finançar rendes mínimes d’emergència
per a les famílies. Es transferirà també a la comunitat autònoma
la gestió i els recursos derivats de les ajudes europees per a
ERTO i autònoms.
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d) Ajornament immediat dels terminis per presentar les
autoliquidacions i formalitzar l’ingrés de l’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA), Impost sobre Societats (IS), pagaments
fraccionats, retencions i resta de deutes tributàries, fins a 30
d’octubre de 2020, per a autònoms i petites i mitjanes empreses
que s’hagin vist afectades directament o indirectament per la
crisi de la COVID-19.

S’ajornarà també el termini voluntari per presentar
l’autoliquidació de l’IRPF fins al 30 d’octubre de 2020 per a
tots els contribuents que s’hagin vist afectats per la crisi de la
COVID-19.

Palma, 6 d'abril de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 6240/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a compensació del descompte de resident
durant les restriccions a ports i aeroports de les Illes
motivades per l'estat d'alarma durant la crisi de la COVID-
19 (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment
d'urgència, atesa la crisi de la COVID-19.

El passat 27 de juliol de 2018 s'aprovà el Reial decret
949/2018, pel qual es modificà la quantia de la subvenció al
transport regular, aeri i marítim, dels residents en els territoris
no peninsulars amb la resta de territoris de l'Estat, en el qual el
percentatge de les bonificacions al transport regular, marítim i
aeri, per a residents a les Illes Balears, Canàries, Ceuta i
Melilla, s'establia en el setanta-cinc per cent.

Una demanda històrica de la ciutadania de les Illes
necessària per pal·liar parcialment dues problemàtiques, per
una banda la insularitat que ens genera una dependència del
transport aeri i marítim que tenim els residents de les Illes i, per
l’altra, la històrica i deficitària inversió estatal en polítiques de
mobilitat a les nostres illes.

La demanda, que s’inicià temps enrere i que
progressivament ha avançat fins al setanta-cinc per cent del
descompte per a residents, no ha conclòs: encara queden reptes
importants, com assolir un sistema tarifari que impedeixi les
pujades de preus per part de les companyies i que provoca que
l’efecte del descompte quedi diluït.

Per altra banda, a les Illes comptam amb un sistema de
descompte pel transport aeri i marítim de residents entre illes.
Un 75% per cent en els vols entre illes i un 75% en el transport
marítim, amb l’especificitat del 89% en cas dels residents de
Formentera en el transport marítim. En aquest darrer, el
marítim, es fa càrrec del 50%, la resta ho assumeix el Govern
de les Illes Balears.

Durant l’estat d’alarma a causa de la crisi generada per la
COVID-19 s’ha restringit el trànsit aeri i marítim. El passat 19

de març i durant tot el temps que estigui en vigor l’estat
d’alarma, s’inicià aquesta restricció absoluta -encara avui en
vigor- de l’entrada i sortida dels ports i aeroports de les Illes
Balears per a totes les persones que no acreditin
documentalment que han de fer un dels trajectes permesos
d’acord amb l’Ordre ministerial que dicta el tancament dels
ports i aeroports illencs.

El passat 6 d’abril de 2020, el Govern de les Illes Balears
informà que, una vegada completada la repatriació dels prop de
25.000 turistes, hi havia una disminució dels passatgers en els
aeroports de les Illes del 99,31%. Alhora, es comunicà que el
31 de març de 2019 es compatibilitzaren 76.313 passatgers i el
passat 31 de març de 2020 únicament foren 514, un 99,3%
manco. D’igual manera, s’informà de les dades per aeroports;
així, el de Palma passà de 60.398 passatgers a 380 (-99,37%);
el de Menorca, de 4.373 a 47 (-98,93%) i el d'Eivissa, d'11.542
a 89 (-99,23%). El Govern de les Illes també va fer públic el
desglossament de les entrades i sortides de passatgers: el 31 de
març d'enguany sortiren de les Illes 312 passatgers i n’entraren
202 (142 a Palma, 27 a Menorca i 33 a Eivissa). El mateix dia
de fa un any, les sortides foren de 37.313 passatgers i les
entrades, de 38.699. La reducció és del -99,31%. Per illes, es
detallaren les següents dades del 31 de març: dels 142 arribats
a l'aeroport de Palma, 23 passatgers procedien de vols interilles
i 199 del continent (116 de Madrid i Barcelona i 3 de vols
internacionals). A Menorca, arribaren 6 passatgers en vols
interilles i un total de 21 des de la Península. A Eivissa, 5
passatgers d'una de les altres illes i 18 de vols procedents de la
península.

L’obvietat del tancament d’aeroports i ports de les illes,
juntament amb les dades comunicades pel Govern de les Illes
Balears, ens donen una idea aproximada de la baixada de
desplaçaments dels residents de les Illes Balears respecte de
l’any 2019.

Aquest fet provoca a l’Estat un evident estalvi en les
partides pressupostàries destinades a compensar la insularitat
en desplaçaments als residents de les Illes Balears, Canàries,
Ceuta i Melilla.

Unes partides pressupostàries destinades, en part, a
compensar la manca d’infraestructures ferroviàries a les Illes i
de polítiques en mobilitat. Alhora. a la península, hi ha hagut
un desenvolupament en les xarxes de transport molt superior a
les inversions en aquest sentit a les nostres illes: aeroports,
carreteres, línies ferroviaris, etc. Quant a les despeses pel
descompte de resident en transport aeri i marítim a la península,
el ministre de Foment, José Luis Ábalos, informà -contestant
una pregunta de la Sra. Oramas, diputada de Coalició Canària-,
que dins el 2019 se superarien els 625 M d’euros destinats als
territoris no insulars.

Per tot l’exposat, entenem, des del Parlament de les Illes
Balears, que l’Estat hauria de transferir al Govern de les Illes
Balears l’import estalviat durant el temps de restriccions als
ports i als aeroports de les Illes, import que es destinaria a
polítiques sanitàries, socials i a la reactivació econòmica que
s’haurà de realitzar després de l’estat d’alarma.

Per això i a la vista de l’exposat, el Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca presenta la següent 
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Proposició no de llei

1. Instam el Govern de l’Estat espanyol a calcular l’import que
hauria destinat l’Estat als diferents descomptes de residents en
trajectes aeris i marítims amb destinació a la península i entre
les illes durant la durada de les restriccions a ports i aeroports
de les Illes Balears ocasionades per l’estat d’alarma.

2. Instam que la quantia d’aquest import es transfereixi al
Govern de les Illes Balears per destinar-la a polítiques socials,
sanitàries i econòmiques per fer front a la crisi de la
COVID-19, una vegada hagi finalitzat l’estat d’alarma i, en tot
cas, dins l’exercici de 2020.

Palma, a 8 d'abril de 2020
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

E)
RGE núm. 6249/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a pla urgent de protecció econòmica i social per als
autònoms l'activitat dels quals s'ha paralitzat per complet
o s'ha reduït notablement  (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Considerem insuficients
les mesures de protecció social per als autònoms l'activitat dels
quals s'ha paralitzat per complet o s'ha reduït notablement i es
necessiten accions urgents.

Des de Ciudadanos considerem insuficients les mesures de
protecció social per als autònoms l'activitat dels quals s'ha
paralitzat per complet o s'ha reduït notablement. I per això, des
de la nostra formació hem proposat un pla de protecció
econòmica i social més ambiciós que el Govern central no ha
volgut plasmar en els reials decrets llei adoptats fins avui.

Els autònoms i les petites empreses constitueixen la
columna vertebral de l'economia espanyola i del nostre teixit
productiu i sostenen milions d'ocupacions.

A les Illes Balears hi ha entorn de 90.500 autònoms que
necessiten suport de l'administració, finançament que els
garanteixi liquiditat, eliminació de les traves burocràtiques i de
les càrregues fiscals.

El 18 de març el Grup parlamentari Ciudadanos va registrar
una proposta no de llei amb el registre d'entrada número
5293/2020 que instava el Govern central a congelar la quota
d'autònoms, a eliminar les càrregues fiscals durant l'estat
d'alarma i al cessament d'activitat.

Atès que el Govern ha adoptat mesures de protecció
insuficients o d'eficàcia insuficient, el 6 d'abril el Grup
Parlamentari Ciudadanos va presentar una proposició no de llei
en el Congrés dels Diputats amb l'objectiu que el Govern

central ampliï la cobertura i les ajudes als autònoms. En aquesta
proposta se sol·licita la suspensió de quotes mentre duri l'estat
d'alarma, a més d'una línia de finançament a cost zero per als
pagaments de costos fixos (lloguers, despeses de llum o
assegurances, per exemple) o que la Seguretat Social es faci
càrrec de les quotes d'aquells autònoms que estan de baixa per
la crisi de la COVID-19.

Des de Ciudadanos considerem que no té sentit que els
autònoms continuïn pagant la quota d'autònoms durant aquest
període que no tenen activitat. I demanem també la devolució
de la quota del mes de març.

Atès que el Govern central s'ha oblidat dels autònoms en les
seves mesures urgents, creiem que el Govern de les Illes
Balears ha d'ampliar la cobertura de protecció als nostres
autònoms i adoptar un paquet de mesures per ajudar els nostres
autònoms de les Illes Balears de manera directa. Un Pla de
mesures destinat principalment a contribuir al manteniment i a
la sostenibilitat de l'activitat dels treballadors autònoms de la
nostra comunitat, especialment a aquells que hagin travessat o
estiguin immersos en situacions desfavorables al seu negoci.

Per tot això, el Grup parlamentari Ciudadanos presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un Pla Impulsa per ajudar els
autònoms de les Illes Balears que hagin hagut de cessar la seva
activitat o vegin reduïts els seus ingressos en almenys un 30%
davant l'emergència sanitària provocada per la pandèmia de
SARS-CoV-2 denominat coronavirus COVID-19.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a subvencionar el 100% de les quotes dels autònoms
durant la vigència de l'estat d'alarma als autònoms de les Illes
Balears que hagin hagut de cessar la seva activitat o vegin
reduïts els seus ingressos en almenys un 30% davant
l'emergència sanitària provocada per la pandèmia de
SARS-CoV-2 denominat coronavirus COVID-19.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, després de la finalització de l'estat d'alarma i en el cas
que el Govern central no adopti aquesta mesura, a subvencionar
la part corresponent del total de la quota de la Seguretat Social
per assegurar una tarifa plana de 60€ al mes durant els sis
mesos posteriors a l'aixecament del cessament d'activitats.

Palma, 9 d'abril de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

F)
RGE núm. 6264/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a extensió de la prestació excepcional als autònoms
temporals (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
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Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: És urgent que es
prenguin mesures d'ajuda cap als treballadors autònoms "de
temporada" que ja han començat a sofrir les conseqüències de
la crisi ocasionada per la COVID-19.

El Reial decret llei 8/2020, de 18 de març, estableix
mesures extraordinàries per accedir al cessament d'activitat per
a tots els autònoms, sense exclusió, que hagin vist afectada la
seva activitat a conseqüència de la COVID-19. Aquestes
mesures es completen amb el Reial decret 463/2020, de 14 de
març, el Reial decret 465/2020, de 17 de març, i amb el Criteri
5/2020 sobre l'aplicació de l'article 17 del Reial decret llei
8/2020, de 17 de març.

Segons la bateria de textos a dalt esmentada, qualsevol
treballador autònom, inclosos:
• els autònoms societaris,
• els col·laboradors familiars,
• els autònoms en situació de pluriactivitat,
• els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema

Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris,
• els treballadors agraris de produccions de caràcter

estacional inclosos en el Sistema Especial per a
Treballadors per Compte Propi Agrari, i

• els treballadors de produccions pesqueres, marisqueres o de
productes específics de caràcter estacional inclosos en el
Règim Especial de Treballadors de la Mar

podran sol·licitar aquesta prestació quan la seva facturació
mitjana en els mesos de campanya de producció anteriors al
que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75
per cent en relació amb els mateixos mesos de la campanya de
l'any anterior.

Per poder beneficiar-se d'aquestes ajudes, aquests autònoms
han de complir les següents condicions:
• Estar afiliat i d'alta en el Règim Especial dels Treballadors

Autònoms (RETA) o com a treballadors per compte propi
del Règim Especial de la Mar en la data de declaració de
l'estat

• d'alarma (14 de març de 2020).
• Estar al corrent dels pagaments i les obligacions amb la

Seguretat Social. En cas de tenir un ajornament de deute,
haurà de ser anterior al 14 de març de 2020 per
considerar-se al corrent de pagament.

• Que l'activitat s'hagi suspès en virtut del que es preveu en
el Reial decret 463/2020, de 14 de març, o s'hagi vist
reduïda la seva facturació almenys un 75% en el mes
anterior a la sol·licitud, i en relació amb la mitjana
efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de
l'estat d'alarma, que comprèn el període entre setembre de
2019 i febrer de 2020.

També podran optar per aquesta prestació excepcional, els
treballadors autònoms que tinguin treballadors al seu càrrec i
hagin hagut de tancar per la declaració de l'estat d'alarma o
hagin vist caure la seva facturació almenys un 75% poden
presentar un ERTO per als seus treballadors i sol·licitar aquesta
prestació extraordinària.

El problema és que el Govern ha oblidat i ha deixat fora a
tots aquells autònoms temporals que, com a Eivissa i per
treballar en platges o mercats ambulants, tots els anys tramiten
la seva alta en la Seguretat Social a finals de març i abril i la
mantenen activa fins a tardor.

A les nostres illes, existeixen nombrosos treballadors
autònoms l'activitat dels quals és de temporada i es veuen
obligats a donar-se de baixa en el Règim Especial de
Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social quan
aquesta finalitza per no poder sostenir el pagament mensual de
la quota sense rebre ingressos i que durant la temporada
d'hivern preparen els seus productes, serveis i campanyes per
a la temporada estival següent.

Molts d'aquests, ja han pagat fins i tot els drets a tenir un
lloc en els mercats ambulants o les taxes municipals per poder
dur a terme la seva activitat. Els concessionaris autònoms
d'activitats de temporada, com a platges, també han pagat, ja,
els cànons per dur a terme les seves activitats a consells
insulars o municipis.

Aquests autònoms han de poder accedir a la prestació
extraordinària creada pel Govern per pal·liar els efectes
econòmics del coronavirus entre el col·lectiu de treballadors
per compte propi.

Per tot el que precedeix, el Grup Parlamentari Ciudadanos
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir al Govern central que la mesura descrita en
l'encapçalament d'aquest escrit sigui extensible a aquells
autònoms “temporals” que:
• demostrin haver-se donat d'alta el març o abril i de baixa

després de la temporada estival els anys 2018 i 2019,
• demostrin haver estat en actiu com a treballadors autònoms

un mínim de 10 mesos entre els anys 2018 i 2019,
• demostrin haver tingut un contracte d'arrendament, un dret

d'ocupació o en propietat un local, on haver exercit la seva
activitat com a autònom els anys 2018 i 2019.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a demanar
a tots els municipis de la comunitat autònoma un esforç per
ajustar, reduir o retornar les taxes municipals i/o els cànons
municipals pagats o a pagar pels autònoms definits en aquesta
PNL i donada la reducció de la temporada estival a la qual
estaran exposats o les imposicions que es puguin dur a terme a
les seves explotacions.

Palma, 9 d'abril de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 d'abril de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 5840/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a posada en marxa de la campanya "Mascarilla-
19", davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la situació que
pateixen les víctimes de violència de gènere com a
conseqüència del confinament motivat per l'estat d'alarma a
causa de la pandèmia de COVID-19, es fa necessari i urgent
adoptar tot un seguit de mesures al respecte.

La crisi sanitària provocada pel coronavirus, sumada al
confinament com a resultat del Decret d'estat d'alarma, ha
provocat que milers de dones víctimes de violència de gènere
estiguin convivint 24 hores amb els seus agressors.

Aquestes circumstàncies especials de tancament a les llars
poden dificultar que les víctimes de violència de gènere
demanin ajuda o accedeixin a les vies habituals per denunciar
aquestes situacions, per la qual cosa és imprescindible reforçar
controls a domicili i facilitar nous conductes de denúncia.

El passat dia 27 el Consell de Govern va aprovar la posada
en marxa d’un numero de WhatsApp, 639837476, per
complementar l’atenció a les víctimes de violència de gènere
durant l’estat d’alarma decretat per l’executiu estatal. La
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, va
destacar que l'IBDona havia comprovat que els darrers dies
havien disminuït de forma progressiva i considerable les
cridades al servei de 24 hores d’atenció, possiblement per les
dificultats que implica fer una cridada d’una manera discreta.

Per altra banda comunitats autònomes com Canàries,
Andalusia, València o Cantàbria han impulsat amb la
col·laboració indispensable dels col·legis farmacèutics la
campanya “Mascarilla-19”, aquesta és la paraula clau que les
víctimes de violència de gènere poden usar per demanar ajuda
a les farmàcies i aquestes donen avís al 112.

Aquesta campanya s’ha fet viral i segons informava el
passat dia 27 el Govern de Canàries, en una setmana, vuit
dones havien demanat auxili per violència masclista en les
farmàcies durant el confinament a casa.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Baleares insta el Govern de les
Illes Balears que, amb la col·laboració del Col·legi Oficial de
Farmacèutics de les Illes Balears, posi en marxa, a les nostres
illes, la campanya "Mascarilla-19" per facilitar la “cridada
d’auxili” i denúncia de les dones que pateixin violència de
gènere a les seves llars.

Palma, 30 de març de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 5879/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a mesures per pal·liar l'impacte de la
pandèmia COVID-19 sobre les residències de la tercera
edat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

La situació d'alerta sanitària a Espanya està sotmetent a una
dura prova tots els espanyols. Un dels sectors de població més
afectats per aquesta pandèmia són els nostres majors, amb els
quals el virus s'està acarnissant especialment. Per això, en
aquests moments tan durs, es fa necessari prendre mesures
especials per garantir la seva salut i protecció.

El major exemple de la vulnerabilitat dels nostres majors és
la trista notícia que va aparèixer en alguns mitjans fa escassos
dies. Els espanyols vam veure amb consternació com els
membres de la Unitat Militar d'Emergències trobaven, en
l'exercici del seu deure i prestant una vegada més el seu suport
als més febles, ancians convivint amb cadàvers en residències
de la tercera edat, en una pràctica situació d'abandonament per
no haver trobat a temps substituts per al personal que havia
emmalaltit.

És necessari garantir les mesures de protecció dels sanitaris
i auxiliars que assisteixen aquests centres, així com facilitar
l'acompanyament segur dels seus familiars i voluntaris, dotant
de mitjans tecnològics adequats aquelles residències on no es
puguin garantir visites presencials. No podem assistir
impassibles a la situació de desemparament en la qual s'està
veient o pot veure's una part tan important de la nostra
població. Per això és necessària una bateria de mesures
dirigides de manera específica a assegurar els que han aixecat
aquest país i ens han guiat amb el seu exemple durant tots
aquests anys.

En aquests moments es fa precisa la realització de proves de
coronavirus en les residències de majors. Una primerenca
detecció de possibles casos és fonamental per evitar l'expansió
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del virus en les residències on apareguin casos i augmentar les
probabilitats d'èxit en la recuperació dels afectats.

Per tot això, el GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua
Baleares presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les següents mesures, per pal·liar l'impacte
sobre les residències de la 3a edat públiques i privades:

1. Realització urgent, intensiva i universal de les proves
diagnòstiques de la pandèmia COVID-19 en les residències de
la 3a edat públiques i privades; tant a residents com a empleats.

2. Aïllar els positius en SARS-CoV-2 dels majors sans.

3. Augmentar la protecció dels sanitaris i auxiliars d'aquests
centres i proporcionar els materials de protecció adequats.

4. Augmentar el control sanitari de tots centres de la 3a edat.

5. Facilitar l'acompanyament segur dels seus familiars i
voluntaris.

6. Incorporar mitjans tecnològics que permetin la comunicació
amb els seus éssers estimats.

Palma, a 1 d'abril de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

C)
RGE núm. 5910/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a mesures de protecció per als
treballadors de clíniques dentals, davant la Comissió de
Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

El Reial decret llei 9/2020, de 29 de març, pel qual
s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per a
pal·liar els efectes derivats de la COVID-19, estableix en el seu
article un, apartat primer, que durant la vigència de l'estat
d'alarma acordat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i les seves
possibles pròrrogues, s'entendran com a serveis essencials per
a la consecució de les finalitats que s'hi descriuen, qualsevol
que en sigui la titularitat, pública o privada o el règim de gestió,
els centres, serveis i establiments sanitaris que determini el
Ministeri de Sanitat; i aquest mateix article, en el seu apartat
segon, estableix que, de conformitat amb aquest caràcter
essencial, els establiments a què es refereix l'apartat anterior
hauran de mantenir la seva activitat, podent únicament procedir
a reduir-la o suspendre-la parcialment en els termes en què així
ho permetin les autoritats competents.

En concret, les clíniques dentals no es troben en la relació
d'equipaments i activitats l'obertura de les quals al públic ha
quedat suspesa en aplicació del Reial decret 463/2020, de 14
de març, si bé els seus treballadors es troben en una situació de
risc per l'extrema dificultat amb la qual, malgrat els seus
esforços, es troben els professionals col·legiats per poder
realitzar labors assistencials urgents amb l'adopció de les
mesures de protecció i seguretat oportunes i evitar qualsevol
risc de transmissió del virus.

Les clíniques dentals són vectors de propagació i el risc
extrem de transmissió del virus que es produeix durant la
pràctica odontològica, així com la impossibilitat d'accedir al
material de protecció personal, imprescindible per a dentistes
i empleats de les clíniques, a causa del desproveïment i de les
escasses existències destinades als serveis mèdics d'urgències,
fa impossible que les clíniques i consultes dentals puguin
continuar funcionant en condicions de seguretat i respectant els
protocols i les mesures de prevenció de riscos laborals, en no
poder complir els protocols establerts per a fer front a la
COVID 19, constituint per a aquests professionals una causa de
força major que ha fet necessari el tancament temporal d'un
gran nombre de clíniques dentals.

Tot això ocasiona greus perjudicis, tant sanitaris com
econòmics, atès que les clíniques dentals no poden acollir-se a
cap de les mesures decretades pel Govern per a les empreses
que s'han vist obligades a suspendre la seva activitat a causa de
la pandèmia, no sent procedent ni la tramitació d'Expedients de
Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), ni l'adopció de
permisos retribuïts recuperables per al personal afectat.

Per aquest motiu, urgeix la necessitat que es decreti el
cessament temporal de les activitats assistencials -excepte per
a urgències- per ser les clíniques focus de contagi i seguir avui
dia desproveïdes de material, tal com ja s'ha acordat en altres
comunitats autònomes com Catalunya, País Basc, Andalusia,
Galícia i Múrcia, on s'han dictat mesures que permeten la
suspensió temporal de l'activitat de les clíniques dentals,
facilitant poder acollir-se al supòsit de concessió d'un ERTO
per força major.

Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les següents mesures per protegir els
professionals sanitaris i altres treballadors de les clíniques
dentals davant els riscos sanitaris i econòmics derivats de la
pandèmia de la COVID-19:

1. Decretar el cessament temporal de les activitats assistencials
de les clíniques dentals, excepte per a urgències
imprescindibles i inajornables, consistents en el tractament
d'infeccions, traumatismes i/o dolors aguts, en les quals
l'activitat assistencial odontològica hagi de ser necessàriament
presencial i directa.

2. Sol·licitar al Col·legi Oficial de Dentistes de Balears la
relació de clíniques dentals que romandran obertes a cadascuna
de les illes, únicament per a l'atenció d'aquestes urgències.
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3. Proporcionar a les clíniques dentals que romanguin obertes
per a l'atenció d'urgències els Equips de Protecció Individual
oportunament homologats per poder exercir de manera segura
l'activitat.

4. Tramitar i constatar la causa de força major en els
Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació que, en el seu
cas, hagin estat o siguin sol·licitats pels titulars de les clíniques
dentals que hagin cessat la seva activitat després de la
declaració de l'estat d'alarma, sense que el fet de no trobar-se
incloses entre els establiments de tancament obligatori pugui
ser un impediment per a això.

Palma, 2 d'abril de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

D)
RGE núm. 5941/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a reducció dels sous
dels representants polítics a conseqüència de la crisi
provocada per l'expansió de la COVID-19, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Les conseqüències
socioeconòmiques de la crisi provocada per l'expansió de la
COVID-19 es preveuen d'una magnitud incommensurable. El
Parlament de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears
estan patint, per una banda i en molts àmbits, una reducció de
la seva càrrega de feina. Per una altra banda, els representants
polítics no podem romandre aliens al patiment que ha començat
i que continuarà en els pròxims mesos. Els càrrecs públics estan
al servei de la ciutadania i és hora de demostrar que l'esforç i el
sacrifici són de tots i totes.

L'Organització Mundial de la Salut va declarar, el passat 30
de gener del 2020, que la COVID-19 suposava una emergència
de salut pública d'importància internacional.

El Reial decret 463/2020, de 13 de març, de declaració de
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 és la concreció en l'àmbit
d'Espanya del cabdal impacte que aquesta emergència genera.
Un estat d'alarma que ha estat prorrogat per part del Congrés
dels Diputats. Aquesta situació -de la declaració de l'estat
d'alarma i de la crisi sanitària conseqüència de l'expansió de la
COVID-19- ha provocat el confinament de la població a la seva
residència habitual i la suspensió de la vida socioeconòmica.
Les conseqüències de tot plegat són molt greus, tant des del
punt de vista de la salut pública i de totes aquelles persones que
han perdut la vida i/o han estat malaltes, com des del punt de
vista de les empreses -moltes de les quals hauran de tancar o bé
hauran de reduir la seva activitat- i dels treballadors -molts dels

quals perdran la feina temporalment o definitivament i/o veuran
reduïts notablement els seus guanys.

És evident que per al Parlament de les Illes Balears i el
Govern de les Illes Balears aquesta situació ha suposat, per un
costat i en molts àmbits, una reducció de la càrrega de feina (si
bé és cert, també, que en àrees concretes, per contra, ha generat
un increment exponencial d'aquesta càrrega). Per un altre
costat, encara més important, com a institucions de
representació han de llançar un missatge de proximitat amb el
patiment de la societat i fer-lo seu. Els representants polítics no
podem romandre aliens al patiment que ha començat i que
continuarà en els pròxims mesos. Els càrrecs públics estan al
servei de la ciutadania i han de compartir amb la societat els
moments difícils. És hora de demostrar que l'esforç i el sacrifici
són de tots i totes.

Els polítics som els primers que hem de donar exemple i
demostrar el nostre compromís.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les
Illes Balears proposa a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts que
acordi:

Primer. Instar el Govern de les Illes Balears i el Parlament de
les Illes Balears a acordar una reducció dels sous de tots els
seus càrrecs polítics d'un 30% de les nòmines, complements i
dietes pendents de pagament mentre duri l'estat d'alarma; a fi i
efecte que aquests recursos es dediquin a la despesa pública
que es realitza per lluitar contra la COVID-19 i compensar les
seves conseqüències socioeconòmiques.

Segon. Instar el Govern de les Illes Balears i la Mesa del
Parlament de les Illes Balears a impulsar les modificacions
jurídiques i pressupostàries necessàries perquè els càrrecs
polítics del Parlament de les Illes Balears i del Govern de les
Illes Balears, com a mínim, al llarg del que resta de l'any 2020,
vegin reduïts els seus sous, complements i dietes en un mínim
d'un 10%; a fi i efecte que aquests recursos es dediquin a la
despesa pública que es realitza per lluitar contra la COVID-19
i compensar les seves conseqüències socioeconòmiques.

Palma, 6 d'abril de 2020
Els diputats
Josep Melià i Ques
Maria Antònia Sureda i Martí
La portaveu
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 6132/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a mesures de protecció per al personal
farmacèutic i els usuaris de farmàcies davant la COVID-19,
davant la Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Dia 4 d'abril, el Consell General de Col·legis Farmacèutics,
al costat dels Consells Generals de Dentistes, Infermers,
Metges i Veterinaris, ha emès un comunicat expressant el seu
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absolut rebuig respecte de les mesures i recomanacions
contingudes en el protocol d'actuació enfront del coronavirus
aprovat el 31 de març pel Ministeri de Sanitat, atès que algunes
de les pautes incorporades al protocol el dia 3 d'abril, pel
Ministeri de Sanitat suposen un risc elevat contra la seguretat
dels professionals i dels seus pacients.

Tal com estableix el comunicat dels col·legis professionals
esmentats, algunes d'aquestes mesures i recomanacions, lluny
de contenir l'epidèmia i preservar la salut pública, representen
un risc evident per a sanitaris i pacients.

Els professionals signants consideren especialment alarmant
el punt B. 2 del protocol, que fa referència a la incorporació al
lloc de treball dels professionals sanitaris transcorreguts set
dies des de l'inici dels símptomes i en absència de febre quan
no es realitza prova diagnòstica.

Tampoc no inclou la Guia la situació de molts professionals
assistencials que no es troben en l'àmbit hospitalari i que es
troben en diferents centres i establiments sanitaris, d'adscripció
pública i privada.

El text diu literalment: “En cas que no es realitzi la prova de
diagnòstic microbiològic, el treballador s'incorporarà al seu lloc
de treball transcorreguts 7 dies des de l'inici de símptomes en
absència de febre sense necessitat de presa d'antitèrmics en els
últims 3 dies i sempre que s'hagi resolt la clínica respiratòria.
S'incorporarà a la seva activitat amb màscara quirúrgica fins a
completar 14 dies des de l'inici de símptomes, evitant durant
aquest temps el contacte amb pacients immunodeprimits”.

En el mateix comunicat, els professionals sanitaris
consideren inacceptable la incorporació als seus llocs de treball
sense fer-se el test i sense proves confirmades de negativitat,
“ja que suposa un risc elevat per a la població, pacients atesos,
companys de treball i fins i tot la seva pròpia salut”.

Continuen advertint que aquesta pauta d'actuació,
introduïda pel Ministeri de Sanitat, evidencia dues realitats:
- L'absència de tests suficients per poder afrontar amb garanties
la pandèmia de coronavirus i la seva expansió.
- La falta de planificació necessària en recursos humans per
poder cobrir les contingències que genera l'alta infestació en
personal sanitari sense polítiques de reingressos després de
període de curació clínica de garanties.

Espanya és ja el país amb major nombre de professionals
contagiats del món. Tal com argumenten els mateixos
professionals en el seu comunicat: “la solució de reincorporar
aviat els professionals sanitaris infectats o amb sospites
d'estar-ho, suposa una temeritat inacceptable que pot provocar
un augment major encara de l'expansió del virus entre els
professionals sanitaris, pacients i ciutadans. Les experiències en
països que han aconseguit un major control de contagis
demostren que és fonamental fer el test als professionals
sanitaris de manera massiva amb intenció de conèixer, amb
total certesa i evidència científica, qui ha d'incorporar-se amb
garanties al lloc de treball després d'haver patit la infecció”.

Aquests professionals han denunciat reiteradament la falta
de test de diagnòstic i dels equips de protecció necessaris, així
com els riscos als quals estaven sotmesos els professionals

sanitaris en haver d'afrontar l'atenció de primera línia sense els
equips de protecció adequats.

Les mesures adoptades pel Ministeri de Sanitat, que els
professionals sanitaris denuncien, traspassen els límits
científics, deontològics i jurídics, en posar en risc tant els
professionals com els ciutadans que atenen.

Seguint amb les seves recomanacions, són necessàries
mesures eficaces, efectives i eficients per poder vèncer la
pandèmia de la COVID-19, mitjançant una direcció ferma i de
confiança.

D'altra banda, la majoria de les farmàcies es troben avui
desabastides del material de protecció sanitari adequat per
poder exercir les seves funcions d'atenció als usuaris de
farmàcia de manera segura, per la qual cosa és urgent establir
mesures per contenir l'expansió del virus entre aquests
professionals i la resta de la població.

En aquest context han d'adoptar-se mesures amb caràcter
extraordinari a les farmàcies, com peces essencials en l'atenció
al públic davant l'actual situació de pandèmia, tal com s'ha
acordat en altres països del nostre entorn, mitjançant
l'autorització per part de la Conselleria de Salut i Consum per
poder atendre durant l'horari d'obertura al públic des de les
finestretes de guàrdia (guardieros), amb la finalitat d'evitar
contagis.

Finalment, l'Ordre SND/293/2020, de 25 de març, per la
qual s'estableixen condicions a la dispensació i administració
de medicaments en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut,
davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19 autoritza, entre altres mesures, que, fins a la
finalització de l'estat d'alarma, "de manera excepcional l'òrgan
competent en matèria de prestació farmacèutica de la comunitat
autònoma podrà establir les mesures oportunes per garantir la
dispensació dels medicaments de dispensació hospitalària sense
que hagin de ser dispensats en les dependències de l'hospital",
la qual cosa permetria la seva dispensació en les farmàcies
comunitàries, evitant així un risc de contagi innecessari als
pacients que, d'una altra manera, es veurien obligats a acudir al
centre hospitalari per obtenir la seva medicació.

Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les següents mesures, per protegir el personal
farmacèutic i els usuaris de farmàcies, davant els riscos
sanitaris derivats de la pandèmia de la COVID-19:

1. Instar el Govern d'Espanya a elaborar un Protocol d'actuació
enfront de la COVID-19, que compti amb el consens i
l'aprovació del Consell General de Col·legis Farmacèutics,
juntament amb la resta de Consells Generals de professionals
sanitaris.

2. Proporcionar al personal farmacèutic, tant de farmàcies
comunitàries com hospitalàries, els Equips de Protecció
Individual oportunament homologats per poder exercir de
manera segura la seva activitat.
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3. Realitzar de manera urgent, intensiva i universal proves
diagnòstiques de la pandèmia COVID-19 als treballadors de
farmàcies, tant hospitalàries com comunitàries.

4. Autoritzar les farmàcies que disposin de finestretes de
guàrdia, la dispensació de medicaments i productes
farmacèutics a través de les finestretes, com a mesura
extraordinària durant el temps que romangui en vigor l'estat
d'alarma i les seves successives pròrrogues.

5. Garantir la dispensació de medicaments de dispensació
hospitalària sense que hagin de ser dispensats en les
dependències de l'hospital, a través de les farmàcies
comunitàries, en cas de no poder atendre de manera eficaç la
població afectada mitjançant el lliurament dels medicaments en
el domicili de l'usuari, per part dels serveis de farmàcia
hospitalària.

Palma, 6 d'abril de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

F)
RGE núm. 6133/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a adopció de mesures per al sector de la pesca amb
motiu de la crisi COVID-19, davant la Comissió
d'Economia, pel procediment d'urgència.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Adopció de mesures de
caràcter immediat en relació amb el sector pesquer amb motiu
de la COVID-19.

Les conseqüències econòmiques, laborals i socials de la
crisi de la COVID-19 es constaten durant els efectes de la
pandèmia i la vigència del decret d'alarma i permeten albirar la
difícil situació resultant després del moment agut d'aquesta
crisi.

Amplis sectors de l'activitat balear es trobaran en una
situació de fragilitat extrema a conseqüència de la caiguda en
picat del principal motor de l'economia de les nostres illes, el
turisme. Una important quantitat de la producció d'altres sectors
no vinculats directament a aquest aconsegueixen, gràcies a la
seva aportació, la veritable fortalesa econòmica i financera
necessària tant per a la realització de les seves tasques com per
al seu manteniment estructural en la forma actual.

Entre aquestes activitats, i amb un paper rellevant dins del
sector terciari, es troba la nostra flota pesquera. Amb una
producció de 21 tones, una facturació entorn dels 21 milions
d'euros, i unes, aproximadament, 290 embarcacions, representa
un 0,25 del PIB balear.

És el moment d'actuar de manera immediata en l'aportació
d'ajudes per pal·liar la seva situació actual i alhora prevenir les
conseqüències de la crisi en aquest marc d'activitat: resolent les
deficiències estructurals i administratives que suporta, reforçant
les seves capacitats pràctiques i financeres, reconeixent la
importància de la labor de professionals, associacions i
confraries per la seva aportació importantíssima a les
necessitats comunes i desmuntant determinats estereotips
interessats creats entorn de la seva imatge professional.

Per a aquestes solucions s'haurà de comptar necessàriament
amb l'aportació dels romanents del Fons Europeu Marítim i de
Pesca, el punt 37 de la qual  podria invocar-se, així com amb
les diferents partides nacionals i territorials destinades a aquest
efecte. Ja que no sols serà de summa importància l'ajuda urgent
per suportar la situació durant el període d'alarma, sinó que
resultarà transcendental preveure l'horitzó de la campanya
2020.

A tenor de l'exposat i per la necessitat de la urgència de
mesures en aquest sector, el Grup Parlamentari Ciutadans
presenta aquesta 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata de manera
explícita la consideració del sector pesquer com a sector
prioritari dins del marc de la situació creada per l'estat d'alarma,
així com enfront de les conseqüències d'aquest.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central, en
col·laboració i coordinació amb el Govern, a elaborar i
proporcionar als treballadors, associacions i confraries, un pla
específic de mesures laborals i sanitàries adaptat a les
condicions especials dels treballs a la mar.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central, en
col·laboració i coordinació amb el Govern, a flexibilitzar les
eines sectorials de control, captures i terminis biològics durant
el termini de conseqüències de l'alarma mitjançant acords
temporals negociats amb els professionals del sector i segons
les necessitats exposades per aquests.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central, en
col·laboració i coordinació amb el Govern, a sol·licitar les
ajudes provinents dels romanents del FEMP i a demanar l'accés
a les ajudes públiques directes també per a l'emmagatzematge
i les seves conseqüents despeses de congelació i paralització de
l'estoc.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al suport
tant del producte com de la comercialització local amb totes les 
iniciatives que resultin necessàries a l'àmbit del sector pesquer.

Palma, 6 d'abril de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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G)
RGE núm. 6141/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a habilitació d'una partida pressupostària
extraordinària per tal que els centres d'educació infantil
puguin subsistir després de l'estat d'alarma, davant la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca, pel
procediment d'urgència.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió, pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Es fa necessari donar
suport a aquests centres a fi que puguin continuar amb una
tasca tan fonamental per a la conciliació de la vida familiar i
laboral, per això és urgent que el Parlament doni suport a
aquesta acció de Govern.

A la crisi sanitària que ha provocat la pandèmia del
Coronavirus (COVID-19) ha d'afegir-se una conseqüència
econòmica que, sens dubte, afectarà negativament tots els
sectors de la nostra societat de manera transversal.

L'educació infantil no quedarà al marge d'aquestes
conseqüències, des del Grup Parlamentari Popular donem
suport a les reivindicacions manifestades pels centres
d'educació infantil. La Conselleria d'Educació ha d'escoltar les
seves necessitats i problemàtiques, a causa de la crisi del
coronavirus, i és necessari que se'ls habiliti una partida
extraordinària perquè puguin sobreviure aquest curs.

En aquest sentit, donem suport a les reivindicacions que, a
través d'una carta a les diferents administracions, han
manifestat des de la Federació d'Escoletes Infantils de la Petita
i mitjana empresa de Balears. Com no pot ser d'una altra
manera, estem al costat de la Federació d'Escoletes Infantils de
Balears i de tots els centres d'educació infantil autoritzats que,
a causa de la crisi del coronavirus han hagut de tancar les seves
portes.

Aquests centres, malgrat estar tancats, a conseqüència de
l'estat d'alarma, continuen fent front al pagament d'imposts,
despeses de manteniment o despeses per l'ús de les seves
instal·lacions, perquè, una vegada passi l'actual crisi sanitària,
puguin tornar a obrir les seves portes en condicions de màxima
qualitat.

Tot això fa del tot imprescindible que la Conselleria doni
una ajuda extraordinària a aquests centres infantils, públics i
privats, perquè tots col·laboren en la conciliació familiar i han
de poder tornar a obrir les seves portes en condicions òptimes.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i concretament la Conselleria d’Educació i Universitat
a donar suport a les propostes presentades per les Escoletes
Infantils de Balears com a conseqüència de la crisi sanitària de
la pandèmia de la COVID-19 i destini una partida

pressupostària urgent i extraordinària per mantenir i ajudar tots
els centres d'educació infantil autoritzats (CEI), formin part o
no de la Xarxa Educativa Complementària de la Xarxa
d'Escoletes Públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Palma, 7 d'abril de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

H)
RGE núm. 6239/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a millora de
l'assistència sociosanitària al col·lectiu de la gent gran de
les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

El col·lectiu de persones grans és cada vegada més nombrós
a conseqüència de l'augment de l'esperança de vida
experimentat en els darrers anys. Segons les dades facilitades
per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'any 2017 la
població major de 65 anys representava el 18,8% de la
població espanyola (15,33% en el cas de les Illes Balears) i
s'estima que l'any 2066 arribarà al 34,6%.

És, sens dubte, un col·lectiu heterogeni amb múltiples
qualitats i aportacions, com és el cas de la cura de persones
dependents i d'infants, l'establiment de relacions
intergeneracionals i/o les contribucions econòmiques a les
famílies, entre moltes altres. Però també és un sector
poblacional que, cada pic, més augmenta la seva demanda pel
que fa a la prestació de serveis sanitaris i socials. És evident
que la població envellida influeix en l'estructura i el
funcionament de la societat i és per aquest motiu que ha
d'assumir una major transcendència per als poders públics.

L'emergència sanitària provocada per l'expansió de la
COVID-19 ha posat de manifest la vulnerabilitat, la
dependència i la invisibilitat d'una gran part d'aquest col·lectiu;
ja que la limitació, parcial o total, de les seves capacitats
requereix, inevitablement, l'assistència i, per tant, el contacte
amb tercers en el seu dia a dia i de forma constant.

Segons dades de la Conselleria d'Afers Socials i Esports de
les Illes Balears, hi ha un total de 4.316 places a les residències
de la tercera edat, de les quals 2.274 són privades. Només a
Mallorca hi ha 3.638 majors en residències de l'illa -840
residents a les del Consell Insular de Mallorca, 2.510 usuaris a
les privades i 288 majors a les residències municipals. Així,
l'atenció sociosanitària als residents és responsabilitat del
Govern de les Illes Balears i dels consells insulars.

Aquestes setmanes hem pogut comprovar que la majoria
d'aquestes residències no estaven medicalitzades i que els
protocols establerts no han funcionat correctament per protegir
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els seus residents davant d'una emergència sanitària d'aquesta
magnitud. Moltes han estat les denúncies per la manca dels
equips de protecció per als professionals que atenen als interns,
amb el risc de contagi mutu que aquest fet comporta; pel
desconeixement sobre a qui han d'instar per al seu
aprovisionament; per l'omissió de la pràctica massiva de la
prova del coronavirus als residents i professionals de manera
preventiva; per la manca de kits de detecció de la COVID-19
i d'espais suficients per a l'aïllament dels contagiats o residents
sospitosos de contagi; i, també, per la falta de personal
provocada per les baixes sobrevingudes, entre d'altres.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars a, davant la possibilitat de
futures emergències sanitàries, estudiar la modificació, si escau,
dels protocols d'actuació executats en aquesta ocasió en relació
amb els centres de dia i assistencials, residencials i
sociosanitaris.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars a treballar per a la millora de
la qualitat i el funcionament dels centres de dia i assistencials,
residencials i sociosanitaris, dotant-los d'un estoc suficient
d'equipaments de protecció i de més professionals formats i
capacitats en el tractament de pacients amb malalties cròniques
i/o que necessitin serveis pal·liatius.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars a impulsar la creació d'un
sistema d'informació públic, unificat i actualitzat que permeti
el seguiment dels paràmetres de qualitat assistencial en pacients
crònics i/o amb necessitats pal·liatives i que inclogui un
registre sobre els recursos sociosanitaris disponibles.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i la Federació d'Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB) a reforçar la coordinació
institucional en matèria sociosanitària i la dotació de mitjans als
ajuntaments perquè puguin prestar els serveis assistencials
dirigits al col·lectiu de la gent gran amb la qualitat més gran
possible.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la creació de la figura del Defensor de
la Gent Gran a la nostra comunitat autònoma; un professional
independent i d'acreditat prestigi amb funcions d'inspecció i
control sobre l'actuació de les administracions públiques i que
vetlli per la qualitat de vida dels nostres majors en tots els
àmbits.

Palma, 3 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

I)
RGE núm. 6243/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a reforçament de les
unitats d'assistència psicològica del Servei de Salut de les
Illes Balears davant la crisi de la COVID-19, davant la
Comissió de Salut (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: El confinament
obligatori de la majoria de la població i l'aturada de totes
aquelles activitats econòmiques no essencials ha generat en els
nostres ciutadans una sèrie d'efectes psicològics importants. El
nombre de cridades que ha rebut el Telèfon de l'Esperança a
Balears s'ha duplicat des del començament de la crisi del
coronavirus.

L'emergència sanitària generada per l'arribada al nostre país
del nou coronavirus SARS-CoV-2 obligà el Govern d'Espanya
a decretar l'estat d'alarma el passat dia 14 de març i,
posteriorment, a prorrogar-lo en dues ocasions més (per ara).

Tot això ha comportat el confinament obligatori de la
majoria de la població i l'aturada de totes aquelles activitats no
essencials, la qual cosa ha provocat, i seguirà provocant, greus
conseqüències econòmiques i socials sense precedents. Aquesta
situació ha generat en els nostres ciutadans una sèrie d'efectes
psicològics que van des de la soledat a la incertesa,
passant per la ira, la por al contagi o a perdre la feina, la tristor,
l'avorriment, l'angoixa, la frustració de no poder acomiadar-se
dignament de les persones estimades que aquests dies moren a
causa de la COVID-19 i/o l'estrès, entre d'altres.

El perfil de les persones afectades és molt ampli i divers:
des del personal sanitari a persones amb patologies mentals
prèvies, passant pels familiars de les víctimes de la COVID-19
i/o persones en situació de vulnerabilitat econòmica o social,
entre d'altres.

En aquest sentit, per exemple, el nombre de cridades que ha
rebut el Telèfon de l'Esperança a Balears s'ha duplicat des del
començament de la crisi del coronavirus, segons confirmà el
seu portaveu Lino Salas. Als problemes ja coneguts, se sumen
ara noves pors, una falta de control de la situació i/o incertesa
pel que està passant, la qual cosa crea molta angoixa i ansietat.

Moltes d'aquestes sensacions tindran una continuïtat més
enllà de l'acabament de l'estat d'alarma i del confinament
obligatori. Per aquest motiu, el Govern de les Illes Balears ha
de treballar per pal·liar o minimitzar aquests efectes psicològics
mentre perduri en el temps la crisi sanitària, econòmica i social
a les Balears.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 
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Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a reforçar les unitats d'assistència psicològica del Servei
de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) durant i, sobretot,
després de l'emergència provocada per l'expansió de la
COVID-19 per tal de cobrir les necessitats dels col·lectius més
afectats.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a instaurar un servei gratuït d'atenció psicològica
específic per atendre les necessitats dels professionals sanitaris
durant i, sobretot, després de l'emergència provocada per
l'expansió de la COVID-19.

Palma, 8 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

J)
RGE núm. 6258/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a protecció als treballadors, davant la
Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Mesures urgents per
combatre les crisis econòmiques a conseqüència de la pandèmia
del coronavirus.

La crisi del coronavirus COVID-19 originat a Wuham (la
Xina) ha suposat un increment dramàtic del nombre d'aturats.
L'actual escenari posa en risc el present i el futur d'empreses i
autònoms.

Les crides urgents i desesperades d'empresaris i treballadors
sol·licitant ajuda i suport han de ser respostes amb urgència pel
Govern. En cas contrari l'augment de l'atur es dispararà a
nivells superiors als de 2008 amb la consegüent fallida
econòmica.

Per donar resposta a aquest preocupant escenari
socioeconòmic, és el moment de prioritzar els recursos de les
administracions públiques per pal·liar les conseqüències
laborals negatives i adoptar mesures extraordinàries de
flexibilització fiscal i laboral durant els exercicis 2020 i 2021.

Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-ACTUA Baleares
proposa la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern d'Espanya
a recuperar com a rendiment del treball en espècie exempt, els
lliuraments a empleats de productes i serveis que permetin la
realització de teletreball com ordenadors, impressores, tauletes
i fins i tot mobiliari.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a recuperar o adaptar la deducció per despeses de formació
professional prevista a l'antic article 40.3 TRLIS, en el sentit de
facilitar el teletreball als empleats: la base de la deducció serien
les despeses realitzades per proporcionar, facilitar o finançar la
seva connexió a internet, així com les derivades del lliurament
a preus rebaixats o de la concessió de préstecs i ajudes
econòmiques per a l'adquisició d'equips i terminals necessaris
per treballar des de casa, amb el seu programari i
perifèrics associats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears a fer-se càrrec del pagament de les
nòmines dels treballadors que no poden treballar a causa de
l'estat d'alarma.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears a crear incentius fiscals al manteniment
d'ocupació. En el cas dels fixos discontinus no
poden vincular-se a la permanència de 6 mesos, perquè en la
seva gran majoria aquest és el període màxim de treball, per la
qual cosa serà un percentatge proporcional a aquest període.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a declarar com a força major la situació conjuntural provocada
per la COVID19 a l'efecte d'alliberar obligacions
contractuals (proveïdors, contractes, contractes laborals).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que les novacions a fixos discontinus puguin ser acordades amb
la representació legal dels treballadors i evitar així 
l'autorització expressa a nivell individual.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a deixar en suspens temporal els períodes garantits dels fixos
discontinus a Balears i a no limitar el nombre de crides que es
puguin realitzar per al còmput del període treballat. Així
mateix, a sol·licitar bonificacions o subvencions per al
pagament d'aquests períodes garantits que no s'hagin pogut
realitzar per absència d'activitat.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a donar capacitat legal a la representació legal dels treballadors
per acordar matèries regulades en conveni col·lectiu
(distribució de la jornada, temps de descans), respectant
l'Estatut dels Treballadors.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears a incentivar el teletreball, a facilitar la
mobilitat del personal entre societats del mateix grup, a establir
ajudes a la mobilitat geogràfica temporal i a incentivar un
major nombre de dies de vacances.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a incentivar fiscalment la repatriació de liquiditat a Espanya
destinada al manteniment d'ocupació.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears a reduir un 50% les quotes de la SS
durant 6 mesos a les empreses que reincorporin el 100% de les
plantilles en alta abans de l'aplicació dels ERTO en un termini
estipulat després de la tornada a la normalitat en la demanda i
en la generació d'ingressos de les empreses.
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12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a eliminar la quota d'autònoms durant tot el termini que duri el
confinament, incloses les quotes de professionals liberals, així
com l'exempció del pagament d'aportacions tant a RETA com
a les mutualitats de previsió social per part dels treballadors
autònoms.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a facilitar els contractes a temps parcial amb descomptes sobre
la cotització, per permetre una major incorporació de
treballadors al mercat laboral i per dotar de més flexibilitat les
empreses per ajustar la seva plantilla a la realitat de l'activitat
econòmica que desenvoluparà.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears a inaplicar els increments salarials
prevists en els convenis col·lectius durant l'any 2020;
i a fer-ho extensiu als treballadors de l'administració pública i
a l'increment recollit en les licitacions de serveis, a excepció del
personal sanitari, al qual s'incrementarà el salari en un 20%, i
de tots aquells treballadors de serveis essencials durant l'estat
d'alarma.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a la immediata equiparació salarial exigida per la Policia
Nacional, Guàrdia Civil i funcionaris de presons, així com a
aprovar una paga extraordinària per als membres de les forces
i cossos de seguretat de l'Estat, inclosos els membres de les
Forces Armades.

Palma, 11 d'abril de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

K)
RGE núm. 6259/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a reactivació de l'economia, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Reactivació de
l'economia a conseqüència de la crisi econòmica produïda per
la pandèmia del coronavirus.

La crisi del coronavirus COVID-19 originat a Wuham (la
Xina) està ocasionant greus conseqüències negatives que
afecten la nostra economia. Aquesta crisi afecta la majoria del
teixit empresarial integrat, en el 90 per cent, per petites i
mitjanes empreses, i per autònoms.

Per donar resposta a les sol·licituds del sector davant aquest
preocupant escenari socioeconòmic, és el moment de prioritzar
els recursos de les administracions públiques per pal·liar les
conseqüències econòmiques negatives i adoptar mesures
excepcionals, algunes urgents per a la seva aplicació immediata
i d'altres per impulsar l'economia després de superar la crisi

sanitària. Les administracions públiques han de servir als
ciutadans facilitant solucions. I el mecanisme més eficaç que
tenen per a això són les mesures fiscals.

Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-ACTUA Baleares
proposa la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a suspendre les obligacions tributàries de les empreses durant
la vigència de l'estat d'alarma: IVA, IRPF, i pagaments a
compte de l'Impost de Societats. A més de suspendre la
meritació de quotes de la seguretat social, tant dels treballadors
per compte d'altri com dels autònoms amb caràcter retroactiu
i durant tot el termini que duri el confinament dels espanyols.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a flexibilitzar i accelerar els requisits per a la recuperació de
l'IVA impagat durant l'exercici 2020 i 2021: davant el molt
previsible increment dels impagaments, agilitar en aquest cas
la modificació de la base imposable a efectes de l'IVA pot
ajudar a disminuir els problemes de liquiditat dels grups
empresarials.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a la reducció generalitzada de l'IVA al 15%, mínim indicat per
la Directiva 2006/112/CE, sobre el sistema comú de l'impost
sobre el valor afegit de la Unió Europea.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a la no-aplicació de la limitació a la deductibilitat de les
despeses financeres durant els exercicis 2020 i 2021: aquesta
proposta té el seu fonament que l'EBITDA de molts grups
empresarials durant el 2020 es veurà seriosament perjudicat,
podent fins i tot ser negatiu.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a la no-aplicació durant els exercicis 2020 i 2021 del requisit
previst a l'article 25.1.a) LIS per a l'aplicació de l'incentiu fiscal
de la Reserva de capitalització, relatiu al fet que l'import de
l'increment dels fons propis de l'entitat s'ha de mantenir durant
un termini de 5 anys.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a suspendre tots els impostos que graven el consum de
subministraments: aigua, llum i gas, i l'impost de successions.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que
insti els ajuntaments de Balears a eliminar l'IBI als establiments
que hagin hagut de tancar a causa del decret d'estat d'alarma i
a una rebaixa del cost de l'IBI/IAE en aquells establiments que
romanguin oberts durant l'exercici 2020 i 2021.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears a ajudar fiscalment les empreses que
celebrin esdeveniments en 2020-2021.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears a incrementar la llibertat d'amortització
fiscal de totes les noves inversions i a incentivar fiscalment la
repatriació de liquiditat a Espanya destinada a noves inversions
i al manteniment d'ocupació.
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10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a paralitzar la tramitació de l'Impost de Serveis Digitals, del
nou impost aeri i de les mesures de pujades fiscals anunciades
en IRPF i IS contra les grans empreses amb tipus de tributació
mínims.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears a eliminar traves i requisits
administratius per facilitar el desenvolupament de qualsevol
activitat empresarial, tant nova com existent.

Palma, 11 d'abril de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

L)
RGE núm. 6260/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a reactivació del sector turístic, davant la
Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Reactivació del sector
turístic a conseqüència de la pandèmia del coronavirus.

La crisi del coronavirus COVID-19 originat a Wuham (la
Xina) fa perillar un dels pilars fonamentals de la nostra
economia. Amb un volum total de 176.000 milions d'euros
anuals, el sector turístic representa el 14,6 per cent del producte
interior brut del país. Genera, a més, 2,8 milions d'ocupacions
directes, segons dades de l'últim informe elaborat per
l'associació empresarial World Travel & Tourism Council
(WTTC), que no inclou les activitats subsidiàries o indirectes.

L'actual escenari posa en risc aquest pilar clau en
l'economia espanyola i, sobretot, en la balear. El turisme es veu
directament afectat per les restriccions de moviment i pel temor
a viatjar que produeix la pandèmia. La tornada a la normalitat
requereix, a més, no sols la recuperació de les destinacions sinó
dels països els ciutadans dels quals vulguin tornar a viatjar.
Amb aquesta situació, s'estima que la recuperació serà molt
posterior a la d'altres sectors.

La Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments
Turístics (CEHAT) ha advertit que si no s'adopten mesures
urgents es perdrà la temporada de 2020. En aquest sentit la
presidenta del Govern balear, Francina Armengol, va reclamar
al president del Govern, Pedro Sánchez, un pla específic perquè
el sector turístic balear pugui sobreviure a la pandèmia.

La presidenta de l'Associació Hotelera de Platja de Palma,
Isabel Vidal, afirma que o les administracions condonen
impostos i taxes municipals enguany -quan la seva activitat és
inexistent- o no podran tornar a obrir.

La majoria dels representants del sector hoteler reclamen
campanyes de promoció i la retirada de l'Impost de Turisme

Sostenible (ITS), a fi de fer més factible la recuperació de
l'activitat i beneficiar la competitivitat del sector; a més de
mesures flexibles perquè les empreses turístiques puguin
resistir i preparar la recuperació.

És important destacar que no és un problema que afecti
només grans corporacions, sinó la majoria del teixit empresarial
integrat, en el 90 per cent, per petites i mitjanes empreses.

Aquestes crides urgents i desesperades sol·licitant ajuda i
suport han de ser respostes amb urgència per part del Govern
balear, dels consells insulars i dels consistoris. En cas contrari
l'enfonsament de la nostra indústria turística arrossegarà les
empreses i els treballadors de tots els sectors productius:
augment de l'atur a nivells superiors als de 2008 i fallida
econòmica.

Per donar resposta a les sol·licituds del sector davant aquest
preocupant escenari socioeconòmic, és el moment de prioritzar
els recursos de les administracions públiques per pal·liar les
conseqüències econòmiques negatives, adoptant mesures
excepcionals, algunes urgents per a la seva aplicació immediata
i d'altres per impulsar l'economia després de superar la crisi
sanitària.

Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-ACTUA Baleares
proposa la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a baixar el tipus d'IVA turístic del 10% al 4%, seguint la
Directiva 2006/112/CE sobre el sistema comú de l'impost sobre
el valor afegit de la Unió Europea, i la reducció generalitzada
de tots els tipus d'IVA, al mínim del 15% per incentivar el
consum.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a revisar el tractament fiscal de les cancel·lacions i canvis (e.g.
recuperació de l'IVA repercutit en pagaments anticipats
quan no s'ha produït el viatge i s'ha ofert al viatger un canvi a
determinar en un futur).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a eliminar les taxes aèries a les aerolínies que operen durant
l'estat d'alarma. Després de l'aixecament de l'estat d'alarma i
fins a 31 de febrer de 2021 es reduiran al 50 per cent. De l'1 de
març de 2021 fins al 31 d'octubre de 2021 les taxes aèries es
reduiran fins al 75 per cent. De l'1 de novembre de 2021 al 31
de febrer de 2022 es reduiran al 50 per cent les taxes. Amb
l'objectiu de mantenir els preus fins a febrer de 2022, amb una
especial rebaixa en el període de temporada alta de 2021 i, en
la mesura que sigui possible, el que permeti el 2020. Aplicable
a les companyies que congelin els preus dels bitllets durant el
temps en el qual es beneficiïn de la reducció de taxes, i a vols
domèstics i internacionals de qualsevol naturalesa.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a mantenir les condicions del decret d'alarma, quant a la
reobertura total dels aeroports, al fet que s'aconsegueixi un 50%
de l'activitat prèvia d'aquests per a activitats i sectors
directament dependents del trànsit de passatgers (hotels,
transfers, agències de viatge, aviació, handling, etc). La tornada
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a la normalitat en aquestes empreses no serà possible fins que
això no ocorri.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el Govern de les Illes Balears  a ajudar fiscalment les
empreses turístiques que no reparteixin benefici i ho destinin a
la renovació de la planta hotelera.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears a ajudar fiscalment a les empreses
turístiques que celebrin esdeveniments en 2020-2021.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears a facilitar i promocionar el turisme de
creuers.

9. El Parlament de les Illes Balears insta els Consells Insulars
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a realitzar
campanyes especials de promoció turística per atreure
esdeveniments culturals, musicals, i/o esportius, i a
promocionar l'IMSERSO espanyol i europeu.

Palma, 11 d'abril de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

M)
RGE núm. 6274/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a tests a residències i centres de discapacitats,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat que
els col·lectius més vulnerables siguin diagnosticats amb
celeritat en relació amb un possible contagi per coronavirus, es
fa necessari i urgent que el Parlament es pronunciï sobre
l'impuls que aquesta iniciativa proposa.

L'emergència que ha causat la pandèmia de la COVID-19,
ha castigat els sectors més vulnerables de la població.

Al capdavant d'aquest grup de risc es troben les persones
majors, a vegades amb patologies associades que representen
un risc per al seu estat de salut com també ho són les persones
amb discapacitats greus que motiven el seu internament en
centres específics.

Les mesures de restricció de visites a residències de
persones majors i a centres de menors aprovades el passat dia
16 de març han estat del tot insuficients.

S’ha de dir que segons declaracions dels mateixos
treballadors a les residències, el principal problema ha estat la
manca d'EPI de manera generalitzada a totes les residències
públiques i privades, tant per al personal com mascaretes o
guants per als residents sumat a la falta de protocols clars.

A hores d’ara són molts els infectats tant de residents com
de treballadors de residències i de centres de discapacitat i la
tendència augmenta.

El passat dia 11 la Conselleria de Salut informava de la
intervenció, juntament amb l'IMAS a dues residències de
Mallorca per atallar els contagis, pel fet que s'havia detectat
una incidència especialment rellevant de coronavirus.

Segons dades de la Conselleria del mateix dia 11 d’abril en
les residències d'ancians es comptabilitzaven 348 persones
afectades. D'aquests, 209 eren usuaris positius actius, 6 usuaris
havien aconseguit superar la malaltia i un total de 28 havien
mort, dos més que en la jornada precedent.

Dels treballadors de residències, fins a 99 es consideraven
positius actius, i 6 s'havien curat.

En el cas específic de les residències per a persones amb
discapacitat, una desena de centres d’aquest tipus, s'havien
infectat per la COVID-19 un total de 479 persones, entre
treballadors i interns segons dades de dia 9 d’abril.

Per tot l’esmentat, el Grup Parlamentari Popular proposa
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar, en un termini de 48 hores, test de
COVID-19 a tots el treballadors de les residències de persones
majors tant públiques com privades.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar, en un termini de 48 hores, test de
COVID-19 a tots els residents de les residències de persones
majors tant públiques com privades i a procedir a l'aïllament
immediat dels positius.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar amb urgència el test de COVID-19 a tots el
treballadors dels centres de persones amb discapacitat ja siguin
públics o privats, així com a tots els interns residents.

Palma, 13 d'abril de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 6250/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del conseller d'Educació, Universitat
i Recerca sobre situació del curs escolar 2019-2020
provocada per la propagació de la COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril de 2020, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca
acordi la compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, per tal d'informar sobre el tema indicat,
atesa l'emergència sanitària generada per l'expansió de la
COVID-19 que ha provocat, entre altres conseqüències el
tancament de tots els centres educatius de les Illes Balears;
l'ajornament de les dates de les proves d'avaluació de batxillerat
per a l'accés a la Universitat (PBAU) i la modificació del model
de prova; la impossibilitat o la dificultat de molts alumnes de
seguir el curs escolar per la via telemàtica; així com l'agreujada
situació de tots aquells estudiants amb necessitats
d'aprenentatge especials.

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 6251/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del conseller de Transició Energètica
i Sectors Productius sobre la situació del comerç, la
indústria i la innovació de Balears provocada per l'expansió
de la COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril de 2020, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia acordi la compareixença
urgent del conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius, per tal d'informar sobre el tema indicat, atesa la
paralització quasi total dels sectors productius de les Illes
Balears, el tancament de tots aquells comerços no essencials i
la dependència pràcticament absoluta que té Balears amb
l'activitat turística que auguren una profunda pèrdua del teixit
productiu balear i una entrada en recessió de l'economia de la
comunitat, la qual cosa propicia una sortida més tardana de la
crisi socioeconòmica provocada per l'expansió de la COVID-
19.

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm.  5066 a 5074/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril de 2020, admet a tràmit els escrits RGE núm. 6276
a 6284/20, presentats pels diputats Miquel Vidal i Vidal,  Maria
Núria Riera i Martos, Antonio Costa i Costa, María Asunción
Pons i Fullana, Sebastià Sagreras i Ballester, Juan Manuel
Lafuente i Mir, Virginia Marí i Rennesson, Maria Antònia
García i Sastre i Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular; i 6286 i 6287/20, presentats pel diputat
Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, i accepta la retirada de les preguntes amb sol·licitud
de resposta oral davant el Ple esmentades a l'enunciat, relatives
a mesures adoptades pel coronavirus, a mesures sobre la crisi
del coronavirus, a ampliació del col·legi Blai Bonet de
Santanyí, a política de lluita contra l'abandonament escolar, a
actualització de les retribucions dels empleats públics de la
comunitat autònoma, a règim de monopoli de les rutes
Ciutadella-Alcúdia i Eivissa-Gandia; a funcionament del servei
de transport ferroviari; a acords assolits a la darrera mesa
general amb els representants sindicals per evitar retallades en
els drets dels empleats públics; a control dels residus provinents
de les embarcacions; a aplicació de la intel·ligència turística en
la destinació Illes Balears, i a contenció del coronavirus a les
Illes Balears, respectivament.

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm.  5058 i 5059/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril de 2020, admet a tràmit els escrits RGE núm. 6283
i  6284/20, presentats pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, i accepta la retirada
de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple
esmentades a l'enunciat, relatives a mesures adoptades pel
coronavirus, i a mesures sobre la crisi del coronavirus,
respectivament.

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

C)
Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm.  5057, 5061 i 5063/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril de 2020, admet a tràmit els escrits RGE núm. 6932
a 6934/20, presentats pels diputats Juan Manuel Gómez i
Gordiola, Marc Pérez-Ribas i Guerrero i Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta la
retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant
el Ple esmentades a l'enunciat, relatives a mesures per informar
a la població sobre la prevenció i l'actuació enfront de la
COVID-19, a mesures del Govern per pal·liar els efectes
econòmics a les empreses i autònoms com motiu de la COVID-
19 i a actuacions en els centres educatius per part de la
Conselleria d'Educació davant la crisi sanitària derivada de
l'epidèmia del coronavirus.

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm.  5064 i 5065/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril de 2020, admet a tràmit els escrits RGE núm. 6953
a 6954/20, presentats pel diputat Josep Melià i Ques i per la
diputada maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari
El Pi-proposta per les Illes Balears, i accepta la retirada de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple
esmentades a l'enunciat, relatives a valoració sobre la
reobertura de l'activitat extractiva a la pedrera d'Establiments
i a mesures del Govern en relació amb la celebració pròxima
d'esdeveniments internacionals a la nostra comunitat,
respectivament.

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 5208/20 i 5054/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6966 i
6967/20, presentats pel diputats Josep Castells i Baró i per la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
i accepta la retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple esmentades a l'enunciat, relatives a impacte
dels escàndols de corrupció de la Corona espanyola i a accions
en relació amb la Sentència del TJUE, respectivament.

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Proposta d'aplicació del procediment de tramitació

directa i en lectura única de la Proposició de llei RGE núm.
8454/19, 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. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, un cop oïda la
Junta de Portaveus, i constituïda com a tal a la sessió de dia 16
d'abril de 2020, ha acordat de proposar al Ple de la cambra la
tramitació directa i en lectura única per a la proposició de llei
esmentada a l'enunciat, presa en consideració a la sessió
plenària de dia 10 de març de 2020.

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acords de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

relació amb els acords de data 16 de març i 8 d’abril
d’enguany sobre l'activitat parlamentària que es durà a
terme a partir de dia 17 d’abril.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió del dia
d’avui, 16 d’abril de 2020, ha adoptat, per unanimitat, els
acords que es transcriuen a continuació en relació amb els
acords de la Mesa, en sessions dels dies 16 de març i 8 d’abril
proppassats, sobre l’activitat parlamentària que es durà a terme
a partir de dia 17 d’abril de 2020. Aquests acords han estat
sotmesos al parer de la Junta de Portaveus, en sessió del mateix
dia, que s’hi ha mostrat majoritàriament a favor.

Acords de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
relació amb els acords de data 16 de març i 8 d’abril

d’enguany sobre l'activitat parlamentària que es durà a
terme a partir de dia 17 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 per segona vegada,
fins al dia 26 del mateix mes, sense descartar noves pròrrogues. 

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, en
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sessió de dia 16 d’abril de 2020, adopta una sèrie d’acords
relatius a l’activitat parlamentària que consisteixen aixecar la
suspensió de l’activitat parlamentaria, gradualment, pel que fa
a les comissions parlamentàries permanents.

I. Es modifica el punt II.2 de l’acord de la Mesa del Parlament
del 8 d’abril del 2020, que queda redactat de la manera
següent: 

2. L’activitat parlamentària quedarà ampliada amb les
normes següents: 

1. S’aixeca la suspensió de l’activitat parlamentària prevista
per a les comissions parlamentàries permanents, reactivant,
en primera instància, per a la setmana de 20 a 24 d’abril, les
comissions de Salut, d’Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports, d’Hisenda i Pressuposts i de Turisme i Treball.
L’horari d’aquestes comissions serà el següent: els dimecres
22 d’abril a les 9.00 h, Comissió de Salut i a les 12.00 h,
Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports;
dijous 23 d’abril a les 9.00 h, Comissió d’Hisenda i
Pressuposts i a les 12.00 h. Comissió de Turisme i Treball.

Les meses de les comissions poden presentar, abans de
dimecres dia 22 d’abril a les 11.00 h, propostes d’ordres del
dia per celebrar comissions davant la Mesa de la cambra
per tal que aquesta adopti una decisió respecte de les
comissions a implementar durant la setmana de 27 a 30
d’abril vinent. 

Les sessions de les comissions tendran una durada màxima
de 3 hores.

2. Es manté la suspensió de l’activitat parlamentària de les
comissions parlamentàries no permanents, sense perjudici
de la possibilitat de modificar les mesures adoptades en
aquest acord si les circumstàncies així ho requereixen. 

3. Les comissions parlamentaries permanents es duran a
terme de la manera següent:  

3.1. En relació a la ubicació i l’assistència presencial dels
diputats i les diputades: 

La sessió tindrà preferentment caràcter presencial i es
desenvoluparà a la Sala de Plens.

El president o el vicepresident de les comissions hauran
d’assistir presencialment a les sessions. En el supòsit que el
president i el vicepresident siguin de Menorca, Eivissa o
Formentera i no puguin assistir presencialment a la sessió,
el president del Parlament presidirà la comissió i en dirigirà
els debats, sense dret a vot, sense perjudici que els membres
president i vicepresident puguin participar-hi per
videoconferència amb les mateixes condicions que la resta
de membres de la comissió.

3.2. 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, els diputats i diputades residents a les illes de
Menorca, Eivissa o Formentera  podran participar per
videoconferència. 

3.3. Contingut de l’ordre del dia de les comissions
parlamentàries permanents:

Les sessions podran substanciar iniciatives relacionades
amb la problemàtica provocada per la pandèmia del
COVID-19.

S’autoritza la celebració de les meses de les comissions a
través de videoconferència o altres sistemes tècnics
adequats per garantir-ne el seguiment.”

4. 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.

5. Els acords entren en vigor dia 17 d’abril de 2020 i seran
vigents mentre romangui declarat l’estat d’alarma i les
seves successives pròrrogues. 

II. Un cop finalitzat l’estat d’alarma, la Mesa del Parlament
habilitarà els mecanismes necessaris per ampliar  l’activitat de
les comissions permanents.    

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Modificació de les mesures complementàries al Pla de

contingència del Parlament de les Illes Balears davant la
situació actual ocasionada per la COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març de 2020, acordà d'aprovar les mesures
complementàries al Pla de contingència del Parlament de les
Illes Balears davant la situació actual ocasionada per la
COVID-19 (coronavirus), aprovat a la sessió del proppassat 13
de març, a proposta de la Comissió de coordinació i seguiment
establerta al punt 2 del dit pla.

L’esmentat punt 2 estableix que la Comissió es reunirà de
forma presencial amb la finalitat de monitoritzar, proposar o
acordar les mesures de caràcter sanitari i de funcionament
intern que s’hagin d’aplicar segons les autoritats competents,
donant compte a la Mesa del Parlament, que serà l’encarregada
d’aprovar-les, i informant al Comitè de Seguretat i Salut del
Parlament, que serà l’òrgan encarregat d’informar a la Junta de
Personal.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessions de dia  8 d’abril de 2020, han adoptat
d’entre d’altres acords, reprendre parcialment l’activitat 
parlamentària en el sentit d’aixecar la suspensió de l’activitat
parlamentària pel que fa a les sessions plenàries prevista al punt
3.1 dels acords de la Mesa de 16 de març de 2020.

Per altra banda, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears, en sessions de dia 16 d’abril de
2020, han adoptat, d’entre d’altres acords, reprendre l’activitat 
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parlamentària en el sentit d’aixecar la suspensió de l’activitat
parlamentària pel que fa a les sessions de les comissions
prevista al punt II.2 dels acords de la Mesa de 16 de març de
2020.

Ateses les propostes de la Comissió de coordinació i
seguiment prevista al punt 2 del Pla de contingència del
Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia 16 d’abril de
2020, amb la finalitat de reorganitzar els serveis essencials de
presència física en la cambra a causa de l’aixecament de la
suspensió de l’activitat parlamentària pel que fa a les sessions
plenàries i a les sessions de comissions, i en l’ús de delegació
conferida mitjançant l’Acord de la Mesa del Parlament de les
Illes Balears, de 30 de març de 2020, pel qual es delega en la
Presidència de la cambra l’exercici de les competències que
siguin necessàries per a la resolució dels assumptes urgents
durant la situació excepcional derivada de la crisi sanitària
provocada pel COVID-19, i prèvia consulta als membres de la 
Mesa de la institució parlamentària, s’aprova la mesura següent
en matèria d’accessos:

Es modifica el punt  F) de les Mesures complementàries al
Pla de contingència del Parlament de les Illes Balears davant la
situació actual ocasionada per la COVID-19, aprovades per la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessions dels dies
16 i 30 de març de 2020, i publicades al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears núm. 36, de 16 de març, i 38, de
30 de març, que queda redactat de la manera següent:

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

2. En tots els casos, l'accés a la seu del Parlament es farà
previ registre a l'entrada de l'edifici, i es podrà accedir
exclusivament al lloc de treball i al bany més pròxim per
poder seguir les mesures de caràcter preventiu estipulades
en el punt 5 del Pla de contingència, aprovat per la Mesa
del Parlament en la sessió del 13 de març de 2020. Queda
prohibida la circulació per la resta de les instal·lacions.

3. No obstant això, i atès que s’ha reprès l’activitat
parlamentària, s’autoritza l’accés al personal de llenguatge
de signes, a tot el personal eventual prèvia autorització del
portaveu del grup parlamentari corresponent i a qualsevol
persona  externa que pugui acreditar que l’activitat que hagi
d’acomplir necessiti la seva presència física sempre que ho
autoritzi l’oficiala major." 

Aquesta modificació entra en vigor dia 17 d'abril de 2020.

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Mesures complementàries en matèria de personal atès

l’Acord de la Mesa i de la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears, en sessions de dia 8 d’abril
i 16 d’abril de 2020, en relació amb els Acords de data 16 i
30 de març d’enguany sobre activitat parlamentària a
partir dels dies 14 i 17 d’abril.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2020, atesa la proposta de la Comissió de
coordinació i seguiment prevista al punt 2 del Pla de
contingència del Parlament de les Illes Balears, en reunió del
proppassat dia 26 de març, acordà modificar el Pla de
contingència i també les mesures complementàries al Pla de
Contingència del Parlament de les Illes Balears davant la
situació actual ocasionada per la COVID-19, en el punt c)
Serveis essencials de caràcter presencial (i també en el punt f)
sobre l’accés), durant la vigència de l'estat d'alarma declarat
mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

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

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

Amb posterioritat, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears, en sessions de dia 8 d’abril de
2020, han adoptat d’entre d’altres acords, reprendre
parcialment l’activitat  parlamentària en el sentit d’aixecar la
suspensió de l’activitat parlamentària pel que fa a les sessions
plenàries prevista al punt 3.1 dels acords de la Mesa de 16 de
març de 2020.

Per altra banda, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears, en sessions de dia 16 d’abril de
2020, han adoptat, d’entre d’altres acords, reprendre l’activitat 
parlamentària en el sentit d’aixecar la suspensió de l’activitat
parlamentària pel que fa a les sessions de les comissions
prevista al punt II.2 dels acords de la Mesa de 8 d’abril de
2020.

Ateses les propostes de la Comissió de coordinació i
seguiment prevista al punt 2 del Pla de contingència del
Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia 16 d’abril de
2020, amb la finalitat de reorganitzar els serveis essencials de
presència física en la cambra a causa de l’aixecament de la
suspensió de l’activitat parlamentària pel que fa a les sessions
plenàries i a les sessions de comissions i en l’ús de delegació
conferida mitjançant l’Acord de la Mesa del Parlament de les



2380 BOPIB núm. 41 - 17 d'abril de 2020

Illes Balears, de 30 de març de 2020, pel qual es delega en la
Presidència de la cambra l’exercici de les competències que
siguin necessàries per a la resolució dels assumptes urgents
durant la situació excepcional derivada de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19, i prèvia consulta als membres de
la Mesa, s’aproven les mesures següents en matèria de
personal:

Primer. S’incrementarà la presència física del personal que
prestarà serveis a la institució parlamentària per garantir el seu
funcionament durant la crisi sanitària i permetre, si escau, la
realització de sessions plenàries i sessions de comissions.

Segon. Amb aquest objecte, es modifica el punt C) Serveis
essencials de caràcter presencial de les mesures
complementàries al Pla de Contingència del Parlament de les
Illes Balears davant la situació actual ocasionada per la
COVID-19, durant la vigència de l'estat d'alarma declarat
mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el sentit
següent:

1. Es considera personal que presta serveis declarats
essencials per a la celebració de les sessions plenàries i de
les sessions de comissions en tots els actes de preparació,
desenvolupament i tancament necessaris per a la celebració
de les esmentades sessions i que són propis de l’activitat
parlamentària, els següents:
• L’oficiala major
• La interventora
• El cap de Recursos Humans
• Un lletrat
• Un administratiu de Comissions 
• Un funcionari de Registre
• Dos funcionaris de Serveis Generals (ATP)
• El cap de negociat de Transcripcions
• Quatre funcionaris de Transcripcions
• Dos funcionaris d’informàtica
• Dos funcionaris de manteniment i audiovisuals
• Un funcionari de Comunicació
• Tres uixers i la uixera major 
• Un funcionari de Serveis Econòmics 

A més, també serà imprescindible la presència del personal
de Seguretat i Neteja.

Tot això amb independència de les prestacions presencials
excepcionals addicionals que es puguin establir per
l’Oficialia Major per resoldre situacions d'urgència o que,
a criteri dels caps de servei i secció, en cas de funcionaris,
o dels portaveus dels grups parlamentaris, en cas del
personal eventual, creguin adients.

2.  Amb caràcter residual i mentre no es duguin a terme les
activitats exposades a l’apartat anterior, es consideraran serveis
mínims essencials els acordats per la Mesa del Parlament de les
Illes Balears en sessió celebrada dia 30 de març de 2020 i que
consisteixen en: 
1. Oficialia Major, Comissions i Recursos Humans: 1 lletrat,

1 funcionari i 1 funcionari de Recursos Humans.
2. Servei d’Assistència Tècnica Parlamentària: 1 funcionari.
3. Servei d’Àrea Tecnològica i Gestió Patrimonial: 2

funcionaris (un d’informàtica i un de manteniment).

4. Cos d’uixers i agrupacions professional: la governanta
(quan sigui estrictament necessària la seva presència física)
i 1 funcionari.

5. Seguretat: 1 funcionari (quan sigui estrictament necessària
la seva presència física).

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

Tercer.  Els treballadors hauran de complir amb les mesures de
protecció previstes durant la vigència de l’estat d’alarma
declarat mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març i
les seves pròrrogues successives, i amb els protocols d’actuació
aprovats pel Govern de les Illes Balears i el Ministeri de
Sanitat.  

Quart. Aquestes mesures entren en vigor dia 17 d'abril de
2020.

Palma, a 16 d'abril de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 5928/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incorporació de personal sanitari al seu lloc de treball sense fer-se el test i amb proves confirmades de negativitat.
	RGE núm. 5942/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dades dels treballadors per a la tramitació dels ERTO.
	RGE núm. 5943/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a l'Hospital d'Eivissa.
	RGE núm. 5944/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a l'Hospital d'Inca.
	RGE núm. 5945/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a l'Hospital de Formentera.
	RGE núm. 5946/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a l'Hospital de Manacor.
	RGE núm. 5947/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a l'Hospital de Menorca.
	RGE núm. 5948/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a l'Hospital Son Llàtzer.
	RGE núm. 5949/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bates a l'Hospital Universitari Son Espases.
	RGE núm. 5950/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital d'Eivissa.
	RGE núm. 5951/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital d'Inca.
	RGE núm. 5952/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital de Formentera.
	RGE núm. 5953/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital de Manacor.
	RGE núm. 5954/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital de Menorca.
	RGE núm. 5955/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital Son Llàtzer.
	RGE núm. 5956/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 a l'Hospital Universitari Son Espases.
	RGE núm. 5957/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a l'Hospital d'Eivissa sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5958/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a l'Hospital d'Inca sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5959/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a l'Hospital de Formentera sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5960/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a l'Hospital de Manacor sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5961/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a l'Hospital de Menorca sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5962/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a l'Hospital Son Llàtzer sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5963/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a l'Hospital Universitari Son Espases sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5964/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris de l'Hospital d'Eivissa infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5965/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris de l'Hospital d'Inca infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5966/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris de l'Hospital de Formentera infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5967/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris de l'Hospital de Manacor infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5968/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris de l'Hospital de Menorca infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5969/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris de l'Hospital Son Llàtzer infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5970/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanitaris de l'Hospital Universitari Son Espases infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5971/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a 6 d'abril de 2020 a l'Hospital d'Eivissa.
	RGE núm. 5972/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a 6 d'abril de 2020 a l'Hospital d'Inca.
	RGE núm. 5973/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a 6 d'abril de 2020 a l'Hospital de Formentera.
	RGE núm. 5974/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a 6 d'abril de 2020 a l'Hospital de Manacor.
	RGE núm. 5975/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a 6 d'abril de 2020 a l'Hospital de Menorca.
	RGE núm. 5976/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a 6 d'abril de 2020 a l'Hospital Son Llàtzer.
	RGE núm. 5977/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a 6 d'abril de 2020 a l'Hospital Universitari Son Espases.
	RGE núm. 5978/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures que ha adoptat la gerència de l'Hospital d'Eivissa en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5979/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures que ha adoptat la gerència de l'Hospital d'Inca en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5980/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures que ha adoptat la gerència de l'Hospital de Formentera en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5981/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures que ha adoptat la gerència de l'Hospital de Manacor en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5982/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures que ha adoptat la gerència de l'Hospital de Menorca en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5983/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures que ha adoptat la gerència de l'Hospital Son Llàtzer en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5984/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures que ha adoptat la gerència de l'Hospital Universitari Son Espases en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5985/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital d'Eivissa a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5986/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital d'Inca a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5987/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital de Formentera a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5988/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital de Manacor a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5989/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital de Menorca a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5990/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital Son Llàtzer a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5991/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital Universitari Son Espases a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5992/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que consten com a sospitoses de contagi amb COVID-19 que no han estat ingressades pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a data 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5993/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Alaior de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5994/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Alaró de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5995/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Alcúdia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5996/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Algaida de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5997/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Andratx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5998/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Ariany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 5999/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Artà de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6000/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Banyalbufar de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6001/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Binissalem de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6002/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Búger de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6003/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Bunyola de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6004/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Calvià de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6005/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Campanet de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6006/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Campos de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6007/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Capdepera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6008/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Ciutadella de Menorca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6009/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Consell de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6010/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Costitx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6011/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Deià de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6012/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Eivissa de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6013/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Es Castell de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6014/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Es Mercadal de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6015/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Es Migjorn Gran de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6016/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Escorca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6017/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Esporles de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6018/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Estellencs de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6019/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Felanitx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6020/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Ferreries de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6021/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Formentera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6022/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Fornalutx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6023/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Inca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6024/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Lloret de Vistalegre de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6025/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Lloseta de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6026/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Llubí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6027/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Llucmajor de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6028/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Manacor de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6029/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Mancor de la Vall de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6030/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Maó de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6031/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Maria de la Salut de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6032/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Marratxí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6033/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Montuïri de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6034/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Muro de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6035/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Palma de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6036/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Petra de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6037/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Pollença de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6038/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Porreres de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6039/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Puigpunyent de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6040/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sa Pobla de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6041/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant Antoni de Portmany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6042/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant Joan de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6043/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant Joan de Labritja de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6044/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant Josep de Sa Talaia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6045/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6046/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant Lluís de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6047/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Santa Eugènia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6048/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Santa Eulàlia del Riu de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6049/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Santa Margalida de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6050/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Santa Maria del Camí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6051/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Santanyí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6052/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Selva de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6053/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sencelles de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6054/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Ses Salines de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6055/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sineu de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6056/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sóller de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6057/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Son Servera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6058/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Valldemossa de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6059/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Vilafranca de Bonany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6060/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Alaior de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6061/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Alaró de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6062/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Alcúdia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6063/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Algaida de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6064/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Andratx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6065/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Ariany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6066/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Artà de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6067/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Banyalbufar de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6068/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Binissalem de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6069/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Búger de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6070/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Bunyola de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6071/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Calvià de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6072/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Campanet de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6073/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Campos de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6074/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Capdepera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6075/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Ciutadella de Menorca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6076/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Consell de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6077/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Costitx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6078/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Deià de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6079/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Eivissa de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6080/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Es Castell de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6081/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Es Mercadal de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6082/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Es Migjorn Gran de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6083/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Escorca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6084/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Esporles de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6085/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Estellencs de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6086/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Felanitx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6087/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Ferreries de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6088/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Formentera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6089/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Fornalutx de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6090/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Inca de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6091/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Lloret de Vistalegre de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6092/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Lloseta de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6093/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Llubí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6094/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Llucmajor de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6095/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Manacor de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6096/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Mancor de la Vall de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6097/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Maó de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6098/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Maria de la Salut de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6099/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Marratxí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6100/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Montuïri de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6101/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Muro de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6102/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Palma de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6103/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Petra de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6104/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Pollença de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6105/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Porreres de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6106/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Puigpunyent de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6107/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sa Pobla de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6108/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Antoni de Portmany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6109/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Joan de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6110/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Joan de Labritja de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6111/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6112/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6113/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Lluís de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6114/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Santa Eugènia de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6115/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Santa Eulàlia del Riu de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6116/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Santa Margalida de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6117/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Santa Maria del Camí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6118/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Santanyí de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6119/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Selva de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6120/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sencelles de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6121/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Ses Salines de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6122/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sineu de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6123/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sóller de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6124/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Son Servera de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6125/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Valldemossa de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6126/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus (COVID-19) en el municipi de Vilafranca de Bonany de dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.
	RGE núm. 6143/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de prevenció a la població contra la COVID-19, després del confinament.
	RGE núm. 6144/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de prevenció a la població contra la COVID-19, després del confinament (2).
	RGE núm. 6145/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos destinats a la lluita contra la COVID-19.
	RGE núm. 6146/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a material EPI de lluita contra la COVID-19 per al tercer sector de les Illes Balears.
	RGE núm. 6162/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dies especials per al personal mèdic i facultatiu.
	RGE núm. 6163/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2016, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa d'Eivissa.
	RGE núm. 6164/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2016, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Formentera.
	RGE núm. 6165/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2016, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Mallorca.
	RGE núm. 6166/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2016, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Menorca.
	RGE núm. 6167/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2017, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa d'Eivissa.
	RGE núm. 6168/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2017, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Formentera.
	RGE núm. 6169/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2017, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Mallorca.
	RGE núm. 6170/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2017, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Menorca.
	RGE núm. 6171/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2018, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa d'Eivissa.
	RGE núm. 6172/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2018, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Formentera.
	RGE núm. 6173/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2018, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Mallorca.
	RGE núm. 6174/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2018, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Menorca.
	RGE núm. 6175/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2019, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa d'Eivissa.
	RGE núm. 6176/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2019, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Formentera.
	RGE núm. 6177/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2019, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Mallorca.
	RGE núm. 6178/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2019, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA, a l'illa de Menorca.
	RGE núm. 6196/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors (1).
	RGE núm. 6197/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors (2).
	RGE núm. 6198/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors (3).
	RGE núm. 6199/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors (4).
	RGE núm. 6200/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors (5).
	RGE núm. 6201/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors (6).
	RGE núm. 6202/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors (7).
	RGE núm. 6203/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors (8).
	RGE núm. 6204/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors (9).
	RGE núm. 6205/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors (10).
	RGE núm. 6206/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors (11).
	RGE núm. 6207/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors (12).
	RGE núm. 6208/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada per part del Govern central dels fons a la formació professional recaptats a través d'una càrrega del 0,7% sobre les nòmines dels treballadors (13).
	RGE núm. 6209/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (1).
	RGE núm. 6210/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (2).
	RGE núm. 6211/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (3).
	RGE núm. 6212/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (4).
	RGE núm. 6213/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (5).
	RGE núm. 6214/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (6).
	RGE núm. 6215/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de distribució de les ajudes al sector pesquer per la crisi de la COVID-19.
	RGE núm. 6216/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte local a Eivissa.
	RGE núm. 6217/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte local a Formentera.
	RGE núm. 6218/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte local a Mallorca.
	RGE núm. 6219/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte local a Menorca.
	RGE núm. 6220/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte primari a Eivissa.
	RGE núm. 6221/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte primari a Formentera.
	RGE núm. 6222/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte primari a Mallorca.
	RGE núm. 6223/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes de producte primari a Menorca.
	RGE núm. 6232/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'inversions o projectes que ha declarat d'interès autonòmic el Consell de Govern en els darrers cinc anys.
	RGE núm. 6233/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pressupost total de les inversions o dels projectes declarats d'interès autonòmic pel Consell de Govern en els darrers cinc anys.
	RGE núm. 6234/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'inversions o projectes declarats d'interès autonòmic en els darrers cinc anys que s'han executat o que es troben en execució.
	RGE núm. 6235/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'inversions o projectes declarats d'interès autonòmic en els darrers cinc anys que s'han arxivat o que es troben en tramitació.
	RGE núm. 6236/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'aprovacions de declaracions de projectes industrials estratègics fetes pel Consell de Govern en els darrers tres anys.
	RGE núm. 6237/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a llistat de les inversions o dels projectes declarats d'interès autonòmic pel Consell de Govern en els darrers cinc anys.
	RGE núm. 6238/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a instal·lacions per a l'allotjament de pacients lleus o asimptomàtics de la COVID-19.
	RGE núm. 6241/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a criteris de repartiment dels 3.000 dispositius digitals chromebooks que ha comprat la Conselleria d'Educació.
	RGE núm. 6244/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures enfront de la COVID als centres socioeducatius gestionats per la Fundació Institut S'Estel.
	RGE núm. 6245/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures enfront de la COVID als centres socioeducatius gestionats per la Fundació Institut S'Estel.
	RGE núm. 6246/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidències en els centres socioeducatius gestionats per la Fundació Institut S'Estel durant el període d'estat d'alarma.
	RGE núm. 6247/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidències en els centres socioeducatius gestionats per la Fundació Institut S'Estel amb motiu de la COVID-19.
	RGE núm. 6248/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos de menors amb mesures judicials a centres sociosanitaris.
	RGE núm. 6252/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures enfront de la COVID-19 en els serveis, centres i programes d'acollida de persones refugiades a la comunitat autònoma de les Illes Balears, responsabilitat del Govern.
	RGE núm. 6253/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajudes a empreses hoteleres: retens.
	RGE núm. 6254/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a retallades en flota naviliera: garantir el subministrament.
	RGE núm. 6255/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a tractament amb hidroxicloroquina a pacients hospitalitzats amb coronavirus a les Illes Balears.
	RGE núm. 6256/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a subvencions i ajudes a ASAJA i a Unió de Pagesos.
	RGE núm. 6257/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Port IB: manteniment d'embarcacions.
	RGE núm. 6261/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols específics per a consultes odontològiques.
	RGE núm. 6262/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a consultes i clíniques d'odontologia.
	RGE núm. 6263/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a participació de professionals veterinaris en el comitè d'experts de la COVID-19.
	RGE núm. 6265/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a criteris de distribució Chromebooks.
	RGE núm. 6266/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistat detallat del repartiment per curs i centres dels Chromebooks adquirits per la Conselleria d'Educació.
	RGE núm. 6267/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a criteris de distribució de les 255 targetes de dades de 40 Gygabites.
	RGE núm. 6268/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistat detallat del repartiment per curs i centres de distribució de les 255 targetes de dades de 40 Gygabites trameses pel Ministeri d'Educació.
	RGE núm. 6269/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adquisició tardana del material digital i ordinadors per tal de garantir la igualtat de condicions en el seguiment dels continguts educatius.
	RGE núm. 6270/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de la Conselleria d'Educació per reforçar la utilització de mitjans telemàtics a la docència ordinària.
	RGE núm. 6271/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajornament d'oposicions, garantir la conservació de les més de 1.000 places convocades per a 2021.
	RGE núm. 6272/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a augment de la partida d'assegurances i el pla de xoc del sector primari.
	RGE núm. 6273/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a descens de facturació al sector HORECA.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 6963/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració del Govern sobre els actuals casos positius actius de coronavirus a Balears.
	RGE núm. 6965/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a prioritats de la reconstrucció econòmica.
	RGE núm. 6968/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recuperació de l'activitat turística.
	RGE núm. 6970/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a motius dels contagis per COVID-19.
	RGE núm. 6971/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del curs escolar a causa del confinament pel coronavirus.
	RGE núm. 6972/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades individualitzades per municipis en relació amb els afectats per COVID-19.
	RGE núm. 6973/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la crisi de la COVID-19 pel que fa a les residències públiques i privades.
	RGE núm. 6974/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures extraordinàries per ajudar els autònoms, les PIME i les famílies de les Illes Balears afectats per la crisi de la COVID-19.
	RGE núm. 6975/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació del Govern, en matèria sanitària, per fer front a la COVID- 19.
	RGE núm. 6976/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures socioeconòmiques insuficients adoptades.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 5831/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures econòmiques davant la crisi del coronavirus.
	RGE núm. 5891/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures destinades a les empreses davant la situació de l'estat d'alarma derivada de la crisi de la COVID-19.
	RGE núm. 6128/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de rescat autonòmic per a autònoms, petites i mitjanes empreses i famílies afectades per la crisi de la COVID-19 (procediment d'urgència).
	RGE núm. 6240/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a compensació del descompte de resident durant les restriccions a ports i aeroports de les Illes motivades per l'estat d'alarma durant la crisi de la COVID- 19 (procediment d'urgència).
	RGE núm. 6249/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla urgent de protecció econòmica i social per als autònoms l'activitat dels quals s'ha paralitzat per complet o s'ha reduït notablement  (procediment d'urgència).
	RGE núm. 6264/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a extensió de la prestació excepcional als autònoms temporals (procediment d'urgència).

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 5840/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa de la campanya "Mascarilla- 19", davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
	RGE núm. 5879/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per pal·liar l'impacte de la pandèmia COVID-19 sobre les residències de la tercera edat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 5910/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per als treballadors de clíniques dentals, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 5941/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a reducció dels sous dels representants polítics a conseqüència de la crisi provocada per l'expansió de la COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
	RGE núm. 6132/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per al personal farmacèutic i els usuaris de farmàcies davant la COVID-19, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 6133/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per al sector de la pesca amb motiu de la crisi COVID-19, davant la Comissió d'Economia, pel procediment d'urgència.
	RGE núm. 6141/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habilitació d'una partida pressupostària extraordinària per tal que els centres d'educació infantil puguin subsistir després de l'estat d'alarma, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca, pel procediment d'urgència.
	RGE núm. 6239/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a millora de l'assistència sociosanitària al col·lectiu de la gent gran de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 6243/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a reforçament de les unitats d'assistència psicològica del Servei de Salut de les Illes Balears davant la crisi de la COVID-19, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 6258/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a protecció als treballadors, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
	RGE núm. 6259/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reactivació de l'economia, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).
	RGE núm. 6260/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reactivació del sector turístic, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
	RGE núm. 6274/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests a residències i centres de discapacitats, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 6250/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació, Universitat i Recerca sobre situació del curs escolar 2019-2020 provocada per la propagació de la COVID-19.
	RGE núm. 6251/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius sobre la situació del comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada per l'expansió de la COVID-19.

	3.17. INFORMACIÓ
	Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm.  5066 a 5074/20.
	Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm.  5058 i 5059/20.
	Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm.  5057, 5061 i 5063/20.
	Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm.  5064 i 5065/20.
	Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5208/20 i 5054/20.
	Proposta d'aplicació del procediment de tramitació directa i en lectura única de la Proposició de llei RGE núm. 8454/19, 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.



	4. INFORMACIONS
	Acords de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en relació amb els acords de data 16 de març i 8 d’abril d’enguany sobre l'activitat parlamentària que es durà a terme a partir de dia 17 d’abril.
	Modificació de les mesures complementàries al Pla de contingència del Parlament de les Illes Balears davant la situació actual ocasionada per la COVID-19.
	Mesures complementàries en matèria de personal atès l’Acord de la Mesa i de la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en sessions de dia 8 d’abril i 16 d’abril de 2020, en relació amb els Acords de data 16 i 30 de març d’enguany sobre activitat parlamentària a partir dels dies 14 i 17 d’abril. 




