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C) RGE núm. 8224/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a impuls
d'una regulació que permeti el canvi d'ús dels hotels obsolets. 2627

D) RGE núm. 8225/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a valoració de la
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E) RGE núm. 8228/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a organització
de l'assistència sanitària un cop superada la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 2628

F) RGE núm. 8229/20, del diputat Sebastià Ballester i Sagreras, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de temporada quant
a seguretat i emergències a les nostres costes. 2628

G) RGE núm. 8230/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol per a la
tornada segura a les aules dia 25 de maig. 2628

H) RGE núm. 8231/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per pal·liar
la crisi provocada per la COVID-19 en matèria d'habitatge. 2628

I) RGE núm. 8232/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectivitat de les peticions
formulades per la presidenta al Govern central i la Unió Europea per pal·liar els efectes de la COVID-19. 2628

J) RGE núm. 8233/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reestructuració dels
pressuposts. 2628

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7911/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a col·locació de mampares de
seguretat als centres de salut que no en disposen, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 2629

B) RGE núm. 7958/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria de dependència com a conseqüència dels
efectes de la COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència). 2629

C) RGE núm. 8119/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc cultural COVID-19: cap a la revitalització i consolidació
de la indústria cultural a Balears en relació amb el sector de galeries d'art, creadors i comissaris, davant la Comissió d'Institucionals i
Generals. 2630

D) RGE núm. 8120/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc cultural COVID-19: cap a la revitalització i consolidació
de la indústria cultural a Balears en relació amb el sector audiovisual, davant la Comissió d'Institucionals i Generals. 2631

E) RGE núm. 8121/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc cultural COVID-19: cap a la revitalització i consolidació
de la indústria cultural a Balears en relació amb el sector d'arts escèniques i musicals, davant la Comissió d'Institucionals i Generals.

2632

F) RGE núm. 8122/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc cultural COVID-19: cap a la revitalització i consolidació
de la indústria cultural a Balears en relació amb el sector d'editorials, llibreries, distribuïdores i autors, davant la Comissió
d'Institucionals i Generals. 2634

G) RGE núm. 8123/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució de mascaretes a les farmàcies, davant la Comissió de
Salut (procediment d'urgència). 2635

H) RGE núm. 8124/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc sanitari post COVID-19, davant la Comissió de Salut
(procediment d'urgència). 2636

I) RGE núm. 8125/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a prevenció i abordatge
de la solitud no desitjada de les persones majors, agreujada per la crisi sanitària de la COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports. 2636

J) RGE núm. 8126/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a exoneració o reducció del cànon de i
l'ampliació del termini per a les concessions i autoritzacions del domini públic maritimoterrestre estatal, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. 2637

K) RGE núm. 8127/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a establiment per part del Govern de les
Illes balears d'ajudes a fons perdut per a autònoms per compensar les pèrdues per la COVID-19, davant la Comissió de Turisme i
Treball. 2638
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L) RGE núm. 8157/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la formació dels professionals dels serveis especials
Policies Locals, Bombers i voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

2638

M) RGE núm. 8158/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud de reactivació de la pesca recreativa a les Illes Balears,
davant la Comissió d'Economia. 2639

N) RGE núm. 8159/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud de reactivació de la formació nàuticopesquera, davant
la Comissió de Turisme i Treball. 2640

O) RGE núm. 8160/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació, agilitació i noves línies d'ajudes previstes per al
lloguer, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 2641

P) RGE núm. 8162/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a actualització dels
criteris de repartiment d'ajudes estatals relacionades amb la COVID-19, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 2641

Q) RGE núm. 8163/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a defensa de l'autonomia municipal per fer front a l'impacte de la
COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 2642

R) RGE núm. 8167/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament del Sr. Manuel Palomino Chacón, director de gestió
i pressupostos del Servei de Salut de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 2643

S) RGE núm. 8168/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures temporals i
permanents pel foment de la mobilitat sostenible durant i després de la pandèmica COVID-19, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial. 2644

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 10427 a 10430/19, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a tramitació administrativa de llicències d'habitatges cedits per 9 anys de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera. 2649

B) A les Preguntes RGE núm. 10431 a 10434/19, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a tramitació administrativa de redacció de projectes d'habitatges cedits per 9 anys d'Eivissa, Menorca, Mallorca i Formentera.

2649

C) A la Pregunta RGE núm. 16/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a ingressos totals de l'exercici 2019 per la recaptació de tributs. 2649

D) A la Pregunta RGE núm. 128/20, presentada pel diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets
reconeguts a l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats a data 31 de desembre de 2019. 2649

E) A la Pregunta RGE núm. 129/20, presentada pel diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
i partides pressupostàries bloquejades o declarades indisponibles al pressupost de despesa per a 2020 de la CAIB, de l'ATIB i d'Ibsalut,
a data 15 de gener de 2020. 2650

F) A la Pregunta RGE núm. 130/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a pressuposts de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 2019. 2650

G) A la Pregunta RGE núm. 132/20, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a renda social. 2650

H) A la Pregunta RGE núm. 133/20, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a interins de la CAIB. 2650

I) A la Pregunta RGE núm. 135/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a execució del pressupost 2019 de l'IBJoventut. 2650

J) A la Pregunta RGE núm. 138/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a execució pressupostària de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (E22). 2650

K) A la Pregunta RGE núm. 142/20, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a augment dels nòlits en el transport marítim. 2650
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L) A la Pregunta RGE núm. 147/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital Son Llàtzer a data 31 de desembre de 2019. 2651

M) A la Pregunta RGE núm. 148/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital de Manacor a data 31 de desembre de 2019. 2651

N) A la Pregunta RGE núm. 149/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital Son Espases a data 31 de desembre de 2019. 2652

O) A la Pregunta RGE núm. 150/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital de Menorca a data 31 de desembre de 2019. 2652

P) A la Pregunta RGE núm. 151/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a llistes d'espera de 2019 per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Can Misses a data 31 de desembre de 2019. 2652

Q) A la Pregunta RGE núm. 152/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a llistes d'espera de 2019 per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca a data 31 de desembre de 2019. 2653

R) A la Pregunta RGE núm. 153/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a llistes d'espera de 2019 per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Son Llàtzer a data 31 de desembre de 2019. 2653

S) A la Pregunta RGE núm. 154/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a llistes d'espera de 2019 per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Manacor a data 31 de desembre de 2019. 2653

T) A la Pregunta RGE núm. 155/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a llistes d'espera de 2019 per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Son Espases a data 31 de desembre de 2019. 2653

U) A la Pregunta RGE núm. 156/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a llistes d'espera de 2019 per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Menorca a data 31 de desembre de 2019. 2653

V) A la Pregunta RGE núm. 157/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital Can Misses a data 31 de desembre de 2019. 2653

W) A la Pregunta RGE núm. 158/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital d'Inca a data 31 de desembre de 2019. 2654

X) A la Pregunta RGE núm. 160/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a execució pressupostària de l'exercici 2019 Fundació per a l'Esport Balear (F01). 2654

Y) A la Pregunta RGE núm. 161/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a execució pressupostària de l'exercici 2019 Fundació Banc de Sang i Teixits de les IB (F12). 2654

Z) A la Pregunta RGE núm. 162/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a execució pressupostària de l'exercici 2019 del Centre Balears Europa (C01). 2654

AA) A la Pregunta RGE núm. 163/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a execució pressupostària de l'exercici 2019 del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les IB (C14). 2654

AB) A la Pregunta RGE núm. 164/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a execució pressupostària de l'exercici 2019 del Servei de Salut de les Illes Balears. 2655

AC) A la Pregunta RGE núm. 165/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a programa GESVAC (gestió de vacunes). 2655

AD) A la Pregunta RGE núm. 166/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a operativitat del programa GESVAC (gestió de vacunacions). 2655

AE) A la Pregunta RGE núm. 167/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a imports de les quantitats (crèdits) objecte de bloqueig i/o indisponibilitat en relació amb el pressupost de la CAIB per a 2020.

2655

AF) A la Pregunta RGE núm. 168/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a programa GESVAC (gestió de vacunes). 2655
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AG) A la Pregunta RGE núm. 170/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a Pla estratègic contra les agressions al personal del Servei Públic de Salut de la Conselleria de Salut i Consum. 2656

AH) A les Preguntes RGE núm. 239 a 288/20, presentades pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatives a operacions pendents de pagament. 2656

AI) A les Preguntes RGE núm. 245 a 248/20, presentades pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatives a import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendents de pagament. 2656

AJ) A la Pregunta RGE núm. 289/20, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendents de pagament. 2656

AK) A la Pregunta RGE núm. 303/20, presentada pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a actuacions dutes a terme per part de la Direcció General de Sobirania Alimentària des de la seva creació.      

2656

AL) A les Preguntes RGE núm. 325 a 372/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a llicències emeses de pesca recreativa de terra, d'embarcació, submarina per illes durant els anys 2016-2017. 2658

AM) A la Pregunta RGE núm. 888/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a sol·licituds d'ajuts a la dependència presentades el 2019 a Balears. 2658

AN) A la Pregunta RGE núm. 889/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a sol·licituds d'ajuts a la dependència presentades el 2019 a Balears resoltes favorablement el 2019. 2658

AO) A la Pregunta RGE núm. 890/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a temps d'espera en la fase de valoració de situació de dependència en sol·licituds inicials a Balears. 2658

AP) A la Pregunta RGE núm. 891/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a temps d'espera en la fase de valoració de situació de dependència en sol·licituds de revisió a Balears.       

2658

AQ) A la Pregunta RGE núm. 892/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a temps d'espera en la fase d'un PIAS a Balears. 2658

AR) A la Pregunta RGE núm. 893/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a temps mitjà d'espera des que comença el procediment de reconeixement de dependència fins que es va
efectiva l'ajuda concedida a Balears. 2659

AS) A la Pregunta RGE núm. 894/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a tipus d'ajuda a la dependència que es donen a Balears. 2659

AT) A la Pregunta RGE núm. 895/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a percentatge de participació del Govern de l'Estat en el finançament de la Llei de promoció de l'autonomia
personal i atenció a persones en situació de dependència el 2019. 2659

AU) A la Pregunta RGE núm. 903/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuacions via penal d'educadors de centres socioeducatius que foren objecte d'expedients disciplinaris emesos per la
Conselleria d'Assumptes Socials l'anterior legislatura. 2659

AV) A la Pregunta RGE núm. 904/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a protocols d'actuació de la Conselleria d'Assumptes Socials i Esports en relació amb centres socioeducatius (menors en
compliment de mesures judicials). 2659

AW) A la Pregunta RGE núm. 905/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a protocols d'actuació a seguir en els centres socioeducatius (menors en compliment de mesures judicials). 2660

AX) A la Pregunta RGE núm. 906/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a educadors en els centres socioeducatius (menors en compliment de mesures judicials). 2660

AY) A la Pregunta RGE núm. 907/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuació per part del Govern en els centres educatius. 2660
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AZ) A la Pregunta RGE núm. 1065/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a professionals dels centres socioeducatius Es Pinaret, Es Mussol i Es Fusteret. 2660

BA) A la Pregunta RGE núm. 1066/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a plantilla del personal als centres socioeducatius Es Pinaret, Es Mussol i Es Fusteret. 2660

BB) A la Pregunta RGE núm. 1067/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a recursos materials destinats als centres socioeducatius (compliment de mesures judicials). 2660

BC) A la Pregunta RGE núm. 1068/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a recursos materials destinats als centres socioeducatius (compliment de mesures judicials). 2661

BD) A les Preguntes RGE núm. 1070 a 1085, 1088 a 1103, 1106 a 1121, 1124 a 1139, 1142 a 1157, 1160 a 1175, 1178 a 1193,
1196 a 1211, 1214 a 1229, 1232 a 1247, 1250 a 1265, 1268 a 1283, 1286 a 1301, 1304 a 1319 i 1322 a 1337/20, presentades per la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives a barques d'arrossegament, d'arts menors, de palangre
i d'art de cèrcol en actiu a les confraries de pescadors de Ciutadella, Maó, Fornells, Formentera, Eivissa, Sant Antoni de Portmany,
Alcúdia, Cala Rajada, Andratx, Colònia de Sant Jordi, Palma, Pollença, Portocristo, Portocolom i Santanyí els anys 2016, 2017, 2018
i 2019.         2661

BE) A les Preguntes RGE núm. 1086, 1087, 1104, 1105, 1122, 1123, 1140, 1141, 1158, 1159, 1176, 1177, 1194, 1195, 1212, 1213,
1230, 1231, 1248, 1249, 1266, 1267, 1284, 1285, 1302, 1303, 1320, 1321, 1338 i 1339/20, presentades per la diputada Virginia Marí
i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives a sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions d'arrossegament a les confraries
de pescadors de Ciutadella, Maó, Fornells, Formentera, Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Alcúdia, Cala Rajada, Andratx, Colònia de
Sant Jordi, Palma, Pollença, Portocristo, Portocolom i Santanyí els anys 2018 i 2019. 2661

BF) A la Pregunta RGE núm. 1736/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions pluriennals per import de 1.600.000 euros de foment de l'eficiència energètica d'empreses i edificis d'ús residencial amb
especial incidència en habitatges socials o vulnerables. 2661

BG) A la Pregunta RGE núm. 1737/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions pluriennals per import de 600.000 euros per a ajuts per donar suport als grups d'investigació del sistema d'innovació IB.

2661

BH) A la Pregunta RGE núm. 1738/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions pluriennals per import de 150.000 euros per dur a terme accions de divulgació de la recerca científica que fan les entitats
IB. 2661

BI) A la Pregunta RGE núm. 1739/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvenció anual per import d'1.700.000 euros per ajuts a promoció de l'esperit empresarial i la cultura industrial, foment del factor
emprenedor a la indústria balear, exploració de nous mercats, accions d'atracció d'inversió exterior, activitats de sensibilització
industrial, ajuts a centres tecnològics i col·laboracions amb altres centres i entitats. 2662

BJ) A la Pregunta RGE núm. 1740/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvenció anual per import de 300.000 euros per ajuts destinats a la competitivitat de sectors productius i agrupacions empresarials
adreçats a empresarials innovadores, clusters i centres tecnològics. 2662

BK) A la Pregunta RGE núm. 1741/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvenció pluriennal per import de 6.975.000 euros adreçades a operadors de telecomunicacions de banda ampla. 2662

BL) A la Pregunta RGE núm. 1768/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a baremació i resolució del concurs oposició per cobrir places de metge de família. 2662

BM) A la Pregunta RGE núm. 1769/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a termini previst per a la baremació i resolució del concurs oposició per cobrir places de metge de família.2663

BN) A la Pregunta RGE núm. 1770/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a possibilitat d'habilitació d'algun mecanisme perquè les persones que hagin superat una oposició no es puguin veure
desplaçades del lloc de feina que ocupen temporalment a conseqüència del nomenament d'interins. 2663

BO) A la Pregunta RGE núm. 1780/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a plaga de rates al centre de salut de Pere Garau. 2663

BP) A la Pregunta RGE núm. 1781/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a seguretat del personal sanitari i usuaris en el centre de salut de Pere Garau. 2663
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BQ) A la Pregunta RGE núm. 1816/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fugides produïdes des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Pinaret. 2663

BR) A la Pregunta RGE núm. 1817/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fugides produïdes des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Mussol. 2663

BS) A la Pregunta RGE núm. 1818/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fugides produïdes des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Fusteret. 2663

BT) A la Pregunta RGE núm. 1819/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a no-retorns des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Pinaret. 2663

BU) A la Pregunta RGE núm. 1820/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a no-retorns des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Mussol. 2664

BV) A la Pregunta RGE núm. 1821/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a no-retorns des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Fusteret. 2664

BW) A la Pregunta RGE núm. 1822/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a autolesions des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Pinaret. 2664

BX) A la Pregunta RGE núm. 1823/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a autolesions des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Mussol. 2664

BY) A la Pregunta RGE núm. 1824/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a autolesions des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Fusteret. 2664

BZ) A la Pregunta RGE núm. 1825/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a agressions a treballadors des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Pinaret. 

2664

CA) A la Pregunta RGE núm. 1826/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a agressions a treballadors des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Mussol. 
   2664

CB) A la Pregunta RGE núm. 1827/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a agressions a treballadors des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Fusteret.

2665

CC) A les Preguntes RGE núm. 1828 a 1855 i 1866 a 1869/20, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a explotacions agrícoles i ramaderes que van cessar la seva activitat i explotacions agrícoles i ramaderes
que es varen donar d'alta a l'illa d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca durant els anys 2016, 2017, 2018 i 2019. 2665

CD) A la Pregunta RGE núm. 1856/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per minimitzar l'impacte de l'augment dels aranzels d'Estats Units sobre els productes de les Illes Balears. 2665

CE) A la Pregunta RGE núm. 1857/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programes i actuacions dutes a terme a través de la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària de les Illes
Balears. 2665

CF) A la Pregunta RGE núm. 1858/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per reduir i compensar els sobrecostos de la insularitat en el sector agrícolaramader de les Illes Balears. 2666

CG) A la Pregunta RGE núm. 1859/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retorn dels 14 immobles de les cambres agràries a les organitzacions professionals agràries de les Illes Balears. 2666

CH) A les Preguntes RGE núm. 1873 i 1874/20, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a actuacions del Govern després de l'aprovació de la proposició no de llei per a l'adopció de mesures davant el
mal funcionament i la baixa qualitat del servei de l'Oficina d'Estrangeria a les Illes Balears. 2667

CI) A la Pregunta RGE núm. 1875/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a Govern i responsables de l'Oficina d'Estrangeria a les Illes Balears. 2667
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CJ) A la Pregunta RGE núm. 1876/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a compliment de deures i exercici de drets per part dels usuaris de l'Oficina d'Estrangeria a les Illes Balears. 2667

CK) A la Pregunta RGE núm. 1878/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a personal que presta servei en el Centre d'Informació i Orientació per a la immigració de Mallorca (OFIM). 2668

CL) A la Pregunta RGE núm. 1879/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a protocol per a la descongestió del sistema de cita prèvia -OFIM- i Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears. 2668

CM) A la Pregunta RGE núm. 1880/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a servei d'atenció i cita prèvia per part de Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears. 2668

CN) A la Pregunta RGE núm. 1883/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuacions realitzades per l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) el primer semestre de 2019. 2668

CO) A la Pregunta RGE núm. 1884/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuacions realitzades per l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) el segon semestre de 2019. 2668

CP) A la Pregunta RGE núm. 1885/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuacions realitzades per l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) i el compliment dels protocols. 2669

CQ) A la Pregunta RGE núm. 1886/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) i els drets dels menors. 2669

CR) A la Pregunta RGE núm. 1891/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures de prevenció davant l'epidèmia del coronavirus. 2669

CS) A la Pregunta RGE núm. 1892/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a protocol d'actuació davant l'epidèmia del coronavirus. 2669

CT) A la Pregunta RGE núm. 1900/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a coneixement per part de l'IBDona que nines menors tutelades per l'IMAS des de 2016 eren captades per a la seva explotació
sexual. 2669

CU) A la Pregunta RGE núm. 1901/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions realitzades per l'IBDona des del reconeixement per part de l'IMAS de 16 casos d'explotació sexual a menors
tutelades. 2669

CV) A la Pregunta RGE núm. 1902/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a eficàcia del Pla autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones i nines amb finalitats d'explotació sexual i l'abordatge de
la prostitució a les Illes Balears (2019-2022). 2670

CW) A la Pregunta RGE núm. 1963/20, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aportació al Palau de Congressos de Palma. 2670

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 7920/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut
i Consum, sobre la distribució de mascaretes defectuoses destinades al personal sanitari. 2670

B) RGE núm. 8049/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum sobre la participació del Sr. José María Lafuente en l'adquisició de material sanitari i les actuacions efectuades per constatar
la qualitat del material subministrat per l'esmentat intermediari. 2671

C) RGE núm. 8118/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca sobre les conseqüències de la pandèmia de COVID-19 en els estudis universitaris a les Illes Balears. 2671

D) RGE núm. 8214/20, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca davant el Ple, sobre el procés de desescalada als centres educatius de les Illes Balears. 2671

3.17. INFORMACIÓ

A) Acord positiu de la Junta de Portaveus a les sol·licituds de compareixença RGE núm. 7628/20 i 7629/20. 2671
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) 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, que
contestà el conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

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

C) 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 residències públiques i
privades, que contestà la consellera de Salut i Consum.

D) 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, que contestà la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

E) RGE núm. 6968/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recuperació de l'activitat turística, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

F) RGE núm. 6965/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a prioritats de la reconstrucció
econòmica, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

G) RGE núm. 6976/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
socioeconòmiques insuficients adoptades, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

H) 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
de coronavirus a Balears, que contestà el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca.

I) RGE núm. 6970/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a motius dels
contagis per COVID-19, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

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

Palma, a 6 de maig de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la consellera de Salut i Consum,

davant el Ple de la cambra, sobre les accions dutes a terme
per la conselleria de la qual és titular davant la crisi
generada per la propagació de la COVID-19 (RGE núm.
5929/20).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2020, tengué lloc la compareixença de la consellera
de Salut i Consum, qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 6 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la consellera d'Afers Socials i

Esports, davant el Ple de la cambra, sobre les accions dutes
a terme per la conselleria de la qual és titular davant la
crisi generada per la propagació de la COVID-19 (RGE
núm. 5930/20).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2020, tengué lloc la compareixença de la consellera
d'Afers Socials i Esports, qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 6 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de maig de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 6 de maig de 2020
El president del Parlament
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Vicenç Thomàs i Mulet
A)

RGE núm.  7903/20, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
advertències del Sr. Antoni Nicolau, responsable del Servei
d'Epidemiologia de la Conselleria de Salut respecte del
coronavirus.

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

El passat 26 d'abril els mitjans de comunicació es feren
ressò que el responsable del Servei d'Epidemiologia de la
Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, Sr. Antoni
Nicolau, ja va advertir de la perillositat del que estava succeint
a Wuhan amb el coronavirus. 

Ens pot indicar exactament de què va advertir el Sr. Nicolau
a la conselleria? A qui va advertir? Quan ho va fer? Quines
mesures es varen adoptar com a conseqüència d'aquesta
advertència?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

B)
RGE núm.  7904/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a kits per
obtenir dades per a l'estudi nacional d'epidemiologia de la
infecció per SAS-COV-2 a Espanya que ha rebut Balears
del Ministeri de Sanitat.

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

Atesa l'advertència efectuada per la Generalitat Valenciana
als seus hospitals respecte que els kits rebuts del ministeri eren
incomplets. Ens pot indicar la quantitat de kits per obtenir
dades per l’estudi nacional de epidemiologia de la infecció per
sars-cov-2 a Espanya que ha rebut Balears del Ministeri de
Sanitat? S’han rebut complets? Hi ha alguna incidència?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

C)
RGE núm.  7915/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a gestions fetes pel Govern perquè la carn que
compri el consumidor final o els establiments turístics i de
restauració sigui de ramaders 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.

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears perquè
la carn que compri el consumidor final o els establiments
turístics i de restauració sigui de ramaders balears?

Palma, a 24 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm.  7916/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a percentatge de la carn que es troba a la venda
per al consumidor final que és de ramaders 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.

Ha analitzat el Govern de les Illes Balears quin percentatge
de la carn que es troba a la venda als supermercats i
establiments similars per al consumidor final, és de ramaders
balears?

Palma, a 24 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm.  7917/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a diferències entre les cadenes de supermercats en
relació amb la presentació de carn de ramaders balears i
gestions fetes pel Govern davant aquelles empreses en les
quals és més baixa.

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.

Ha analitzat el Govern de les Illes Balears les diferències
existents entre les cadenes de supermercats en relació amb la
presentació de carn de ramaders balears i s'han fet gestions
davant aquelles empreses en les quals és més baixa?

Palma, a 24 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm.  7918/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a informe sobre la conformitat a dret del
confinament inclòs dins la declaració de l'estat d'alarma
per 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.
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S'ha emès per part de l'Advocacia de la comunitat o per
algun jurista de la CAIB algun informe sobre la conformitat a
dret del confinament inclòs a la declaració de l'estat d'alarma
per la COVID-19?

Palma, a 27 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm.  7919/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a anàlisi de la conformitat a dret de les normes del
Govern de l'Estat que poden envair les competències
autonòmiques o restringir drets fonamentals.

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.

L'Advocacia de la comunitat autònoma o algun servei
jurídic de la CAIB analitza la possible conformitat a dret de les
normes del Govern de l'Estat que poden envair les
competències autonòmiques o restringir drets fonamentals?

Palma, a 27 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

H)
RGE núm.  7923/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informes de qualitat i validació externs encarregats pel
Govern de les Illes Balears, referits al material EPI
(mascaretes, etc.) adquirit de compres a Espanya i a
l'estranger.

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.

a) Quin ha estat el cost dels contractes de servei encarregats
i sol·licitats pel Govern a les consultores-assessories, per
realitzar labors d'intermediació i informes de validació de
qualitat del material EPI (mascaretes, etc...) adquirits a
l'estranger? 

b) Quines han estat les empreses o entitats a les quals el
Govern de les Illes Balears ha encarregat l'elaboració
d'informes i/o la intermediació en la gestió d'adquisició i
verificació de qualitat del material EPI (mascaretes, ...) comprat
a proveïdors nacionals o estrangers? 

c) Quin tipus de procediment administratiu i model de
contractació ha realitzat el Govern, a través de les seves
conselleries i direccions generals, i entitats del sector públic
instrumental, per realitzar els serveis d'informes externs de
qualitat i validació externs referit al material EPI (mascaretes,
etc.) adquirit de compres a Espanya i a l'estranger?

Palma, a 28 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

I)
RGE núm.  7925/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària als diferents establiments
turístics de les Illes Balears amb motiu de la COVID-19 (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.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que, amb
motiu de la COVID-19, s’hauran d’aplicar als diferents
establiments turístics recollits a l’article 26 de la Llei 8/2012 de
les Illes Balears: empreses turístiques d’allotjament, empreses
turísticoresidencials, empreses comercialitzadores de estades
turístiques a habitatges, empreses turístiques de restauració,
empreses que tenen per objecte l’activitat d’intermediació
turística, empreses que tenen per objecte activitats
d’entreteniment, recreatives, esportives, culturals o lúdiques, o
totes les que tinguin una caire complementari al sector turístic,
empreses que tenen per objecte les activitats d’informació,
orientació i assistència turística.

Quins son els terminis prevists per a la seva posada en
marxa a cadascuna de les diferents tipologies d’establiments?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

J)
RGE núm.  7926/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària als diferents establiments
turístics de les Illes Balears amb motiu de la COVID-19 (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.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que, amb
motiu de la COVID-19, s’hauran d’aplicar als diferents
establiments turístics recollits a l’article 26 de la Llei 8/2012 de
les Illes Balears: empreses turístiques d’allotjament, empreses
turísticoresidencials, empreses comercialitzadores de estades
turístiques a habitatges, empreses turístiques de restauració,
empreses que tenen per objecte l’activitat d’intermediació
turística, empreses que tenen per objecte activitats
d’entreteniment, recreatives, esportives, culturals o lúdiques, o
totes les que tinguin una caire complementari al sector turístic,
empreses que tenen per objecte les activitats d’informació,
orientació i assistència turística.

Té previst el Govern balear establir línies d'ajudes per a
cadascuna de les diferents tipologies d'establiments per a la
seva implantació? Com i quan es farà?
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Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

K)
RGE núm.  7927/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària als diferents establiments
turístics de les Illes Balears amb motiu de la COVID-19 (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.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que, amb
motiu de la COVID-19, s’hauran d’aplicar als diferents
establiments turístics recollits a l’article 26 de la Llei 8/2012 de
les Illes Balears: empreses turístiques d’allotjament, empreses
turísticoresidencials, empreses comercialitzadores de estades
turístiques a habitatges, empreses turístiques de restauració,
empreses que tenen per objecte l’activitat d’intermediació
turística, empreses que tenen per objecte activitats
d’entreteniment, recreatives, esportives, culturals o lúdiques, o
totes les que tinguin una caire complementari al sector turístic,
empreses que tenen per objecte les activitats d’informació,
orientació i assistència turística.

Té previst el Govern balear dur a terme formació per al
personal de cadascuna de les diferents tipologies d'establiments
que haurà d'executar aquests protocols? Com i quan es farà?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

L)
RGE núm.  7928/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària als diferents establiments
turístics de les Illes Balears amb motiu de la COVID-19 (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.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que, amb
motiu de la COVID-19, s’hauran d’aplicar als diferents
establiments turístics recollits a l’article 26 de la Llei 8/2012 de
les Illes Balears: empreses turístiques d’allotjament, empreses
turísticoresidencials, empreses comercialitzadores de estades
turístiques a habitatges, empreses turístiques de restauració,
empreses que tenen per objecte l’activitat d’intermediació
turística, empreses que tenen per objecte activitats
d’entreteniment, recreatives, esportives, culturals o lúdiques, o
totes les que tinguin una caire complementari al sector turístic,
empreses que tenen per objecte les activitats d’informació,
orientació i assistència turística.

Té previst el Govern balear de quina manera es farà el
control en el compliment dels protocols a cadascuna de les
diferents tipologies d'establiments? Com i per qui es farà?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

M)
RGE núm.  7929/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als
comerços, empreses de transport discrecional i taxis amb
motiu de la COVID-19 (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.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que s’hauran
d’aplicar als comerços, empreses de transport discrecional i
taxis amb motiu de la COVID-19.

Quins són els terminis prevists per a la seva posada en
marxa a cadascuna de les diferents activitats?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

N)
RGE núm.  7930/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als
comerços, empreses de transport discrecional i taxis amb
motiu de la COVID-19 (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.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que s’hauran
d’aplicar als comerços, empreses de transport discrecional i
taxis amb motiu de la COVID-19.

Té previst el Govern balear establir línies d'ajudes per a
cadascuna de les diferents activitats per a la seva implantació?
Com i quan es farà?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

O)
RGE núm.  7931/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als
comerços, empreses de transport discrecional i taxis amb
motiu de la COVID-19 (3).
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D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que s’hauran
d’aplicar als comerços, empreses de transport discrecional i
taxis amb motiu de la COVID-19.

Té previst el Govern balear dur a terme formació per al
personal de cadascuna de les diferents activitats que hauran
d'executar aquests protocols? Com i quan es farà?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

P)
RGE núm.  7932/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als
comerços, empreses de transport discrecional i taxis amb
motiu de la COVID-19 (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.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que s’hauran
d’aplicar als comerços, empreses de transport discrecional i
taxis amb motiu de la COVID-19.

Té previst el Govern balear de quina manera es farà el
control del compliment dels protocols a cadascuna de les
diferents activitats? Com i per qui es farà?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Q)
RGE núm.  7933/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar a
espais comuns com platges i zones d'afluència turística pel
seu interès cultural, patrimonial, natural o de qualsevol
altra mena amb motiu de la COVID-19 (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.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que s’hauran
d’aplicar a espais comuns com platges i zones d'afluència
turística pel seu interès cultural, patrimonial, natural o de
qualsevol altra mena amb motiu de la COVID-19.

Quins són els terminis prevists per a la seva posada en
marca a cadascun dels espais?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

R)
RGE núm.  7934/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar a
espais comuns com platges i zones d'afluència turística pel
seu interès cultural, patrimonial, natural o de qualsevol
altra mena amb motiu de la COVID-19 (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.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que s’hauran
d’aplicar a espais comuns com platges i zones d'afluència
turística pel seu interès cultural, patrimonial, natural o de
qualsevol altra mena amb motiu de la COVID-19.

Té previst el Govern balear establir línies d'ajudes per a les
institucions responsables de cadascun dels diferents espais per
a la seva implantació? Com i quan es farà?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

S)
RGE núm.  7935/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar a
espais comuns com platges i zones d'afluència turística pel
seu interès cultural, patrimonial, natural o de qualsevol
altra mena amb motiu de la COVID-19 (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.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que s’hauran
d’aplicar a espais comuns com platges i zones d'afluència
turística pel seu interès cultural, patrimonial, natural o de
qualsevol altra mena amb motiu de la COVID-19.

Té previst el Govern balear dur a terme formació per al
personal responsable de cadascun dels diferents espais que
haurà d'executar aquests protocols? Com i quan es farà?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

T)
RGE núm.  7936/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar a
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espais comuns com platges i zones d'afluència turística pel
seu interès cultural, patrimonial, natural o de qualsevol
altra mena amb motiu de la COVID-19 (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.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que s’hauran
d’aplicar a espais comuns com platges i zones d'afluència
turística pel seu interès cultural, patrimonial, natural o de
qualsevol altra mena amb motiu de la COVID-19.

Té previst el Govern balear de quina manera es farà el
control en el compliment dels protocols a cadascun dels
diferents espais? Com i per qui es farà?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

U)
RGE núm.  7937/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als
ports i aeroports de les Illes Balears i a estacions
d'autobusos, metro i tren amb motiu de la COVID-19 (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.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que s’hauran
d’aplicar als ports i aeroports de les Illes Balears i a estacions
d'autobusos, metro i tren amb motiu de la COVID-19.

Quins són els terminis prevists per a la seva posada en
marxa a cadascuna de les infraestructures?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

V)
RGE núm.  7938/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als
ports i aeroports de les Illes Balears i a estacions
d'autobusos, metro i tren amb motiu de la COVID-19 (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.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que s’hauran
d’aplicar als ports i aeroports de les Illes Balears i a estacions
d'autobusos, metro i tren amb motiu de la COVID-19.

Té previst el Govern balear establir línies d'ajudes per a la
seva implantació a cadascuna de les infraestructures? Com i
quan es farà?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

W)
RGE núm.  7939/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als
ports i aeroports de les Illes Balears i a estacions
d'autobusos, metro i tren amb motiu de la COVID-19 (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.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que s’hauran
d’aplicar als ports i aeroports de les Illes Balears i a estacions
d'autobusos, metro i tren amb motiu de la COVID-19.

Té previst el Govern balear dur a terme formació per al
personal de cadascun de les infraestructures responsables
d'executar aquests protocols? Com i quan es farà?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

X)
RGE núm.  7940/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als
ports i aeroports de les Illes Balears i a estacions
d'autobusos, metro i tren amb motiu de la COVID-19 (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.

Respecte dels protocols de seguretat sanitària que s’hauran
d’aplicar als ports i aeroports de les Illes Balears i a estacions
d'autobusos, metro i tren amb motiu de la COVID-19.

Té previst el Govern balear de quina manera es farà el
control en el compliment dels protocols a cadascuna de les
infraestructures esmentades? Com i per qui es farà?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Y)
RGE núm.  7941/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reposicionament de les Illes Balears com a destinació
turística.
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D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 el nou escenari que ha provocat la greu crisi del
coronavirus, quines seran les línies d'acció que té previst dur a
terme el Govern balear respecte del posicionament de les Illes
Balears com a destinació turística?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Z)
RGE núm.  7942/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a increment de la partida pressupostària destinada al
turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 el nou escenari que ha provocat la greu crisi del
coronavirus, té previst el Govern balear incrementar la partida
pressupostària destinada al turisme?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AA)
RGE núm.  7943/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a partides pressupostàries extraordinàries per als consells
insulars per a campanyes especialitzades per atreure
turisme nacional.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 el nou escenari que ha provocat la greu crisi del
coronavirus, té previst el Govern balear preveure partides
extraordinàries per traslladar als consells insulars per tal
d'efectuar campanyes especialitzades de reposicionament i per
tal d'atreure el turisme nacional en primera instància?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AB)
RGE núm.  7944/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a segments estratègics turístics que es té previst impulsar.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 el nou escenari que ha provocat la greu crisi del
coronavirus, quins segments estratègics turístics té previst el
Govern balear impulsar? Amb quines accions concretes?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AC)
RGE núm.  7945/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a iniciatives normatives de reactivació del sector turístic.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 el nou escenari que ha provocat la greu crisi del
coronavirus, quines iniciatives normatives té previst dur
endavant el Govern balear per tal de reactivar el sector turístic?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AD)
RGE núm.  7946/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a iniciatives incentivadores de l'activitat turística.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 el nou escenari que ha provocat la greu crisi del
coronavirus, quines iniciatives incentivadores de l'activitat
turística té previst prendre el Govern balear?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AE)
RGE núm.  7947/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a propostes del Govern balear formulades al Govern
central respecte de l'elaboració dels protocols de seguretat
i plans d'actuació a establiments turístics.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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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Quines han estat les propostes que el Govern balear ha
formulat al Govern central respecte de l'elaboració dels
protocols de seguretat i plans d'actuació a establiments
turístics?

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AF)
RGE núm.  7950/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a paper de l'ISPIB
dins l'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.

Quines actuacions assumeix l'Institut de Seguretat Pública
de les Illes Balears (ISPIB) dins l'estat d'alarma?

Palma, a 27 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

AG)
RGE núm.  7951/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a trucades de l'112
a Formentera.

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.

Hi ha algun motiu especial perquè la Policia Local de
Formentera no rebi trucades de l'112?

Palma, a 27 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

AH)
RGE núm.  7956/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contractació de personal sanitari al Servei de Salut 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.

Amb motiu de la necessària incorporació de personal
sanitari de les diferents categories per cobrir la demanda ateses

les urgències hospitalàries del Servei de Salut de les Illes
Balears provocades per la pandèmia i conseqüent crisi de la
COVID-19, els òrgans de direcció i gestió de personal van
acudir a les borses de treball úniques i subsidiàries, i en
esgotar-se la seva disponibilitat, a la contractació i als
nomenaments temporals que no estaven a les borses. Molts
d'aquests contractes conclouen el 30 d'abril, i uns altres
anteriors finalitzen la primeres setmanes de maig. La
incorporació i adscripció de personal a l'Ibsalut, a causa de
l'especificitat de la labor que realitza, a més de garantir tota
transparència en la seva gestió, ha d'atendre i respectar l'ordre
de prelació de les borses de treball que romanguin actives, així
com valorar l'experiència d'aquells que han abordat en tots els
seus fronts la lluita contra la COVID-19. La situació actual, de
doblegar-se la corba d'urgències i de reduir-se l'estrès en els
centres hospitalaris, difereix de la situació i urgència inicial de
principis d'abril quant a la necessitat d'incorporar recursos
humans fora dels procediments establerts quant a la selecció de
personal temporal a través de les borses de treball
categoria/especialitat. 

D'acord amb la situació actual de decreixement de la
intensitat de les urgències hospitalàries i de la disponibilitat de
recursos en la borsa única i subsidiària de personal de l'Insalut,
quins criteris seguirà la direcció de l'Insalut i la Conselleria de
Salut i Consum per a la incorporació i adscripció, si escau, del
personal sanitari a partir del 30 d'abril de 2020?

Palma, a 28 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AI)
RGE núm.  7959/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de crèdits amb aval d'ISBA des del 14 de març
al 30 d'abril 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.

Quin és el nombre de sol·licituds de crèdit amb aval d'ISBA
tramitats des del 14 de març de 2020 fins al 30 d'abril de 2020?

Palma, a 28 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AJ)
RGE núm.  7960/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantia
total de les sol·licituds de crèdits amb aval d'ISBA des del
14 de març al 30 d'abril 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.
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Quina és la quantia total de les sol·licituds de crèdit amb
aval d'ISBA tramitats des del 14 de març de 2020 fins al 30
d'abril de 2020?

Palma, a 28 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AK)
RGE núm.  7961/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de crèdits amb aval d'ISBA efectivament signats amb les
entitats financeres.

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 nombre de crèdits amb aval d'ISBA tramitats des
del 14 de març proppassat fins al 30 d'abril de 2020 han estat
efectivament signats amb les entitats financeres?

Palma, a 28 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AL)
RGE núm.  7962/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantia
total dels crèdits amb aval d'ISBA efectivament signants
amb les entitats financeres.

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

Quina és la quantia total dels crèdits amb aval d'ISBA que
des del 14 de març proppassat fins al 30 d'abril de 2020 han
estat efectivament signats amb les entitats financeres?

Palma, a 28 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AM)
RGE núm.  8047/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació amb el despatx del Sr. José María Lafuente
(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.

Quin membre del Govern va prendre la decisió de
contractar els serveis del despatx d'advocats del Sr. José María
Lafuente per a l'adquisició de material sanitari? Quins foren els
motius pels quals es va optar per aquest despatx?

Palma, a 28 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AN)
RGE núm.  8048/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació amb el despatx del Sr. José María Lafuente
(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.

Quin membre del Govern va contactar amb el despatx
d'advocats del Sr. José María Lafuente per a l'adquisició de
material sanitari? Quins foren els honoraris pactats?

Palma, a 28 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AO)
RGE núm.  8099/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocols d'ús de mascaretes NK95/FFP2/FFP3 per al
personal sanitari i sociosanitaris del Servei de Salut i dels
centres assistencials de dependència i discapacitat
dependents del Govern 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.

a) Quins protocols d'utilització, reutilització, desinfecció i
deixalla ha establert l'Ibsalut per als EPI des de l'inici de la crisi
de la COVID-19? 

b) Sobre la base de quina normativa i recomanacions s'han
establert els protocols d'utilització, reutilització, desinfecció i
deixalla que ha establert l'Ibsalut per als EPI des de l'inici de la
crisi de la COVID-19? (Se sol·licita especificació de cadascun
dels protocols i normativa aplicable per als models de màscares
FFP2, FFP3 i NK95)

Palma, a 28 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AP)
RGE núm.  8128/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a adquisició de material de protecció sanitària pel
Servei de Salut 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.
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Quin ha estat el procediment de contractació emprat per a
la compra de les 80.000 unitats de mascaretes defectuoses que
han estat immobilitzades pel Govern de les Illes Balears?

Qui és l'empresa subministradora d'aquestes unitats?

Quin ha estat el cost de la seva adquisició?

Palma, a 29 d'abril de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AQ)
RGE núm.  8129/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a assessorament legal en la compra de material
sanitari per atendre les necessitats de la crisi sanitària
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.

Quin ha estat el procediment de contractació emprat en el
servei d'assessorament legal duna empleada del Buffet
Lafuente?

Quin és el cost d'aquesta contractació?

En què consisteix l'assessorament legal contractat?

Quina és la data d'inici i la durada d'aquest contracte?

Palma, a 29 d'abril de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AR)
RGE núm.  8144/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
realització a farmàcies de test diagnòstic 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.

Per aconseguir un desconfinament que garanteixi la
seguretat i la prevenció enfront de riscos de repunts, és
necessari fer test massius (a tota la població i de manera
reiterada), alhora que proporcionar equips de protecció,
especialment mascaretes, i que aquestes arribin a tots els
col·lectius, especialment als més vulnerables (alt risc de la seva
salut, exclusió social). El Consell General de Col·legis Oficials
de Farmacèutics es va posar a disposició del Govern un dia
abans del decret d'estat d'alarma per fer test massius amb la
targeta sanitària com a requisit que permeti un control de
resultats que custodiï i gestioni l'autoritat sanitària. 

Quin posicionament i previsió té el Govern de les Illes
Balears davant l'oferiment de la xarxa d'oficines de farmàcia
d'incorporar-se a la realització de proves de diagnòstic del
COVID-19a la població general?

Palma, a 29 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AS)
RGE núm.  8145/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil post
confinament 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.

El paper que té el lleure educatiu implica les entitats i els 
voluntaris que en formen part, com a aliades de les
administracions públiques. El caràcter educatiu de les activitats
de lleure i la seva vinculació amb el sistema educatiu, així com
el seu caràcter inclusiu, coeducatiu i intercultural, fan
d'aquestes activitats una eina imprescindible per a la cohesió,
el desenvolupament i el creixement democràtic de la societat.
Aquestes activitats, especialment en l'època no lectiva
escolar/formativa, és, a més a més, un recurs per a les famílies
en la seva necessitat de conciliació laboral i familiar. La crisi
de la COVID-19 ha canviat els paràmetres habituals envers els
recursos disponibles per part de les famílies, l'alteració del
calendari laboral (períodes de vacances laborals), protocols de
distanciament social, mesures de protecció i autoprotecció,
disponibilitats d'espais públics, etc... 

a) Quina previsió té el GOIB envers la programació de les
activitats de lleure infantil i juvenil que organitza l'IBJove? 

b) Quins protocols té establerts el GOIB, després del
confinament, envers la regulació de les activitats de lleure
infantil i juvenil que es desenvolupin a la nostra comunitat
autònoma, que s' organitzin des de les administracions
públiques i les entitats privades (del tercer sector o empreses)?

Palma, a 29 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AT)
RGE núm.  8151/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment de chromebooks.
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D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 han estat els criteris seguits pel Govern per al
repartiment dels chromebooks? Indicau les dades del
repartiment per illes i cursos escolars.

Palma, a 30 d'abril de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AU)
RGE núm.  8161/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
bloqueigs, indisponibilitat de crèdits i modificacions de
crèdit a les partides dels programes i seccions del
pressupost 2020, 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.

Quins bloquejos/indisponibilitats de crèdit a partides
pressupostàries ha realitzat la Conselleria d'Hisenda en totes les
seccions, programes i centres de cost, a raó de les necessitats
provocades per la crisi de la COVID-19? 

Quines modificacions de crèdit ha realitzat la Conselleria
d'Hisenda en les partides dels programes i seccions del
Pressupost 2020, amb motiu de la crisi de la COVID-19? (Es
prega detallau la data de moviment/partides/seccions-centres
cost afectats).

Palma, a 30 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

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 6 de maig de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 6 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

RGE núm. 8222/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
finançament d'habitatge social.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller, com es planteja el Govern finançar la
construcció de nou habitatge social sabent que el 2020 no hi
haurà recaptació de l'ITS?

Palma, a 6 de maig de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

B)
RGE núm. 8223/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a simultaneïtat de
l'ensenyament presencial i en línia.

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.

Considera viable que els centres educatius simultaniegin
l'activitat presencial i l'activitat en línia?

Palma, a 6 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 8224/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a impuls d'una regulació que permeti el canvi d'ús
dels hotels obsolets.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Pensa impulsar el Govern de les Illes Balears una regulació
que permeti que els hotels obsolets puguin canviar d'ús, per
exemple, per habitatges de protecció oficial o habitatges a preu
taxat?

Palma, a 6 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
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RGE núm. 8225/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
valoració de la fase I de desconfinament.

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, com valora la fase I de desconfinament i
quines mesures té previst aplicar?

Palma, a 6 de maig de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

E)
RGE núm. 8228/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a organització de l'assistència sanitària un cop
superada la crisi sanitària provocada per 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 de Salut i Consum, com té previst organitzar
l'assistència sanitària un cop superada la crisi sanitària
provocada per la COVID-19?

Palma, a 6 de maig de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

F)
RGE núm. 8229/20, del diputat Sebastià Ballester i

Sagreras, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici
de temporada quant a seguretat i emergències a les nostres
costes.

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.

Com valora la consellera d'Administracions Públiques i
Modernització l'inici de temporada quant a seguretat i
emergències a les nostres costes?

Palma, a 6 de maig de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

G)
RGE núm. 8230/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocol per a la tornada segura a les aules dia 25 de maig.

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.

Quin és el protocol per a la tornada segura a les aules dia 25
de maig?

Palma, a 6 de maig de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

H)
RGE núm. 8231/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per pal·liar la crisi provocada per la COVID-19 en
matèria d'habitatge.

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.

Quines són les mesures extraordinàries i urgents previstes
pel Govern de les Illes Balears per pal·liar la crisi provocada
per la COVID-19 en matèria d'habitatge?

Palma, a 6 de maig de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

I)
RGE núm. 8232/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
efectivitat de les peticions formulades per la presidenta al
Govern central i la Unió Europea per pal·liar els efectes 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, quina efectivitat han tingut les seves
suposades peticions al Govern central i la Unió Europea per
pal·liar els efectes de la pandèmia de la COVID-19 a les Illes
Balears?

Palma, a 6 de maig de 2020
El diputat
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Gabriel Company i Bauzá

J)
RGE núm. 8233/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reestructuració dels pressuposts.

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.

Presentarà juntament amb la reformulació dels pressuposts
un pla de reestructuració de l'administració pública?

Palma, a 6 de maig de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de maig de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 6 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7911/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a col·locació de
mampares de seguretat als centres de salut que no en
disposen, 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, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca presenten
la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Aquesta PNL tracta una
qüestió relacionada directament amb la COVID-19 com és la
necessitat de que el personal d’Atenció primària disposi
urgentment de mampares de seguretat.

Atenció Primària de salut és la porta d’accés de la població
al sistema sanitari. De cada vegada més s’està impulsant el seu
rol d’educació sanitària, promoció de la salut i prevenció de
malalties. Els equips multidisciplinars dels centres i les unitats
bàsiques de salut de les Illes Balears destaquen per la seva bona
feina i implicació amb els seus municipis. Entre les seves
tasques estan l’assistència directa als propis centres, domicilis,
escoles, instituts, residències de gent gran o d’altres, la recerca
per millorar la qualitat de la salut poblacional i la formació

d’alumnat de formació professional, graus universitaris i
postgraus. També cal destacar que col·laboren amb el teixit
associatiu formant part per exemple de plataformes ciutadanes
arreu les nostres illes. 

Els acords de Bellver recullen reforçar l’Atenció Primària
de la nostra comunitat autònoma. La xarxa assistencial
comunitària de les nostres illes compta amb 58 centres de salut
a Mallorca, 5 a Menorca, 7 a Eivissa i 1 a Formentera. Arrel de
l’emergència sanitària que vivim pel SARS-CoV-2, els centres
de salut i els seus professionals han hagut de reorganitzar el seu
funcionament per atendre totes les demandes de la població i
establir sinergies eficients amb la resta dels recursos sanitaris
del nostre entorn. El conjunt de professionals d’Atenció
Primària està fent un esforç considerable que mereix el nostre
reconeixement i agraïment. 

La comunicació és una eina fonamental en l’atenció
sanitària i no hi ha d’haver barreres que la dificultin. Els
pacients i familiars podrien comunicar-se millor amb els
professionals que els atenen si disposassin de mampares de
seguretat. Que una mampara, un element físic que separa,
faciliti la comunicació sembla una contradicció però no ho és
i menys en el context actual d’emergència sanitària. És
fonamental evitar que el personal d’Atenció Primària s’exposi
a un possible contagi i garantir que es que du a terme la feina
que té encomanada. En el cas de l’àrea d’admissió dels centres
de salut la distància del personal amb les persones que
acudeixen per fer qualsevol tràmit és molt propera i
evidentment molt menor dels dos metres de seguretat que cal
respectar degut al SARS-CoV-2. Mantenir la distància de 2
metres suposaria que pacients i familiars haguessin d’alçar molt
la veu per comunicar la seva demanda, amb el consegüent
disconfort i manca de privacitat, que a més vulneraria la Llei
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999.
Per altra banda, reduir aquesta distància podria posar en risc de
contagi al personal que està atenent cara al públic. 

Les mampares de metacrilat estan ja disponibles a diversos
centres de salut en diferents formats. A les àrees d’admissió
dels serveis d’urgències dels hospitals disposen d’una altra
modalitat, aquesta amb ranura per documents però amb un
equip de micro i altaveu incorporats. Les mampares de
metacrilat que actualment estan instal·lades als centres de salut
en qualsevol d’aquests formats complirien amb l’objectiu
d’evitar la transmissió del SARS-CoV-2. En funció de la
disponibilitat pressupostària seria desitjable incorporar
progressivament la modalitat amb micro i altaveu, que
permetria que els pacients i familiars es puguin comunicar amb
veu baixa a l’administratiu/va i el/la professional els poguessin
sentir perfectament, aconseguint així un millor compliment de
la LOPD 15/1999 i una millor percepció de qualitat assistencial
per part de la ciutadania.

Per aquest motiu els Grups Parlamentaris Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca, presenten la següent proposta de
resolució: 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que procedeixi a instal·lar mampares de seguretat de
metacrilat per a la protecció del personal d’Atenció Primària de
l’àrea d’admissió als centres de salut que no en disposen
actualment.
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Palma, 27 d'abril de 2020
La diputada
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 7958/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions en matèria de dependència com a
conseqüència dels efectes de la COVID-19, 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
d'implantar el més aviat possible les mesures que conté aquesta
iniciativa, es fa necessari i urgent un pronunciament de la
cambra al respecte.

Segons dades del XX Dictamen de l'Observatori de la
Dependència, presentat el febrer 2020, la llista d'espera per a
atenció a la dependència a Balears ha crescut un 3,3% en 2019,
amb un temps mitjà des de la sol·licitud fins que es resol
l'expedient de 300 dies, quan el termini màxim és de sis mesos
(180 dies). 

Cal remarcar el 93% de les noves atencions s'han centrat en
Teleassistència (3.226) i PECEF (2.883). BALEARS continua
-en el que pogués ser una absència de model- potenciant la línia
de serveis Low Cost iniciada en 2017, i que ha estat objecte de
serioses observacions en anteriors dictàmens. En aquests
moments el 81% de la seva cartera de serveis està basada en
aquesta mena de serveis i prestacions, en la qual les PECEF
(prestacions econòmiques per a cures en l'entorn familiar)
ocupen el 51% del total, la teleassistència un 21%, residències
un 8%, el centres de dia un 5% i l'Ajuda a domicili a penes un
3% del total. 

Si mirem les darreres estadístiques publicades al portal de
la direcció general de dependència segons la informació
acumulada de dependència de març 2020: el nombre total de
sol·licituds a les Illes Balears era de 76906 dels qual els
sol·licitant amb PIA acordat eren 52456 i si comparem
aquestes dades amb les de març 2019, veuríem que els
sol·licitants pendents de PIA acordat han augmentat un 10%.

Quant a la cartera de serveis socials, des de el inici de la
crisi sanitària provocada pel COVID-19 s’han hagut de
suspendre tots els que es prestaven a l’exterior, també els que
afecten a dependència com per exemple els centres de dia. La
Conselleria d’Afers Socials el passat dia 25 d’abril va assumir
el copagament que abonen els dependents per la seva plaça en
un centre de dia municipal mentre duri l’Estat d’Alarma que
manté aquests centres tancats. S’ha de dir que un gran nombre
de les persones dependents que reben el servei de centre dia,
debut al seu nivell d’ingressos, ja no pagaven cap quota i que

evidentment no es podia carregar el copagament d’un servei
que no s’havia rebut. 

Per altra banda la situació econòmica i social de les
families, degut al coronavirus ha canviat dràsticament, com
també han canviat les seves necessitats a l’hora de la cura de les
persones dependents. 

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a que, ara més que mai, es reforci el sistema de
valoració i resolució d’expedients de dependència a fi de reduir
el període de llista d’espera. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a que, amb la màxima urgència possible, es
contacti de manera telefònica amb tots els sol·licitants de
dependència que encara no tinguin resolt el seu expedient i que
segons les seves necessitats se'ls faciliti el servei d’ajuda de
manera immediata. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a revisar de manera individual i urgent els PIAS
acordats a totes aquelles persones dependents que tenien
aprovat el servei d’assistència a centres de dia o qualsevol altre
servei suspès i adaptar ho a les seves necessitats ja siguin
d’ajuda a domicili o prestacions econòmiques per a cures en
l'entorn familiar durant el temps que duri la crisi provocada per
la COVID-19.

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 8119/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Pla de xoc cultural COVID-19: cap a la
revitalització i consolidació de la indústria cultural a
Balears en relació amb el sector de galeries d'art, creadors
i comissaris, davant la Comissió d'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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Aquesta iniciativa que aquí presentem s'integra en el Pla de
Xoc_Covid19 que proposa el Grup Parlamentari Popular i que
pretén brindar immediatament suport al món cultural i als seus
creadors intentant pal·liar la situació de prostració que es
preveu.

Un pla d'impuls que abasta mesures financeres,
ocupacionals, digitals i algunes fiscals per als diferents sectors
i tots els seus actors. I que s'ha articulat en quatre proposicions
no de llei:
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I. Pla de xoc Cultural_Covid19, Galeries d'Art, Creadors i
Comissaris
II. Pla de xoc Cultural_Covid19, Sector Audiovisual.
III. Pla de xoc Cultural_Covid19, Arts Escèniques i
Musicals.
IV. Pla de xoc Cultural_Covid19; Editorials, Llibreries,
Distribuïdores i Autors.

Museus, galeries d'Art, centres d'Art, cites culturals,
Biennals d'Art, fires d'Art…Tot roman tancat o ajornat fins que
remeti aquesta crisi de sanitat pública. Enmig d'aquesta
incertesa generalitzada a causa de la pandèmia del coronavirus,
els sectors culturals estan experimentant greus conseqüències,
a les que cal afegir la naturalesa precària del seu mercat laboral,
els seus ingressos discontinus així com l'escassa protecció
social dels seus treballadors, està abocant aquests col·lectiu a
una factura sense precedents, que sens dubte serà molt alta per
a un sector de per si mateix fràgil i vulnerable.

• L'Associació per al Desenvolupament de la Propietat
Intel·lectual (ADEPI) assevera que el PIB cultural, que
representa el 3,5%  del total d'Espanya, podrà reduir-se en
3.000 milions d'euros durant els pròxims mesos a causa del
“inevitable canvi d'hàbits de consum” al qual obliga el
confinament dels ciutadans.
• La Mesa Sectorial de l'Art Contemporani integrada per les
principals associacions professionals d'àmbit estatal del sector
de l'art contemporani ha manifestat que la situació de paràlisi
que viu el sector a conseqüència del coronavirus i tindrà una
gravíssima repercussió a mitjà i llarg termini en tots els sectors
que la integren.
• La plataforma CREA calcula que l'impacte econòmic de la
COVID-19 a les empreses culturals fins al mes de juny serà de
20 milions d'euros a les Balears.

Aquestes delicades circumstàncies exigeixen als
responsables de cultura dels diferents àmbits competencials una
especial sensibilitat i coordinació, impulsant mesures
específiques i mecanismes àgils que puguin beneficiar tots els
actors de la cadena de valor de la indústria cultural enfortint
així els seus fonaments i acompanyant els seus protagonistes en
aquesta situació d'excepcionalitat.

La recuperació del pols de la nostra societat requereix
inexcusablement de CULTURA. I per això el Grup
Parlamentari Popular insta el Govern balear a adoptar un
conjunt de mesures adreçades en primer lloc a pal·liar de
manera immediata les pèrdues ocasionades a les Galeries d'Art,
als Creadors i Comissaris i altres mesures orientades a la
consolidació i al creixement en el temps d'aquests col·lectius.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la resolució i l'abonament immediatament de les
ajudes corresponents a l'exercici 2019 així com al primer
trimestre de 2020, per part de la Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat, destinades al sector de Galeries d'Art,
Creadors i Comissaris.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar 500.000 euros per a l'adquisició d'obres d'art
contemporani amb l'objectiu de fer costat als artistes i a les
galeries de Balears davant la interrupció de les activitats
expositives i de venda d'art, a través de convocatòries i
l'assessorament de comissió d'experts.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir ajudes específiques relacionades amb el lucre
cessant de les empreses i entitats, relacionades amb el
sector de Galeries d'Art, Creadors i Comissaris, sempre que
sigui conseqüència de les mesures preventives adoptades per a
controlar la pandèmia.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar una línia de préstecs específica per a la
indústria cultural i, concretament, per al sector de les Galeries
d'Art, Creadors i Comissaris, a zero interessos, amb període
d'amortització superior a cinc anys i amb el primer any de
carència.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar programes de col·laboració públicoprivada
per ajudar al sosteniment dels equipaments culturals privats i
poder programar activitats escèniques, musicals i audiovisuals
conjuntament.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar programes de formació digital (pàgines web,
xarxes socials, realitat virtual, teleconferència) per a galeristes,
creadors, comissaris i crítics que garanteixin l'accés de tots a
aquesta nova dimensió de l'Art en línia.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a llançar plataformes i canals digitals que abastin des
de continguts digitals a exposicions virtuals a més de propiciar
espais de trobada entre creadors, comissaris i el seu públic.
ArtChannel.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure línies de recerca i innovació per explorar
les interseccions entre art i tecnologia.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar a la disposició del sector el 20% del temps de
publicitat institucional de manera gratuïta en els mitjans de
comunicació públics per a la informació i l'impuls de les
activitats culturals de Balears durant 2020.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar d'una vegada per sempre la llei de
mecenatge, incrementant els percentatges de deducció per a les
donacions i fomentant el microfinançament ampliant les
deduccions a la quota d'IRPF, especialment pel que fa al sector
de Galeries d'Art, Creadors i Comissaris.

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia Garcia i Sastre
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
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RGE núm. 8120/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de xoc cultural COVID-19: cap a la
revitalització i consolidació de la indústria cultural a
Balears en relació amb el sector audiovisual, davant la
Comissió d'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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Aquesta iniciativa que aquí presentem s'integra en el Pla de
Xoc_Covid19 que proposa el Grup Parlamentari Popular i que
pretén brindar immediatament suport al món cultural i als seus
creadors intentant pal·liar la situació de prostració que es
preveu.

Un pla d'impuls que abasta mesures financeres,
ocupacionals, digitals i algunes fiscals per als diferents sectors
i tots els seus actors. I que s'ha articulat en quatre proposicions
no de llei:

I. Pla de xoc Cultural_Covid19, Galeries d'Art, Creadors i
Comissaris
II. Pla de xoc Cultural_Covid19, Sector Audiovisual.
III. Pla de xoc Cultural_Covid19, Arts Escèniques i
Musicals.
IV. Pla de xoc Cultural_Covid19; Editorials, Llibreries,
Distribuïdores i Autors.

Museus, galeries d'Art, centres d'Art, cites culturals,
Biennals d'Art, fires d'Art…Tot roman tancat o ajornat fins que
remeti aquesta crisi de sanitat pública. Enmig d'aquesta
incertesa generalitzada a causa de la pandèmia del coronavirus,
els sectors culturals estan experimentant greus conseqüències,
a les que cal afegir la naturalesa precària del seu mercat laboral,
els seus ingressos discontinus així com l'escassa protecció
social dels seus treballadors, està abocant aquests col·lectiu a
una factura sense precedents, que sens dubte serà molt alta per
a un sector de per si mateix fràgil i vulnerable.

• L'Associació per al Desenvolupament de la Propietat
Intel·lectual (ADEPI) assevera que el PIB cultural, que
representa el 3,5%  del total d'Espanya, podrà reduir-se en
3.000 milions d'euros durant els pròxims mesos a causa del
“inevitable canvi d'hàbits de consum” al qual obliga el
confinament dels ciutadans.
• La Mesa Sectorial de l'Art Contemporani integrada per les
principals associacions professionals d'àmbit estatal del sector
de l'art contemporani ha manifestat que la situació de paràlisi
que viu el sector a conseqüència del coronavirus i tindrà una
gravíssima repercussió a mitjà i llarg termini en tots els sectors
que la integren.
• La plataforma CREA calcula que l'impacte econòmic de la
COVID-19 a les empreses culturals fins al mes de juny serà de
20 milions d'euros a les Balears.

Aquestes delicades circumstàncies exigeixen als
responsables de cultura dels diferents àmbits competencials una
especial sensibilitat i coordinació, impulsant mesures
específiques i mecanismes àgils que puguin beneficiar tots els
actors de la cadena de valor de la indústria cultural enfortint
així els seus fonaments i acompanyant els seus protagonistes en
aquesta situació d'excepcionalitat.

A més cal assenyalar que el sector audiovisual genera
anualment a Balears un valor afegit brut (VAB) de 64,9 milions
d'euros, un import que representa el 0,3 per cent del VAB del
total de l'arxipèlag, segons revela un estudi sobre indústries
culturals elaborat per la Fundació Impulsa. I el sever
estancament del flux de caixa que sofreixen totes les empreses
del sector, a causa de la cancel·lació o suspensió d'una gran
quantitat de projectes, pot desembocar tràgicament en la
desaparició d'una part important del teixit productiu essencial
per a l'economia balear.

La recuperació del pols de la nostra societat requereix
inexcusablement de CULTURA. I per això el Grup
Parlamentari Popular insta el Govern Balear a adoptar un
conjunt de mesures dirigides en primer lloc a pal·liar de manera
immediata les pèrdues ocasionades sector audiovisual i altres
mesures orientades a la consolidació i al creixement en el temps
d'aquest col·lectiu.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la resolució i l'abonament immediatament de les
ajudes corresponents a l'exercici 2019 així com el primer
trimestre de 2020, per part de la Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat adreçades al sector audiovisual.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir i incrementar en un 50% totes les línies de
suport i subvenció de la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat, respecte de 2019, destinades a l'impuls del sector
audiovisual balear.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir ajudes específiques relacionades amb el lucre
cessant de les empreses i entitats del sector audiovisual,
sempre que sigui conseqüència de les mesures preventives
adoptades per a controlar la pandèmia.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar una línia de préstecs específica per a la
indústria cultural i, especialment per al sector audiovisual, a
zero interessos, amb període d'amortització superior a cinc anys
i amb el primer any de carència.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prioritzar la contractació de continguts creats per
productores de Balears per part de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure els mecanismes que permetin la justa
participació de les productores locals en els concursos
d'adjudicació dels serveis informatius de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la preparació d'un protocol de prevenció sanitària per
als rodatges una vegada que es reprengui l'activitat audiovisual
a Balears.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’exempció del 100% de les taxes per a rodatges
audiovisuals a Balears fins al 31 de desembre de 2020.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar d'una vegada per sempre la llei de
mecenatge, incrementant els percentatges de deducció per a les
donacions i fomentant el microfinançament ampliant les
deduccions a la quota d'IRPF, especialment pel que fa al sector
audiovisual.

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia Garcia i Sastre
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 8121/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Pla de xoc cultural COVID-19: cap a la
revitalització i consolidació de la indústria cultural a
Balears en relació amb el sector d'arts escèniques i
musicals, davant la Comissió d'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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Aquesta iniciativa que aquí presentem s'integra en el Pla de
Xoc_Covid19 que proposa el Grup Parlamentari Popular i que
pretén brindar immediatament suport al món cultural i als seus
creadors intentant pal·liar la situació de prostració que es
preveu.

Un pla d'impuls que abasta mesures financeres,
ocupacionals, digitals i algunes fiscals per als diferents sectors
i tots els seus actors. I que s'ha articulat en quatre proposicions
no de llei:

I. Pla de xoc Cultural_Covid19, Galeries d'Art, Creadors i
Comissaris
II. Pla de xoc Cultural_Covid19, Sector Audiovisual.
III. Pla de xoc Cultural_Covid19, Arts Escèniques i
Musicals.
IV. Pla de xoc Cultural_Covid19; Editorials, Llibreries,
Distribuïdores i Autors.

Museus, galeries d'Art, centres d'Art, cites culturals,
Biennals d'Art, fires d'Art…Tot roman tancat o ajornat fins que
remeti aquesta crisi de sanitat pública. Enmig d'aquesta
incertesa generalitzada a causa de la pandèmia del coronavirus,
els sectors culturals estan experimentant greus conseqüències,
a les que cal afegir la naturalesa precària del seu mercat laboral,
els seus ingressos discontinus així com l'escassa protecció
social dels seus treballadors, està abocant aquests col·lectiu a
una factura sense precedents, que sens dubte serà molt alta per
a un sector de per si mateix fràgil i vulnerable.

• L'Associació per al Desenvolupament de la Propietat
Intel·lectual (ADEPI) assevera que el PIB cultural, que
representa el 3,5%  del total d'Espanya, podrà reduir-se en
3.000 milions d'euros durant els pròxims mesos a causa del

“inevitable canvi d'hàbits de consum” al qual obliga el
confinament dels ciutadans.
• La Mesa Sectorial de l'Art Contemporani integrada per les
principals associacions professionals d'àmbit estatal del sector
de l'art contemporani ha manifestat que la situació de paràlisi
que viu el sector a conseqüència del coronavirus i tindrà una
gravíssima repercussió a mitjà i llarg termini en tots els sectors
que la integren.
• La plataforma CREA calcula que l'impacte econòmic de la
COVID-19 a les empreses culturals fins al mes de juny serà de
20 milions d'euros a les Balears.

Aquestes delicades circumstàncies exigeixen als
responsables de cultura dels diferents àmbits competencials una
especial sensibilitat i coordinació, impulsant mesures
específiques i mecanismes àgils que puguin beneficiar tots els
actors de la cadena de valor de la indústria cultural enfortint
així els seus fonaments i acompanyant els seus protagonistes en
aquesta situació d'excepcionalitat.

La recuperació del pols de la nostra societat requereix
inexcusablement de CULTURA. I per això el Grup
Parlamentari Popular insta el Govern balear a adoptar un
conjunt de mesures dirigides en primer lloc a pal·liar de manera
immediata les pèrdues ocasionades pel cessament del sector de
les arts escèniques i altres mesures orientades a la consolidació
i al creixement en el temps d'empreses productores i
companyies del sector.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la resolució i al pagament immediatament de les
ajudes corresponents a l'exercici 2019 així com al primer
trimestre de 2020, per part del Govern Balear adreçades al
sector d'arts escèniques i musicals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l'abonament, per part d’aquest, del 50% del “caché”
de les actuacions cancel·lades i ajornades a conseqüència de les
mesures preventives adoptades per controlar la pandèmia,
sempre que es tracti d'espectacles amb intervenció d'artistes o
promotors locals.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir i incrementar en un 50% totes les línies de
suport i subvenció, per a produccions i gires per part del
Govern balear, respecte de 2019, destinades a l'impuls del
sector de les arts escèniques i musicals.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar una línia de préstecs específica per a la
indústria cultural i, en especial, per al sector d'arts escèniques
i musicals, a zero interessos, amb període d'amortització
superior a cinc anys i amb el primer any de carència.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la promoció de produccions del sector d'arts
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escèniques i musicals de Balears a través de la xarxa d'oficines
econòmiques i comercials d'Espanya en l'exterior.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la cessió gratuïta d'espais públics per a la producció,
la realització o l'exhibició de projectes o activitats culturals del
sector d'arts escèniques i musicals.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar i flexibilitzar tots els procediments
administratius per a la concessió de permisos en l'organització
d'esdeveniments culturals i musicals.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la preparació d'un protocol de prevenció sanitària per
a les produccions escèniques i musicals a Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar a la disposició del sector el 20% del temps de
publicitat institucional de manera gratuïta en els mitjans de
comunicació públics per a la informació i l'impuls de les
activitats culturals de Balears durant 2020.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar d'una vegada per sempre la llei de
mecenatge, incrementant els percentatges de deducció per a les
donacions i fomentant el microfinançament ampliant les
deduccions a la quota d'IRPF, especialment pel que fa al sector
d'arts escèniques i musicals.

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia Garcia i Sastre
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

F)
RGE núm. 8122/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Pla de xoc cultural COVID-19: cap a la
revitalització i consolidació de la indústria cultural a
Balears en relació amb el sector d'editorials, llibreries,
distribuïdores i autors, davant la Comissió d'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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Aquesta iniciativa que aquí presentem s'integra en el Pla de
Xoc_Covid19 que proposa el Grup Parlamentari Popular i que
pretén brindar immediatament suport al món cultural i als seus
creadors intentant pal·liar la situació de prostració que es
preveu.

Un pla d'impuls que abasta mesures financeres,
ocupacionals, digitals i algunes fiscals per als diferents sectors
i tots els seus actors. I que s'ha articulat en quatre proposicions
no de llei:

I. Pla de xoc Cultural_Covid19, Galeries d'Art, Creadors i
Comissaris
II. Pla de xoc Cultural_Covid19, Sector Audiovisual.

III. Pla de xoc Cultural_Covid19, Arts Escèniques i
Musicals.
IV. Pla de xoc Cultural_Covid19; Editorials, Llibreries,
Distribuïdores i Autors.

Museus, galeries d'Art, centres d'Art, cites culturals,
Biennals d'Art, fires d'Art…Tot roman tancat o ajornat fins que
remeti aquesta crisi de sanitat pública. Enmig d'aquesta
incertesa generalitzada a causa de la pandèmia del coronavirus,
els sectors culturals estan experimentant greus conseqüències,
a les que cal afegir la naturalesa precària del seu mercat laboral,
els seus ingressos discontinus així com l'escassa protecció
social dels seus treballadors, està abocant aquests col·lectiu a
una factura sense precedents, que sens dubte serà molt alta per
a un sector de per si mateix fràgil i vulnerable.

• L'Associació per al Desenvolupament de la Propietat
Intel·lectual (ADEPI) assevera que el PIB cultural, que
representa el 3,5%  del total d'Espanya, podrà reduir-se en
3.000 milions d'euros durant els pròxims mesos a causa del
“inevitable canvi d'hàbits de consum” al qual obliga el
confinament dels ciutadans.
• La Mesa Sectorial de l'Art Contemporani integrada per les
principals associacions professionals d'àmbit estatal del sector
de l'art contemporani ha manifestat que la situació de paràlisi
que viu el sector a conseqüència del coronavirus i tindrà una
gravíssima repercussió a mitjà i llarg termini en tots els sectors
que la integren.
• La plataforma CREA calcula que l'impacte econòmic de la
COVID-19 a les empreses culturals fins al mes de juny serà de
20 milions d'euros a les Balears.

Aquestes delicades circumstàncies exigeixen als
responsables de cultura dels diferents àmbits competencials una
especial sensibilitat i coordinació, impulsant mesures
específiques i mecanismes àgils que puguin beneficiar tots els
actors de la cadena de valor de la indústria cultural enfortint
així els seus fonaments i acompanyant els seus protagonistes en
aquesta situació d'excepcionalitat.

La recuperació del pols de la nostra societat requereix
inexcusablement de CULTURA. I per això el Grup
Parlamentari Popular insta el Govern a adoptar un conjunt de
mesures dirigides en primer lloc a pal·liar de manera immediata
les pèrdues ocasionades del sector editorial i de la distribució
a més dels autors i altres mesures orientades a la consolidació
i creixement en el temps d'aquest col·lectiu.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la resolució i l'abonament immediatament de les
ajudes corresponents a l'exercici 2019 així com al primer
trimestre de 2020, per part de la Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat adreçades al sector d'Editorials, Llibreries,
Distribuïdores i Autors.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar 250.000 euros per a una adquisició
extraordinària de llibres a editorials de Balears amb l'objectiu
de fer costat a segells editorials i llibreries de proximitat davant



BOPIB núm. 44 - 8 de maig de 2020 2635

el cessament de les activitats de sector a través de
convocatòries i la conformació d'una comissió avaluadora.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar la línia de compres de llibres per part de les
biblioteques públiques concentrant, especialment, l'adquisició
anual durant el primer semestre del present any.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir i incrementar en un 50% totes les línies de
suport i subvenció de la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat, respecte de 2019, destinades a l'impuls del sector
d'Editorials, Llibreries, Distribuïdores i Autors.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir ajudes específiques relacionades amb el lucre
cessant de les empreses i entitats del sector d'Editorials,
Llibreries, Distribuïdores i Autors, sempre que sigui
conseqüència de les mesures preventives adoptades per
controlar la pandèmia.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar una línia de préstecs específica per a la
indústria del sector d'Editorials, Llibreries, Distribuïdores i
Autors a zero interessos, amb període d'amortització superior
a cinc anys i amb el primer any de carència.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a disposar de programes de formació digital (pàgines
web, xarxes socials, realitat virtual, teleconferència) per a
editors, distribuïdors i escriptors, que garanteixin l'accés a tots
a aquesta nova dimensió de la creativitat en línia.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar i llançar plataformes digitals que abastin
des de continguts digitals a Fires virtuals, Trobades virtuals
entre creadors i els seus lectors.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure línies de recerca i innovació per explorar
les interseccions entre el món editorial i tecnologia.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar a la disposició del sector el 20% del temps de
publicitat institucional de manera gratuïta en els mitjans de
comunicació públics per a la informació i l'impuls de les
activitats culturals de Balears durant 2020.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar d'una vegada per sempre la llei de
mecenatge, incrementant els percentatges de deducció per a les
donacions i fomentant el microfinançament ampliant les
deduccions a la quota d'IRPF, especialment pel que fa al sector
d'Editorials, Llibreries, Distribuïdores i Autors.

Palma, a 27 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia Garcia i Sastre
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

G)

RGE núm. 8123/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a distribució de mascaretes a les farmàcies, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la greu situació
generada per la pandèmia de la COVID-19 i la importància
d'aplicar les mesures que es contemplen en aquesta iniciativa el
més aviat possible, es fa necessari un pronunciament urgent de
la cambra.

Més enllà de mesures com el distanciament físic entre
persones o la rentada periòdica i exhaustiva de les mans, les
mascaretes, juntament amb altres elements com els guants, les
ulleres o les caretes, representen un element essencial dins de
l'equipament de protecció individual existent per frenar el
contagi i evitar l'expansió del coronavirus (COVID-19).

Tenint en compte els diferents tipus catalogats de
mascaretes, així com els diferents nivells de seguretat que
ofereixen i les indicacions d'ús específiques de cada model, les
mascaretes s'han convertit en un article de primera necessitat
davant la pandèmia.

És així per a tots els professionals sanitaris, els membres de
les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat, els treballadors
de sectors econòmics essencials… l'acompliment professional
dels quals comporta inevitablement un contacte continuat amb
altres persones i en conseqüència una exposició elevada al
virus.

En el mateix sentit, i en moments en els quals el
desconfinament de la població en general està cada vegada més
pròxim, les màscares cobren vital importància per a la
protecció de la població general, especialment quant a evitar la
transmissió de la COVID-19 es refereix i en major grau davant
situacions de contacte com les que s'estan produint i es
produiran en major mesura quan s'aixequi el confinament de la
població en les seves llars.

Malgrat els criteris canviants plantejats pel Govern
d'Espanya sobre l'ús de les mascaretes per a tota la població en
les últimes setmanes, la decisió que finalment ha imperat,
almenys en el moment en el qual es redacta la present
iniciativa, és la de l'ús generalitzat.

En aquest sentit el 7 d'abril de 2020, el Consell General de
Col·legis Oficials de Farmacèutics va trametre una carta al
ministre de Sanitat per oferir la xarxa d'oficines de farmàcia
-més de 22.000 en tot el territori nacional- com a punt de
distribució de les mascaretes a tota la població, argumentant
per a això, entre altres avantatges, “la possibilitat que suposa
determinar i donar prioritat en la dispensació de mascaretes als
grups de població més vulnerables” o “el control absolut en
temps real de les mascaretes rebudes en cada farmàcia, la seva
dispensació conforme als criteris establerts sense la intromissió
de supòsits distribuïdors que estan actuant amb finalitats
especulatius”.
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La proposta donaria accés a les mascaretes com a mesura de
prevenció als ciutadans de les Illes Balears en condicions
d'igualtat, amb independència del seu lloc de residència, perquè
el farmacèutic comunitari és el professional sanitari més pròxim
i accessible al ciutadà. Les oficines de farmàcia amb les quals
compten les Illes Balears, és el recurs sanitari que disposa d'un
ampli horari d'atenció al públic, sense que sigui necessari cita
prèvia, ni existeixi llista d'espera.

Així, des del Grup Parlamentari Popular, creiem que el
repartiment de mascaretes a través de les farmàcies alleugeriria
la sobrecàrrega d'altres recursos assistencials del Sistema de
Salut, evitant el seu col·lapse en un moment com aquest.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el repartiment de mascaretes als ciutadans a les
Illes Balears es dugui a terme a través de la recepta electrònica
per retirar en les oficines de farmàcia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que les mascaretes, mentre duri aquesta pandèmia,
siguin considerades com un medicament finançat més,
contemplant la gratuïtat per a pensionistes i aturats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que es faciliti el nombre de mascaretes d'ús diari per tal
que es pugui cobrir la demanda, com a mínim, de 7 a 15 dies.

Palma, a 28 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

H)
RGE núm. 8124/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a pla de xoc sanitari post 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la greu situació
generada per la pandèmia de la COVID-19 i la importància
d'aplicar les mesures que es contemplen en aquesta iniciativa el
més aviat possible, es fa necessari un pronunciament urgent de
la cambra.

L'actual pandèmia generada per la COVID-19 ha alterat
d'una manera radical l'activitat assistencial sanitària.

Des del tancament de centres d'atenció primària, el
tancament de les agendes dels especialistes i la suspensió de la
realització de proves i cirurgies programades han estat part dels
danys col·laterals que aquest virus ha produït en el nostre
sistema sanitari.

Una vegada que les dades acompanyin el relatiu optimisme
del control sobre els contagis i l'evolució de la pandèmia a la
nostra comunitat, necessitem amb caràcter urgent disposar d'un
pla de tornada a la normalitat el més ràpid possible però també
que estableixi les certeses i les garanties necessàries perquè
l'atenció sanitària recuperi els estàndards de qualitat del nostre
sistema sanitari.

És preocupant la cronificació que determinades malalties i
patologies hagin pogut generar en els pacients que hagin hagut
de retardar els seus diagnòstics o intervencions quirúrgiques ja
programades i també per l'increment en les llistes d'espera que
ha generat la situació actual i que pugui empitjorar si no es té
un pla ben dissenyat i enfortit a la tornada a l'activitat
programada.

Per tot això, el Grup parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a elaborar un pla de xoc sanitari postcovid,
dotat dels mitjans econòmics i professionals necessaris que
garanteixin la tornada a la normalitat de l'activitat programada
de tot el sector sanitari amb la major celeritat possible i que
contribueixi, amb la major eficàcia, a la reducció de les llistes
d'espera, que ja teníem prèvia a l'arribada del virus, i que
encara s'han incrementat molt més amb l'actual situació.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a consensuar el pla de xoc sanitari postcovid
amb els professionals sanitaris i agents socials i a presentar-lo
en el Parlament de les Illes Balears en el termini màxim de dos
mesos.

Palma, a 28 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

I)
RGE núm. 8125/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
prevenció i abordatge de la solitud no desitjada de les
persones majors, agreujada per la crisi sanitària de la
COVID-19, 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
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presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

En aquesta crisi sanitària són les persones majors les
persones més afectades, així ho constaten la majoria de casos
greus. Les persones majors de 80 anys amb malalties prèvies
són les que tenen més probabilitat de tenir complicacions per
la infecció del virus COVID-19. I a tot això, se suma un factor
de vulnerabilitat major quan aquestes viuen soles.

Segons l’enquesta contínua de llars publicada per l’Institut
Nacional d’Estadística (INE), a Balears, durant el 2019, hi ha
un total de 20,400 persones majors de 80 anys que viuen soles.
Aquestes persones no conviuen amb cap familiar ni amb cap
persona cuidadora, si bé això no significa que cap persona de
la família o externa en tengui cura, en cas que necessitin algun
tipus d’ajuda.

La soledat no desitjada es caracteritza perquè les persones
que la pateixen presenten una falta o un dèficit de relacions
interpersonals i senten la soledat com un fet obligat, que els
produeix un patiment profund. Es tracta d’un fenomen social,
com d’una experiència fonamental personal, pel que fa que el
seu abordatge sigui complex.

La soledat augmenta amb l’edat i depèn de les expectatives
de la vida. Per tant, tot i que la soledat la pot experimentar
qualsevol persona, tot i que hi ha altres col·lectius en risc de
patir-la, són les persones majors les que representen els
percentatges més elevats de la soledat, i també
són les que manifesten aquest dolor com una de les principals
preocupacions.

Per a l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la soledat
no desitjada és un dels majors riscs pel deteriorament de la
salut, i un factor determinant que afavoreix que les persones
que la pateixen, acabin en situació de dependència. Al voltant
del 40% de les persones que viuen soles són dependents o es
consideren socialment aïllades i abandonades.
Entenem que l’envelliment de la població es pot considerar un
èxit de les polítiques de salut pública i desenvolupament
socioeconòmic, però també constitueix un repte per a la nostra
societat, que ha d'adaptar-se per millorar al màxim la salut i la
capacitat funcional de les persones majors, així com la
participació social i de seguretat.

Per tant, considerem que el problema de la soledat no
desitjada al nostre país i a la nostra comunitat autònoma s’ha
d’abordar de manera global per les nostres administracions,
indispensable a partir de la crisi sanitària (COVID-19).

Considerant necessari i prioritari conscienciar la societat
respecte d'aquest greu problema i prendre les mesures per
prevenir-lo i abordar-ho, a través del rigor del coneixement
científic i estadístic, els grups parlamentaris sotasignants
presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta totes les institucions
a enfortir els serveis de teleassistència i assistència domiciliària
a les persones majors dependents que ja els reben, i les
persones que resten a l’espera. Així com persones dependents
que no són ateses directament per aquestes administracions.

També, a potenciar els programes d’acompanyament existents
de les persones majors que viuen soles.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure la perspectiva de la soledat no desitjada de
forma transversal, tant a les accions que es desenvolupin des de
les conselleries competents en cura i atenció a les persones
majors com en totes les activitats de planificació dels seus
objectius.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, d’acord amb les institucions competents, i amb la
participació del tercer sector social, a mantenir la coordinació
per tal d'abordar l'atenció de les persones majors, i de forma
prioritària d'aquelles que pateixen aquest fenomen amb major
mesura.

4. El Parlament de les Illes Balears constata la gran labor i la
dedicació del personal de serveis socials, de residències,
centres de dia i servei d’ajuda a domicili, durant la crisi
sanitària, provocada per la COVID-19.

5. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
desenvolupar campanyes de sensibilització i conscienciació per
la prevenció de la soledat no desitjada, especialment durant el
temps que aquestes es mantinguin en risc d'infecció per la
COVID-19.

Palma, a 29 d'abril de 2020
Les diputades
Beatriu Gamundí i Molina
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

J)
RGE núm. 8126/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a exoneració o
reducció del cànon de i l'ampliació del termini per a les
concessions i autoritzacions del domini públic
maritimoterrestre estatal, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

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.

L'Organització Mundial de la Salut, el passat 30 de gener de
2020, va declarar 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 va ser prorrogat pel Congrés dels
Diputats. Aquesta situació -de la declaració d'alarma i de la
crisi sanitària de la COVID-19- ha provocat el confinament de
la població en la seva residència habitual i la suspensió de la
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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 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 o bé veuran reduïts els seus guanys. En gran
part, la temporada turística de 2020 serà una temporada en la
qual una immensa majoria d'establiments no podrà exercir la
seva activitat, i la caiguda de visitants, una previsió
absolutament contrastada.

Lògicament aquesta situació de caiguda dràstica de visitants
i de crisi per la COVID-19 coincideix amb la vigència de
moltes concessions i autoritzacions atorgades per
l'Administració General de l'Estat per ocupar béns de domini
públic, especialment per a l'explotació dels serveis de
temporada de les diferents platges de les Illes Balears. De fet,
molts dels serveis ja autoritzats s'han hagut de suspendre, ja que
estan dins de les activitats que aturava la declaració de l'estat
d'alarma. Alguns procediments per a la seva adjudicació també
han quedat suspesos. A més, resulta que alguns d'aquests
serveis han estat adjudicats amb uns càlculs d'usuaris de les
platges i d'ingressos que esdevenen totalment irreals en les
actuals circumstàncies i que, segurament, generaran
conflictivitat en relació amb el compliment i les condicions
d'aquests contractes.

L'article 84 de la Llei 22/1988, de costes i litoral, estableix
que tota ocupació o aprofitament del domini públic
marítimoterrestre en virtut d'una concessió o autorització
devengarà el corresponent cànon a favor de l'Administració de
l'Estat, estant obligats al pagament del cànon els titulars de les
concessions i autoritzacions. Resultant evident que les quanties
dels cànons s'han calculat sense poder tenir present la realitat
de la COVID-19.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears proposa a la Comissió de Turisme i Treball que
acordi:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a aprovar, a través dels instruments jurídics que
correspongui, l'exoneració o la reducció dels cànons a cobrar
per les concessions i autoritzacions vigents durant l'any 2020
per a l'ocupació de béns de domini públic marítimoterrestre.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a aprovar, a través dels instruments jurídics que
correspongui, l'ampliació per un any de totes les concessions i
autoritzacions vigents durant l'any 2020 per a l'ocupació de
béns de domini públic marítimoterrestre.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a modificar les condicions de les concessions i
autoritzacions vigents durant l'any 2020 per a l'ocupació de
béns de domini públic marítimoterrestre per permetre als
ajuntaments no explotar, en la temporada 2020, aquelles
activitats autoritzades per raons justificades de caràcter
econòmic, ambiental o sanitari.

Palma, a 28 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

La portaveu
Catalina Pons i Salom

K)
RGE núm. 8127/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a establiment per
part del Govern de les Illes balears d'ajudes a fons perdut
per a autònoms per compensar les pèrdues per la COVID-
19, davant la Comissió de Turisme i Treball.

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 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 i les seves posteriors pròrrogues
han provocat una aturada econòmica de primera magnitud. És
obligació dels poders públics aprovar i dissenyar totes aquelles
mesures que puguin suavitzar i minvar l'impacte negatiu que a
l'àmbit socioeconòmic tendrà tota aquesta crisi planetària
provocada per la pandèmia.

A les Illes Balears hi ha aproximadament uns 90.000
treballadors autònoms i existeixen sectors econòmics amb un
gran pes d'aquest col·lectiu, com pot ser el sector del petit i
mitjà comerç. Els autònoms, tradicionalment, han estat uns
treballadors desprotegits i oblidats pel conjunt dels poders
públics.

L'article 17 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social de la COVID-19, estableix per als
treballadors per compte propi o autònoms una prestació
extraordinària sempre que la seva facturació s'hagi reduït, com
a mínim, en un 75%. El problema és que aquesta prestació és
absolutament insuficient davant la magnitud de les pèrdues
generades per la COVID-19. El fet d'haver entrat en vigor amb
un percentatge tan alt (75%) i passat més de mig mes ha
provocat que siguin molts els autònoms que, almanco en relació
amb el mes de març, no hagin tengut dret a la prestació.

Certament, en relació amb els autònoms, s'han adoptat altres
mesures de suport a conseqüència de tota la situació generada
per la COVID-19. Per exemple, l'ajornament del pagament de
l'arrendament en els casos prevists als articles 1 a 5 del Reial
Decret Llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents
complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació. I,
certament, també, els autònoms es poden beneficiar o s'han vist
beneficiats de mesures més generals com el Reial Decret Llei
14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'aprova l'ajornament de la
presentació i la liquidació d'imposts. Es podrien esmentar, en
aquest sentit, els instrument per a la liquiditat (ICO i ISBA). De
totes maneres, com indiquen els exemples assenyalats, la
immensa majoria de les mesures adoptades suposen guanyar
temps però, en molts de casos, és un guanyar temps que
acabarà generant unes obligacions a les quals serà inviable fer
front. Per tant, atès que altres comunitats autònomes, amb
major o menor fortuna, han aprovat una línia d'ajudes a fons
perdut per als autònoms per intentar compensar les pèrdues
generades per la pandèmia i l'estat d'alarma però sense que això
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sigui endarrerir a més endavant una nova obligació. Atès que
a les Illes Balears seria positiu l'establiment d'una eina similar
que, lògicament, ha de tenir en compte la renda del treballador
autònom i la situació de la seva empresa, ja que es tracta
d'ajudar aquelles persones que estiguin en una pitjor situació.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears proposa a la Comissió d'Economia que acordi:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una línia d'ajudes a fons perdut per a
autònoms que suposi una compensació parcial de les pèrdues
generades per la COVID-19 i l'estat d'alarma. Aquesta línia
d'ajudes hauria de beneficiar tots aquells autònoms que hagin
tengut una reducció de la facturació de, com a mínim, el 40%
en relació amb la mitjana de facturació dels mesos
corresponents de l'any anterior. La línia d'ajudes
tendrà en compte per a la seva concessió el nivell de renda de
l'autònom i la situació de la seva activitat o negoci.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar una modificació de la normativa a fi i efecte
d'establir en el 40% la reducció de facturació dels autònoms per
tenir dret a la prestació extraordinària prevista a l'article 17 del
Reial Decret Llei 8/2020.

Palma, a 28 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

L)
RGE núm. 8157/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a millora de la formació dels professionals dels
serveis especials Policies Locals, Bombers i voluntaris de
Protecció Civil de les Illes Balears, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

El passat 14 de març no va ser un dia qualsevol per a les
nostres vides, es va produir un canvi radical, inesperat quan va
venir a conviure entre nosaltres la COVID-19 i va haver de
decretar-se l'estat d'alarma a Espanya.

Vull un cop més, en nom del Partit Popular, agrair a tots i
cadascun dels serveis que treballen durament per salvar, ajudar
i minimitzar els danys de la COVID-19 a tots ells, pel seu
compromís, la seva professionalitat i solidaritat per als nostres
ciutadans. També un record molt especial a totes les víctimes
i familiars així com a tots els que han patit el contagi de la
COVID-19.

L'estat de benestar que coneixem ha quedat greument ferit,
ja que s'hauran d'ordenar i prioritzar els recursos públics de
manera especial, sense recursos econòmics suficients i hem
d’evitar una major càrrega impositiva per no acabar de destruir
l’economia que tant greument es troba i poder donar sortida a
les necessitats dels nostres ciutadans.

Els serveis especials de Policia Local, Bombers i els
Voluntaris de Protecció Civil, són serveis essencials per a la
nostra societat, cada dia de l’any, i són uns col·lectius
estratègics en les setmanes de confinament per la COVID-19,
el que ens fa reflexionar en diferents aspectes com el nombre
de professionals dins els propis serveis i la formació que reben,
que és molt repetitiva i escassa, per la qual cosa, ha de ser
actualitzada per donar un servei de qualitat i eficient.

Aquesta preocupació que necessita resposta per part de les
administracions competents ve demandada any rere any per al
Partit Popular i pels sindicats dels serveis, que vetllen per
aconseguir els seus drets de formació, per la seva seguretat i
per la satisfacció de poder prestar un servei eficient i
professional per al conjunt de ciutadans de les nostres Illes
Balears.

La Llei 7/2007, de 12 de abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, al títol III, capítol I, Drets dels empleats
públics, article 14 Drets individuals:

"G) A la formació contínua i l'actualització permanent dels
seus coneixements i capacitats professionals, preferentment
en horari laboral.
I) A rebre protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en
el treball."

La Conselleria d'Administracions Publiques i
Modernització, sota la seva responsabilitat a través de l’EBAP,
té l'obligació de prestar aquesta formació demandada per a tots
i cadascun dels serveis. Proposem poder explorar noves vies de
formació, arribar i signar acords amb empreses
privades i organismes públics, a curt i mig termini per impulsar,
per diversificar, per incentivar la formació que anirà en benefici
de la societat i dels nostres professionals.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al reconeixement i al suport de la feina que
desenvolupen els Cossos de Forces i Seguretat de l'Estat, les
Policies Locals, Bombers, la UME, els Voluntaris de Protecció
Civil i la resta de les entitats, associacions i ciutadans que, a
títol individual, han col·laborat en qualsevol tipus d'ajuda de
forma anònima.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè garanteixi que a tots els serveis esmentats se'ls
doti de protecció adequada per evitar els contagis que s'estan
produint i se'ls realitzin tests massius.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la possibilitat d’acordar sinergies normatives
públicoprivades, per poder incrementar la seva oferta i
capacitat; compartir la col·laboració ha de ser un aliat, un
objectiu, un model de present i futur per avançar en la formació
i els coneixements, de manera que resultaria molt interessant i
motivador obrir una nova via per als professionals d’aquest
serveis estratègics de les Illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a informar abans del 15 de novembre 2020 de les
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passes realitzades en relació amb aquesta iniciativa perquè
pugui ser una realitat l'ampliació de l'oferta formativa dels
nostres professionals per al proper any 2021 des de l’EBAP, la
realització dels convenis adients així com la resta d'actuacions
que contempla aquesta iniciativa.

Palma, a 29 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

M)
RGE núm. 8158/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a sol·licitud de reactivació de la pesca recreativa a
les Illes Balears, davant la Comissió d'Economia.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de
març de 2020 la situació d'emergència de salut pública
ocasionada per la COVID-19 a pandèmia internacional.

El 14 de març de 2020 el Govern Espanyol declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per  la
COVID-19, mitjançant el Reial decret 463/2020. Les mesures
previstes s'enquadren en l'acció de protegir la salut i la
seguretat dels ciutadans i contenir la progressió de la malaltia,
reforçant el sistema de salut pública. S'adopten una sèrie de
mesures temporals que afecten tota la societat.

La pesca recreativa a les Illes Balears representa una
activitat, en nombre de llicències, de les majors a tot l'estat i a
Europa, tant pel nombre d'aficionats com per la seva
importància socioeconòmica. Ja a la fi del segle XIX l'Arxiduc
Luis Salvador d'Àustria, va posar de manifest la seva
importància a les Illes.

La pesca recreativa ha estat practicada al llarg de la història
pels pobles costaners, aconseguint el seu màxim a les Illes
Balears gràcies als avanços tecnològics i a la major
disponibilitat de temps d'oci i de poder adquisitiu.

Davant l'anunci de les diferents fases de desescalada
anunciada per l'Estat que es desenvoluparà a partir de març que
es desenvoluparan de manera asimètrica en cada territori per
aconseguir la nova normalitat, des del Partit Popular pensem
que s'ha de permetre la pràctica de l'activitat de pesca
recreativa i submarina, sempre complint els protocols de
seguretat sanitaris que siguin preventius.

Segons la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca
marítima, marisqueig i aqüicultura de les Illes Balears,
correspon al Govern de les Illes Balears establir les normes per
a aquesta activitat.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears i el Govern de l'Estat a permetre l'activitat de la pesca
recreativa i submarina sempre sota les mesures que marqui el
protocol de seguretat sanitària.

Palma, a 30 d'abril de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

N)
RGE núm. 8159/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a sol·licitud de reactivació de la formació
nàuticopesquera, davant la Comissió de Turisme i Treball.

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.

L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de
març de 2020 la situació d'emergència de salut pública
ocasionada per la COVID-19 a pandèmia internacional.

El 14 de març de 2020 el Govern Espanyol declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per  la
COVID-19, mitjançant el Reial decret 463/2020. Les mesures
previstes s'enquadren en l'acció de protegir la salut i la
seguretat dels ciutadans i contenir la progressió de la malaltia,
reforçant el sistema de salut pública. S'adopten una sèrie de
mesures temporals que afecten tota la societat.

La formació nàuticopesquera, tan important a les nostres
illes, tenint en compte el volum d'activitats relacionades, es va
paralitzar en el mateix moment en què es va declarar l'estat
d'alarma, per la qual cosa són molts els afectats que veuen el
seu futur laboral en una situació extrema en no poder finalitzar
els seus estudis.

Amb el Decret 3/2018, de 23 de febrer, pel qual es regulen
els títols professionals del sector pesquer de patró costaner
polivalent, patró local de pesca i mariner pescador en l'àmbit de
les Illes Balears, i la seva modificació en data 8 de novembre
de 2019, es va obrir la possibilitat de fer una convocatòria
d'exàmens lliures de les titulacions que es regulen i així fer més
accessible aquesta formació per als futurs professionals del
sector pesquer de les Illes Balears. La Llei 6/2013, de 7 de
novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les
Illes Balears, disposa a l'article 28.2 que el Govern de les Illes
Balears ha de dur a terme les actuacions de planificació,
programació, execució i seguiment de la formació pesquera i
dels cursos de reciclatge dels professionals del sector pesquer,
i la direcció i la supervisió dels centres d'ensenyament, entre
altres. El Reial decret 36/2014, de 24 de gener, regula els títols
professionals del sector pesquer.

El Reial decret 1003/1999, d'11 de juny, sobre traspàs de
funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en matèria d'ensenyaments
professionals nàuticopesquers, disposa a l'apartat B de l'annex
que la comunitat autònoma de les Illes Balears assumeix, en el
seu àmbit territorial, les funcions i els serveis que corresponen
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a l'Administració de l'Estat en matèria d'ensenyaments
professionals nàuticopesquers i, en concret, els relatius als
centres d'ensenyament professional nàuticopesquera i
l'expedició de les targetes corresponents a totes les titulacions
professionals nàuticopesquers, així com les convalidacions que
corresponguin.

El Decret 207/1999, de 17 de setembre, pel qual
s'assumeixen i distribueixen les competències transferides per
l'Estat en matèria d'ensenyaments professionals
nàuticopesquers, disposa a l'article 3 que les funcions i els
serveis establerts en el punt anterior seran exercits per la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a través de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

El Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes
Balears, estableix les competències i l'estructura orgànica
bàsica de les conselleries de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i disposa a l'apartat 10 de l'article
2 que la Direcció General de Pesca i Medi Marí exerceix les
competències en l'àmbit dels ensenyaments nàuticopesquers,
entre altres.

Activada la fase de desescalada d'aquest estat s'alarma, és
necessari que la formació i els exàmens d'aquest sector
nàuticopesquer es reactivin i es duguin a terme, com es duran
a terme en altres sectors educatius.

Davant l'anunci de les diferents fases de desescalada
anunciades per l'Estat que es desenvoluparan a partir de març
i de manera asimètrica en cada territori per aconseguir la nova
normalitat, des del Partit Popular pensem que és necessari que
la formació i els exàmens d'aquest sector nàuticopesquer es
reactivin i es duguin a terme, com es duran a terme en altres
sectors educatius.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que es reactivi la formació nàuticopesquera sempre
sota les mesures que marqui el protocol de seguretat sanitària.

Palma, a 30 d'abril de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

O)
RGE núm. 8160/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a informació, agilitació i noves línies d'ajudes
previstes per al lloguer, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

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.

La crisi de la COVID-19, a part d'una tragèdia sanitària en
la qual ens hem vists immersos, també està produint estralls en
el vessant econòmic deixant moltes famílies en situació de risc
de pobresa, quan Pedro Sánchez va anunciar la mobilització de
200 MM d'euros per afrontar la crisi de la COVID-19 va dir
“No escatimarem cap esforç. No deixarem ningú enrere”, i en
aquest sentit en data 1 d'abril de 2020 va ser publicat al BOE
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 i en data 11 d'abril de 2020 va ser
publicada al BOE l'Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, per la
qual s'incorpora, substitueix i modifiquen sengles programes
d'ajuda del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, en compliment
del que es disposa als articles 10, 11 i 12 del 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.

Però ara després de gairebé dos mesos estem veient que
moltes persones que estan pagant lloguer, i que a causa d'una
situació sobrevinguda per l'impacte de la COVID-19, s'han
quedat a l'atur o bé són beneficiàries d'un ERTO o simplement
no poden treballar en cas d'autònoms, i l'import que perceben
no els permet afrontar els pagaments del lloguer, intenten
accedir als microcrèdits previstos a aquest efecte en el Reial
decret llei 11/2020 i el problema és que els bancs no tenen la
informació i l'Administració tampoc no els informa, la qual
cosa els causa una indefensió, l'article 3 de l'ordre esmentada
estableix que les comunitats autònomes "concretaran el termini
i la forma de presentació de sol·licituds, mitjançant resolució
o acord, que serà objecte de publicitat, com més aviat millor".
Són doncs les comunitats autònomes les que hauran de
determinar les persones que es trobin en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
de la COVID-19, per tant aquests expedients hauran d'arribar
al Govern balear per a la seva resolució.

Com que en data d'avui no sols no consta que s'hagi
concretat termini i forma de presentació, sinó que en trucar als
telèfons ningú no sembla saber res d'aquesta ajuda, ni hi ha un
registre d'entrada habilitat, ni correu electrònic relatiu a aquesta
ajuda per al lloguer, la qual cosa genera una total indefensió als
interessats als quals resulta impossible sol·licitar l'ajuda. 

D'altra banda, resulta absolutament necessari que des del
Govern es complementi la ineficaç política de microcrèdits del
Govern de l'Estat amb una política autonòmica pròpia que
atorgui ajudes directes i a fons perdut perquè les famílies més
vulnerables i els autònoms i les PIMES que s'han vist
enormement afectades per la crisi de la COVID-19, puguin fer
front al pagament dels lloguers dels seus habitatges habituals o
els seus locals de negoci.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta a la
consideració del Parlament de les Illes Balears la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a concretar, amb caràcter immediat, el termini i la
forma de presentació de les sol·licituds tal com exigeix l'Ordre
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Ministerial TMA/336/2020, de 9 d'abril. i s'habiliti un telèfon,
correu electrònic o formulari per prestar un correcte servei
d'atenció a la ciutadania.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar, immediatament, a la disposició de la
ciutadania un mitjà perquè sigui possible sol·licitar, de forma
efectiva, l'ajuda i no quedi només en mers anuncis polítics que
no resulten assolibles per la pròpia inactivitat de la Conselleria
de Mobilitat i Habitatge.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear, immediatament, una nova línia d'ajudes
directes HABITATGE COVID-19 amb una dotació de 25
milions d'euros, la finalitat que les famílies de Balears que
hagin vist reduïts els seus ingressos mensuals en almenys un
30% a conseqüència de la crisi de la COVID-19 puguin fer
front a les mensualitats de lloguer i a les amortitzacions de
deute inajornables dels seus habitatges habituals.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear, immediatament, una nova línia d'ajudes
directes que permeti a les PIME i als autònoms que s'hagin vist
afectats per la crisi de la COVID-19, afrontar els pagaments
mensuals dels lloguers dels seus locals comercials o les
amortitzacions de deute inajornables dels seus locals
comercials.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar les línies d'ajudes directes citades en els
punts tercer i quart anteriors i a bestrerue el 75% dels ajuts als
beneficiaris en el moment de la seva concessió.

Palma, 30 d'abril de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

P)
RGE núm. 8162/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a
actualització dels criteris de repartiment d'ajudes estatals
relacionades amb la COVID-19, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

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

Des de fa molts d'anys moltes ajudes estatals es fixen en
base a uns criteris que res no tenen a veure amb criteris
objectius ni en el moment actual ni les conseqüències que la
pandèmia deixa en els diferents territoris de l'Estat espanyol. El
model de la majoria de les conferències sectorials o de les més
importants com són serveis socials i habitatge estan fixats des
de fa quasi 30 anys.

Un criteri poblacional referit a l'any 1992 que no s'ha vist
alterat.

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) ja
va criticar a juny del 2019 la manca de criteris objectius en el
repartiment de moltes subvencions estatals, que anualment
poden arribar als 30.000M€ anuals. Després d'analitzar 15
plans estratègics de subvencions de diferents ministeris , 129 de
comunitats autònomes i 4 d'entitats locals , conclou que hi ha
una millor planificació de les polítiques públiques en els ens
territorials que en l'Administració General de l'Estat (AGE) i
destaca les Illes Balears entre les autonomies amb millor
planificació. Una confirmació que les polítiques de proximitat
són més efectives.

L'Airef destaca que a les diferents conferències sectorials
s'utilitzen criteris arbitraris i/o desfasats. Posa com a exemple
la conferència sectorial d'habitatge en la qual el repartiment
s'estableix en base a criteris de població que no s'han revisat en
28 anys. En el cas dels 600M€ mobilitzats per l'Estat per
pal·liar l'impacte de la crisi de la COVID-19 en el mercat del
lloguer, si no se modifica el criteri de repartiment s'aplica un
model que va establir la Conferència sectorial a l'any 1992. Ja
ha passat amb els 200M€ de fons compromesos i avançats pel
2020 i 2021 a causa de la crisi de la COVID-19.

El model de repartiment dels plans d'habitatge, amb ajudes
i plans quadriennals ja era caduc  abans que el coronavirus ho
capgiràs tot. El model no té en compte les variacions
demogràfiques que ha sofert cada comunitat autònoma en
aquests 28 anys. Andalusia, Illes Balears , Madrid o Catalunya,
per exemple, han incrementat en milers d'habitants en aquestes
quasi tres dècades, mentre que d'altres han perdut població.
Tampoc se té en compte l'evolució de l'ocupació en cadascuna
de les zones, les dificultats pròpies de cada mercat residencial,
els preus del lloguer, la incidència dels pisos turístics o l'esforç
financer de les famílies destinat al pagament del lloguer.

Abans de la crisi sanitària de la COVID-19, el ministeri
preparava una modificació substancial dels plans d'habitatge
per, entre altres punts, intentar canviar els criteris de
repartiment entre comunitats i adequar-los a l'actualitat.

En aquests moments aquestes correccions són més
necessàries que mai per tal que en aquesta crisi els fons se
reparteixin coherentment atenent a criteris objectius, entre ells
i , sobretot, la població actualitzada. El Govern espanyol ha
habilitat una línia de crèdit de 1.200 M€ avalada per l'Estat per
arrendataris que no poden afrontar el pagament del lloguer. I
aquests 1.200M€, provinents de l'ICO, es repartiran en base a
criteris homogenis sense el llast d'un model de repartició caduc.
Un repartiment de doblers públics ha de ser equitatiu,
transparent i amb criteris objectius com exigeix l'Airef . Per
tant, la falta de consens en la Conferència sectorial no pot ser
una excusa ni pot perjudicar els residents de les Illes Balears.
Si se poden aplicar criteris objectius per unes ajudes, com són
les de l'ICO, també s'ha de fer per la resta implantant els
mecanismes que facin falta.

Satisfactòriament i, gràcies a l'atenció del Ministeri d'Afers
Socials i Agenda 2030 a les reivindicacions de la Conselleria
d'Afers Socials i Esports del Govern Balear, les Illes Balears
rebran 7,4M€ en el cas del Fons Social extraordinari de 300M€
que l'Estat distribueix entre les comunitats autònomes per fer
front a les necessitats socials provocades per la crisi de la
COVID-19 en lloc dels 5,7M€ previstos inicialment segons el
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repartiment en base a l'estadística poblacional de 1992. Uns
1,7M€ més perquè s'ha aconseguit que s'actualitzin les dades de
població, les Illes balears representen un 2,8% de la població
estatal front 1,9% de 1992, reclamats per la consellera en el
Consell Territorial de Serveis Socials i dependència realitzat
per videoconferència .

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
establir de forma general a totes les conferències sectorials de
l'Estat que s'apliqui com a criteri objectiu en el repartiment de
les subvencions estatals l'estadística poblacional actualitzada.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
que s'impulsi la millora dels mecanismes de funcionament de
les conferències sectorials i la seva transparència en el procés
de repartiment de les subvencions estatals.

Palma, 1 de maig de 2020
Les diputades
Joana Aina Campomar i Orell
Maria Antònia Truyols i Martí
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria

Q)
RGE núm. 8163/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a defensa de l'autonomia municipal per fer front a
l'impacte de la COVID-19, 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

La declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, per fer front a la situació
d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 ha
provocat una paràlisi econòmica per a una part important del
teixit productiu de les Illes Balears. La crisi de la COVID-19,
doncs, a més de deixar importants pèrdues humanes, tindrà
també greus conseqüències econòmiques i socials per al nostre
país. És evident que una peça clau en la lluita per a la
recuperació econòmica i social seran els ajuntaments, que són
les institucions més properes als ciutadans i les que millor
coneixen la realitat del seu municipi.

L’autonomia municipal queda garantida per l’article 140è
de la Constitució espanyola del 1978. En la mateixa línia,
l’article 142è de la norma constitucional estableix que les
hisendes locals han de disposar dels “mitjans suficients per a
l’exercici de les funcions” que la llei atribueix a les
corporacions locals.

Tot i açò, la realitat de molts dels municipis d’aquest país
és molt diferent: molts d’aquests veuen limitada la seva
actuació i capacitat de despesa i inversió a causa de les
restriccions que la legislació estatal aplica sobre les hisendes
dels ajuntaments, més encara en el cas d’aquelles corporacions
sanejades que volen oferir nous serveis i millores a les seves
vesines i vesins.

És el cas de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF), més coneguda com a Llei Montoro. Aquesta llei
implica un perjudici per a l'autonomia municipal perquè
suposa, entre altres coses, el bloqueig del superàvit
pressupostari dels ajuntaments, que només el poden destinar a
la reducció del deute financer i comercial (article 32è), o bé a
inversions financerament sostenibles (disposició addicional
sisena), sota uns programes molt concrets marcats per l’Estat i
en uns terminis d’execució molt difícils d’assumir.

A més, la LOEPSF introdueix l’aplicació de la regla de
despesa als comptes dels ajuntaments i comunitats autònomes
en el seu article dotzè. Sota aquesta regla de despesa,
s’impedeix a les administracions públiques a gastar per sobre
del creixement del Producte Interior Brut a mitjà termini, basat
en una estimació a mitjà termini, encara que gaudeixin de
superàvit pressupostari. 

D’aquesta forma, molts municipis s’han vist obligats, durant els
darrers anys, els seus romanents en els comptes bancaris
desatenent necessitats dels serveis que han de prestar aquests.
També la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització
i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) estableix un
control més rigorós sobre els pressupostos municipals i
restringeix les competències dels ajuntaments. De fet, l’any
2016 el Tribunal Constitucional va declarar nuls alguns dels
preceptes d’aquesta llei perquè representaven una invasió de
competències autonòmiques per part de l’Estat.

Ara bé, el moll de l’os d’aquestes restriccions en
l’autonomia dels ajuntaments i en la despesa de les
administracions és la reforma de l’article 135 de la Constitució
duta a terme l’any 2011 a instàncies de la Unió Econòmica
Monetària, i en el breu termini de dues setmanes, a través del
qual es va introduir a la norma constitucional que “totes les
administracions públiques adequaran les seves actuacions al
principi d’estabilitat pressupostària”.

Més recentment, i arran de l’esclat de la crisi de la
COVID-19, el govern central ha aprovat diferents normes per
fer front a l’impacte econòmic d’aquesta nova crisi, com ara el
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, o el Reial Decret Llei
11/2020, de 31 de març. Entre moltes altres qüestions, aquests
dos reials decrets-lleis disposen que les entitats locals podran
gastar el 20% del superàvit de l’exercici del 2019 a despesa
social. Ara bé, aquesta mesura és del tot insuficient, ja que
aquesta despesa queda restringida a un àmbit concret.

Precisament davant l’escenari d’aquesta nova crisi social i
econòmica serà més important que mai que els ajuntaments
d’aquest país puguin disposar d’autonomia política i de
recursos econòmics per oferir solucions i donar resposta a les
necessitats de les persones i del teixit productiu, cosa que
hauria de ser així sempre.
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt presenta
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reformar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en el sentit que la
regla de despesa no sigui aplicable a aquelles corporacions
locals que gaudeixin de superàvit pressupostari.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a derogar l’article 32 i la disposició addicional sisena de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, referits al destí del superàvit
pressupostari. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a derogar definitivament la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar la derogació de la reforma del 2011 de l’article 135
de la Constitució Espanyola del 1978.

Palma, 2 de maig de 2020
El portaveu suplent
Josep Castells i Baró

R)
RGE núm. 8167/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a cessament del Sr. Manuel Palomino Chacón,
director de gestió i pressupostos del Servei de Salut de les
Illes Balears, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Ateses les declaracions
efectuades pel Sr. Manuel Palomino Chacón, director de Gestió
i Pressupostos del Servei de Salut de les Illes Balears, en
relació amb el material sanitari durant la crisi de la pandèmia
de la COVID-19, i l'alarma que han generat en el sector
sanitari, es fa necessari i urgent l'assumpció de responsabilitats
polítiques al respecte.

Dijous passat 30 d'abril, el Sr. Manuel Palomino Chacón,
director de Gestió i Pressupostos del Servei de Salut de les Illes
Balears, va afirmar que als hospitals i centres de salut de
Balears mai no ha faltat material de protecció per als sanitaris.
Aquestes declaracions han provocat estupor entre sanitaris.
Diferents organitzacions sindicals professionals han mostrat la
seva indignació per aquestes declaracions totalment allunyades
de la realitat que han viscut els 16.000 professionals de
l’Ibsalut.

Desgraciadament, les declaracions del director de Gestió i
Pressupostos del Servei de Salut corroboren altres similars i
recurrents manifestacions prèvies de la directora general de

Salut Pública, Maria Antonia Font Oliver, i de la consellera de
Salut, Patricia Gómez.

El Sr. Palomino a més d'afirmar que mai no ha faltat
material de protecció per als sanitaris a les nostres illes, va
afegir “no saber” per què els professionals es contagiaven per
COVID 19 malgrat les nombroses imatges de personal sanitari
vestint bosses de plàstic, ulleres de sky, calces amb bosses
d'escombraries i màscares quirúrgiques en comptes d'FFP2
durant setmanes.

La realitat que han viscut els 16.000 treballadors del Servei
de Salut de Balears és totalment oposada a la que defensa el
director de Gestió i Pressupostos. En les seves declaracions
menysprea els professionals sanitaris, fent gala de la gestió de
compres sense citar que s'han adquirit màscares defectuoses
que han hagut de retirar-se o comandes de material sanitari que
han arribat tard.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el es preveu
als articles 17.m) i 41.e) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del
Govern de les Illes Balears, insta la consellera de Salut de les
Illes Balears a proposar al Consell de Govern el cessament
immediat del Sr. Manuel Palomino Chacón, director de Gestió
i Pressupostos del Servei de Salut dels Illes Balears.

Palma, 4 de maig de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

S)
RGE núm. 8168/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
mesures temporals i permanents pel foment de la mobilitat
sostenible durant i després de la pandèmica COVID-19,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

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

I

Des de la promulgació de l'estat d'alarma d'acord amb el
Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, i les seves
corresponents pròrrogues, s'ha experimentat una radical
disminució de la mobilitat motoritzada als pobles i ciutats de
les nostres illes.

A tall d'exemple, l'empresa Google ha publicat, amb data 11
d'abril, l'actualització del seu estudi sobre el canvi d'hàbits en
la mobilitat a l'Estat espanyol d'ençà de l'entrada en vigor de
l'estat d'alarma i les mesures de restricció de la mobilitat de les
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persones. Aquest estudi presenta una referència específica al
cas de les Illes Balears amb les següents conclusions on s'hi
indiquen els percentatges de reducció de la mobilitat: comerços
(que no siguin de primera necessitat) i activitats d'oci: -90%
(mitjana espanyola: -92%); farmàcies i comerços d'alimentació:
-41% (mitjana espanyola: -44%); parcs i jardins: -86% (mitjana
espanyola: -85%); estacions de mitjans de transport: -87%
(mitjana espanyola: -84%); lloc de feina habitual: -67%
(mitjana espanyola: -63%); des de i al lloc de residència: -27%
(mitjana espanyola: -26%).

Hem pogut constatar, amb el confinament obligat, que la
mobilitat que es realitzava diàriament era, sense cap dubte,
revisable. En alguns casos podem arribar a la conclusió que de
vegades es practicava una mobilitat "nerviosa", poc planificada,
i que l'aturada forçada obliga a analitzar-la amb perspectiva
crítica i de la qual podem extreure'n conclusions que ens
permetin reivindicar la importància del transport públic però
també dels mitjans no motoritzats com a garants dels
desplaçaments on cal afavorir, en la mesura que es pugui, la
proximitat.

Dintre d'aquests paràmetres ha estat també durant el
confinament que les estructures econòmiques, assistencials i de
primera necessitat de proximitat han reprès el seu valor, ja que
han estat escollides per la ciutadania com a necessàries per a la
compra dels productes indispensables, per exemple. Cal seguir
en aquesta mateixa línia.

També s'ha pogut observar com moltes empreses que han
pogut continuar la seva activitat habitual, han hagut d'implantar
sistemes de teletreball dins les seves estructures. Amb totes les
reserves que aquestes metodologies puguin plantejar i la
necessitat del seu perfeccionament, s'han demostrat com a útils
i també possibles aplicacions, si bé no de forma generalitzada,
però sí de forma puntual, per tal de poder fins i tot permetre la
compaginació de la vida familiar dels treballadors i ajudar a
destensionar la mobilitat laboral als pobles i ciutats en
determinats moments del dia, especialment a les anomenades
"hores punta". Això ajudaria, a més, a augmentar
considerablement la sostenibilitat econòmica dels sistemes de
transport públic atès que la demanda podria ser més baixa o
distribuïda durant les franges horàries del dia sense necessitat
d’aplicació de plans de contingència durant les hores punta que
després resten infrautilitzat durant les hores “vall”.

II

Aquesta reducció de la mobilitat, ha comportat igualment
una reducció dràstica de la mobilitat motoritzada responsable,
en gran part i d'acord amb tots els estudis realitzats a les grans
ciutats abans de la pandèmia, dels elevats índexs de
contaminació.

Segons tots els estudis realitzats fins ara, des dels que són
d'àmbit més global, fins als mateixos estudis que analitzen la
qualitat de l'aire de les ciutats o els Plans de Mobilitat Urbana
sostenible, és irrefutable que el transport per carretera i en
ciutat, les centrals elèctriques, la indústria i l'agricultura a gran
escala són els principals focus contaminants de l'aire a la Unió
Europea i que aquests focus són els causants de les emissions
de gasos d'efecte hivernacle i de la pèrdua de la biodiversitat.

L'informe de 2019 desenvolupat per l'Agència Europea de
Medi Ambient sobre la qualitat de l'aire, estima que les morts
prematures en tot el continent provocades per l'exposició de les
persones a les partícules contaminants podria arribar a les
498.100 mentre que a Espanya es comptabilitzarien un tota de
33.300 persones. El mateix informe també assenyala que la
contaminació afecta de manera molt directa en l'escurçament de
l'esperança de vida de les persones. En els rànquings de la Unió
Europea, Espanya sempre apareix en una posició molt alta,
compartida amb països com Itàlia, Alemanya, Polònia, Regne
Unit i França.

Es fa precís, per tant, i ara més que mai, accelerar els canvis
en els nostres sistemes de mobilitat per assolir un medi ambient
saludable.

III

Pel que fa als efectes sobre la salut, i segons els informes
mèdics, la contaminació provoca l'aparició o l'agreujament de
les següents patologies:

- Mal de cap i ansietat.
- Impactes sobre el sistema nerviós central.
- Impactes sobre el sistema respiratori: irritacions,
inflamacions i infeccions; asma i reducció de la
funció pulmonar; malaltia pulmonar obstructiva crònica.
- Irritacions d'ulls, nas i gargamella i problemes respiratoris.
- Càncer de pulmó.
- Malalties cardiovasculars.
- Impacte sobre el fetge, melsa i la sang.

En termes molt similars s'expressen els responsables del
departament d'Epidemiologia i Bioestadística de l'Instituto de
Salud Carlos III que apunten a la contaminació de l'aire com un
problema de salut pública d'Espanya i el relacionen directament
amb els càncers de pulmó o de mama, l'ansietat, la depressió,
o amb els problemes cardiovasculars o la manca de pes en els
recent nascuts.

IV

L'European Public Health Alliance (EPHA) adverteix que
la pol·lució ambiental provoca hipertensió, diabetis i malalties
respiratòries, condicions que els metges connecten directament
amb els elevats índexs de mortalitat causats per la COVID-19.
En un estudi desenvolupat el 2003 a les víctimes del
coronavirus SARS s'arribà a la conclusió que els pacients de
regions amb nivells de contaminació moderats eren, en un 84%,
més propensos a morir que aquells que vivien en regions amb
baixa contaminació.

L'European Respiratory Society (ERS), membre de l'EPHA,
indica que les emissions dels vehicles dièsel segueixen
provocant seriosos problemes. Fins i tot amb els motors de
darrera generació, les emissions de combustible dièsel
segueixen augmentant els nivells de contaminació.

Els pacients amb malalties cròniques pulmonars i
cardiovasculars provocades o empitjorades per l'exposició
durant llargs períodes de temps a nivells de contaminació
important són més susceptibles de causar mort prematurament.
Baixar els índexs de contaminació pot ajudar enormement als
més vulnerables a lluitar contra aquesta i altres futures
possibles pandèmies.
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Un dels punts més candents en termes de propagació del
virus i en mortalitat, ha estat el nord d'Itàlia. La contaminació
per partícules NO2 prové majoritàriament del trànsit,
especialment dels vehicles dièsel, que són la font més gran de
contaminació. El mateix s'ha pogut observar a les ciutats de
Madrid i Barcelona.

La secretària general de l'EPHA sosté que si bé amb
l'aturada de l'economia a causa de les mesures de confinament
dictades a Itàlia s'està observant una disminució de la
contaminació, el mal provocat a la salut humana ja ha estat
desenvolupat i ha permès una major gravetat dels efectes de la
infecció. Segons afirma, els governs haurien d'haver resolt la
contaminació crònica des de fa molt de temps, però en comptes
d'això, s'havia prioritzat l'economia per damunt de la salut
pública i s'havia estat massa permissiu amb els vehicles de
motor. Un cop finalitzi aquesta crisi, considera que els polítics
hauran d'accelerar les mesures per alliberar els carrers de
contaminació provocada pels vehicles de motor. La Ciència ens
diu que pandèmies com la COVID-19 seran recurrents en el
futur i podran augmentar la seva freqüència. Per tant, netejar
els carrers de contaminació és una inversió per a un futur més
saludable.

V

L'urbanisme a les ciutats s'ha adaptat al llarg dels segles a
les necessitats que s'hi han presentat.

La Revolució Industrial marcà la morfologia de tal manera
que les urbs s'adaptaren als nous esquemes productius,
d'organització de la població i d'aglomeració a les ciutats que
esdevenien els pols de gran part de l'activitat econòmica.
L'aparició dels nous mitjans de transport, especialment el
ferrocarril, provocà també grans transformacions en la forma en
què es redissenyava l'espai públic per adaptar-se a la necessitat
de mobilitat d'un nombre cada vegada més creixent de
persones.

Igualment, ciutats com la nostra o altres del nostre entorn
varen experimentar simultàniament la transformació fruit de
l'esbucament dels seus cordons muraris que en definien els seus
límits, els quals havien perviscut gairebé sense substancials
modificacions des de l'edat Mitjana o principis de l'edat
Moderna. Aquests murs es derruiren en gran mesura per la
pressió exercida pels corrents higienistes que pretenien, amb
l'ampliació dels vials, la construcció d'infraestructures de
sanejament i l'obertura de grans vials i avingudes, la protecció
dels ciutadans enfront de les epidèmies i altres malalties
causades per la manca d'higiene. En el nostre entorn més
immediat, enginyers com Ildefons Cerdà, a Barcelona, o Bernat
Calvet, a Palma, dissenyaren les noves ciutats a partir de la
premissa, entre d'altres, d'aconseguir una major connectivitat
interna i externa adaptant les amplades i trames urbanes als
nous mitjans de transport que permetien millorar la qualitat de
vida dels residents.

Posteriorment, amb l'aparició de l'ús cada vegada més
abundant del vehicle de motor que passà a mans privades de
manera cada vegada més massiva, la ciutat també es va
transformar, especialment durant els anys seixanta i sentanta
que marcaren la tendència desenvolupista que es caracteritzà en
cedir cada vegada més espai públic al vehicle privat en
detriment dels modes no motoritzats o col·lectius. Així i tot, va

haver-hi excepcions com per exemple els Països Baixos que
consolidà el model de bicicleta i transport públic que coneixem
avui durant la crisi del petroli de 1973 i per una enorme pressió
popular que reclamava mesures contundents contra les altes
taxes de sinistralitat per atropellaments.

En els darrers anys ha sorgit la necessitat de capgirar
aquesta situació i s'han plantejat diverses estratègies. Una
d'elles, l'urbanisme tàctic, s'ha demostrat com una metodologia
més que solvent en la transformació de les ciutats, ja que
permet canvis ràpids, de baix cost i que puguin ser després
fàcilment consolidables o variats depenent de si els resultats
obtinguts concorden amb els objectius de la planificació.

La gestió de la mobilitat també pot trobar, dintre d'aquesta
estratègia tàctica, instruments que li permetin modular-la de
manera ràpida, eficient i suposant, d'entrada, un cost molt
reduït. Dependrà de si la mesura es veu positiva que els canvis
podran esdevenir permanents i això ja requerirà una
transformació i una inversió en infraestructura urbana més
costosa. Per aquest motiu, aquests tipus d'intervencions són
molt apreciades arreu del món per part de les ciutats que
desitgen experimentar un canvi en la manera en què es mouen
els seus habitants i com es reparteixen els percentatges d'ús dels
diferents mitjans de transport a l'espai públic. És, doncs, una
provisionalitat econòmica, ràpida i eficaç que permetria assolir
les fites que es puguin proposar per tal de revertir, si així es
vol, la preeminència que té el vehicle privat a motor en els
nostres carrers i carreteres i donar més pes als mitjans no
motoritzats.

Exemples com les Superilles de Barcelona han demostrat
que, tot i les dificultats inicials en la seva implantació, acaben
produint a curt termini els efectes de pacificació del trànsit
desitjats (reduint així els índexs de contaminació) però alhora
permeten a mitjà termini una recuperació de l'espai públic amb
uns índexs molt superiors als esperats, generant espais de
qualitat que poden ser gaudits pels veïns i veïnes de barriades
densament poblades que, sense la construcció de grans
inversions, es veurien privats d'espais verds de trobada i de
qualitat.

VI

Ara, amb el cop que s'ha patit de la COVID-19,
especialment a les ciutats més densament poblades i
contaminades i, encara amb més incidència, a les barriades on
s'hi observa un urbanisme més compacte, es fa de nou
imprescindible escometre canvis transformadors per adaptar-se
a la necessitat més imperiosa de lluitar contra la contaminació
que s'ha demostrat responsable, en gran mesura, de
l'agreujament dels símptomes provocats pel coronavirus.

Contràriament al que alguns puguin pensar, ara no és el
moment d'aturar les polítiques de lluita contra el canvi climàtic.
Aquest Parlament de les Illes Balears ja va aprovar, en data 25
de setembre de 2019, una Proposició no de llei que declarava
l'emergència climàtica a les nostres illes i instava al Govern de
les Illes Balears i al de l'Estat a emprendre polítiques que, de
manera decidida, ajudin a revertir l'escalfament global. D'igual
manera, la vigent Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica és un instrument més per anar en
aquesta direcció.
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Ja són moltíssimes les veus, des de l'OMS fins a la
Comissió Europea passant per la mateixa vicepresidenta quarta
i Ministra de Transició Ecològica del Govern d'Espanya que
han manifestat que el full de ruta per sortir de la crisi de la
Covid-19 ha de passar necessàriament per mantenir una línia on
la sostenibilitat mediambiental marqui la pauta. No podem fer
una passa enrere amb totes les fites assolides fins ara i tampoc
amb aquelles que estan en procés de consolidar-se.

Malauradament algunes veus ja s'han començat a elevar
demanant el retrocés de peatonalitzacions i altres inversions
que tenen per objectiu, més que demostrat, millorar la qualitat
de l'aire dels nostres pobles i ciutats i afavorir, alhora, la
prosperitat de les estructures econòmiques de proximitat.
També s'ha pogut comprovar com per part d'alguns dirigents
polítics, com ara el conseller de Transports de la Comunitat de
Madrid que ha afirmat que ara hauria de ser el moment
d'aixecar les restriccions de circulació de cotxes en els centres
de les ciutats.

Ara veim que la contaminació manté aquest lligam
inequívoc amb la salut de les persones i la seva fragilitat davant
l'amenaça de la COVID-19. Per això les inversions i les passes
fetes en mobilitat sostenible han d'intensificar-se, en comptes
d'aturar-se, alhora que es simultaniegin amb el rescat de les
persones i l'economia, el gran repte després que s'hagin superat
els pitjors moments de l'emergència sanitària.

Les mesures de confinament i les recomanacions de
distanciament social a les àrees on el confinament estricte s'ha
aixecat, estan provocant que el transport públic sigui vist ara
com una amenaça pel fet que hi concorren en ell les
circumstàncies de no poder preservar les distàncies de seguretat
i perquè les superfícies poden ser tocades, al llarg d'una
jornada, per milers de persones diferents.

Malauradament s'està observant a la Xina, país que està
experimentant abans que nosaltres el procés de desconfinament,
un impacte molt notable en les vendes de vehicles de motor
privat precisament per aquesta por a emprar el transport públic.
Es podria donar, doncs, un doble perill consistent en la major
proliferació de vehicles de motor privats (que això encadenaria
immediatament amb un augment de la contaminació que, com
s'ha descrit, és una de les causants de l'empitjorament de les
conseqüències de la COVID en els humans) i també provocaria
un transvasament no desitjat dels usuaris del transport públic
col·lectiu al vehicle privat motoritzat.

La consultora d'investigacions de mercats IPSOS ha
publicat un estudi centrat a la República Popular de la Xina per
analitzar els possibles canvis d'hàbits arran de l'epidèmia i els
resultats no són gens esperançadors pel que fa al futur del
transport públic i el seu paper com aliat en combatre
l'emergència climàtica.

Les preferències dels usuaris analitzades a l'estudi són les
següents:

Mitjà de transport Abans
coronavirus 

Després
coronavirus

Cotxe privat 34% 66%

Vehicle dues rodes 45% 45%

Bus / Metro 56% 24%

Taxi 21% 15%

Car pooling 21% 12%

Cotxe compartit - llogat 3% 5%

S'evidencia una fugida espectacular dels modes col·lectius
o compartits, inclòs el taxi, cap a mètodes individuals. Per
contra, la motocicleta i la bicicleta mantenen percentatges
idèntics atès que no es veuen afectats per la por de compartir el
vehicle per ser ja individuals.

D'entre les intencions de compra, s'ha detectat que un 72%
dels enquestats manifesten tenir una necessitat de compra d'un
cotxe i un 66% li agradaria fer-ho en un termini màxim de sis
mesos.

Per altra banda, la principal motivació d'aquest desig de
compra es fonamenta en un 77% per la por d'infectar-se del
virus mentre que la segona motivació, poder viatjar amb la
família al complet, queda relegada en una segona i llunyana
posició del 51%.

Un altre efecte que s'ha percebut durant el confinament és
que, a causa de la buidor que s'ha experimentat als vials de les
ciutats i a les vies interurbanes, molts conductors han
interpretat això com una possibilitat de poder augmentar la
velocitat de les seves trajectòries i s'han ultrapassat, en un índex
molt superior als normals, els límits de velocitat. Això suposa
una amenaça més que real no sols per a ells sinó també per a
altres conductors i altres usuaris de la via, sent els vianants i
ciclistes els més febles en aquesta situació i que mereixen una
especial protecció.

Per revertir-ho és important recordar totes les estratègies
que ja existeixen per la pacificació del trànsit arreu d’Europa
i que tendeixen a implantar límits de manera generalitzada no
superiors a 30 km/h en els nuclis urbans i de 80 km/h a vies
interurbanes per assolir el doble objectiu d’aconseguir una
millor seguretat vial i, alhora, de baixar els indicadors de
contaminació.

És important, doncs, que les administracions competents
s'esforcin a garantir unes freqüències adaptades en cada
moment a les necessitats de mobilitat dels usuaris i garantint, a
més, el màxim de les condicions higièniques en els espais
interiors dels vagons i busos així com a les instal·lacions de
trànsit com són les estacions, aturades, andanes, etc. Aquesta
mesura serà positiva també en el futur, un cop acabades les
mesures de distanciament, atès que col·laborarà en la promoció
del transport públic.

En aquesta línia, els principals operadors públics i privats
de transport públic de França van adreçar al primer ministre
francès un escrit el passat 17 d’abril on reclamaven accions
clares en aquesta línia: obligatorietat de la mascareta en el
transport col·lectiu; implantació de mesures de distanciament
social i adequació de l’oferta a aquests requisits tant a vagons
i busos com a les estacions; així com també accions per evitar
l’estigmatització del transport públic que reconeixen com a
cabdal per contribuir en el combat contra el canvi climàtic.
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Un altre factor a tenir en compte en el període de
desconfinament i escenaris futurs que es puguin plantejar és el
fet que gran part de la població no pot accedir a l'ús d'un
vehicle privat, sigui perquè no té recursos o bé perquè no té la
capacitat motora per fer-ho. Aquest percentatge de la població
inclou a infants, persones majors, persones amb capacitats
diverses i també ha d'incloure un necessari punt de vista de la
mobilitat en termes de gènere. En aquest sentit, la mobilitat
sostenible impulsada des de l'administració pública és un
element fonamental per reduir les desigualtats entre col·lectius
i territoris.

VII

Dins tot aquest panorama, la bicicleta es converteix en un
vehicle que pot ajudar a molts segments de la població a
incorporar-se a l'exercici del dret a la seva mobilitat. Segons les
dades del darrer "Barómetro de la Bicicleta 2019", elaborat per
la Red Española de Ciudades por la Bicicleta, el 72% de les
llars d'Espanya disposa d'almanco una bicicleta, i el 51% de la
població espanyola entre 12 i 19 anys empra la bici amb alguna
freqüència. Això és, doncs, un punt de partida molt favorable
per la inclusió de la bicicleta com una alternativa al transport
públic a aquelles persones que siguin reticents a emprar-ho i
per tal de garantir l'accés a gran part d'indrets de nuclis
poblacionals.

La majoria de trajectes que es realitzen als pobles i ciutats
són de mitja i curta distància. El problema principal pel qual
molts ciutadans no s'atreveixen a emprar la bicicleta és perquè
els carrers estan plens de trànsit i no ho veuen segur.

És també l'Organització Mundial de la Salut la que ha donat
tota una sèrie de recomanacions per emprar el transport públic,
centrades més aviat en qüestions d'higiene per prevenir de
possibles contagis, però sobretot per encoratjar a la població en
què, en la mesura del possible opti pels mitjans de transport no
motoritzats.

En el context europeu, ja s’han fet nombroses passes no
només per part dels estats membres de la Unió, sinó també a
nivell de conjunt. L’any 2015 els ministres de Mobilitat i els
secretaris d’Estat van signar la “Declaració de Luxemburg” de
7 d’octubre que estableix estratègies per la implantació de
mesures per afavorir la mobilitat ciclista. Posteriorment, el
Dictamen del Comitè Europeu de les Regions, de data 12
d’octubre de 2016, ratifica les aspiracions recollides a l’anterior
document i marca també un full de ruta per la implantació de
polítiques a favor de la mobilitat ciclista a pobles i ciutats dels
estats membres de la Unió Europea.

Algunes metròpolis ja han començat a plantejar plans
específics per la recuperació de l'espai públic i d'una mobilitat
sostenible basada en modes no contaminants. El cas de Milà,
una de les capitals italianes més afectades pel virus, vol
impulsar el seu pla "Strade aperte" on pretén transformar més
de 35 km en vials susceptibles de ser practicats amb la bicicleta
urbana de forma segura mitjançant carrils provisionals. A això
hi vol afegir ampliacions de voravies, ampliació de la xarxa de
carrers per a vianants, reducció del límit de velocitat a un
màxim de 30 km/h i també reinvertir les prioritats de molts
vials a favor dels vianants i les bicis.

A aquesta estratègia ja han anunciat recentment sumar-s'hi
altres capitals tals com Bogotà, Barcelona, Nova York, Berlín,
París... El Regne Unit ja ha anunciat que permetrà als municipis
tancar carrers als vehicles de motor per a protegir a ciclistes i
afavorir el distanciament social.

Viena, Boston, Oakland, Budapest o Nova Zelanda ja estan
aplicant mesures per cercar alternatives als desplaçaments en
cotxe i afavorir més espai per al moviment dels ciutadans. A
Nova Zelanda s'estan intervenint els carrers amb mesures tals
com senyalística i mobiliari urbà provisional per donar més
prioritat a ciclistes i vianants, alhora que es redueixen els límits
de velocitat dels vehicles. El Govern d'aquest estat s'ha ofert a
cobrir fins al 90% dels costs dels municipis per ampliar voreres
o generar carrils bici. L'espai generat per caminar o emprar la
bici es veu no sols com una mesura de distanciament social sinó
també com una estratègia de recuperació a llarg termini.

VIII

La resiliència és la capacitat que tenen els pobles i les
societats a enfrontar els seus reptes i a digerir els impactes
negatius. Aquesta crisi, com totes, genera oportunitats i com a
poble hem de saber aprofitar aquesta situació per reconstruir la
nostra societat posant en el centre dels nostres objectius les
persones. Però també la qualitat de l'entorn que ve marcada
necessàriament per la manera en què en tenim cura d'ell i
n'evitam la seva contaminació que és la que, després, ens acaba
afectant a nosaltres, els humans.

En els futurs mesos caldrà recuperar la confiança dels
ciutadans amb el seu propi entorn i d'això en dependrà també,
en gran manera i sempre dintre de les recomanacions sanitàries,
la recuperació de l'activitat econòmica. Aquest repte s'enllaça
amb la necessitat de tenir una mobilitat adaptada als nous usos,
a les noves necessitats i sempre garantint l'accés a la mobilitat
sostenible, garant de la democratització d'aquest accés a tots els
estrats de la població de les nostres Illes.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
reconeixement i gratitud a tots els treballadors i treballadores
implicats en el sector de la mobilitat a les Illes Balears, tant
públics com privats. Gràcies a ells ha estat possible seguir
desenvolupant aquests serveis essencials adreçats a la
ciutadania des de tots els àmbits: transport públic col·lectiu,
transport de mercaderies, transport discrecional i VTC,
repartidors, taxi, control i disciplina de la mobilitat, etc. També
a tot el personal que, tot i no estar a peu de carrer, també ha fet
feina perquè aquesta activitat no hagi aturat: personal tècnic,
planificació, atenció al públic, tallers, gestió, neteja, etc.

Igualment, el Parlament de les Illes Balears vol dedicar una
menció especial a tots els treballadors i treballadores que han
patit, pateixen o han mort per la malaltia COVID-19 o que
tenen o han tengut alguna persona afectada en el seu entorn
personal o familiar més proper.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat,
el Govern de les Illes Balears, els Consells Insulars i els
Ajuntaments, cadascun dins el seu àmbit competencial, a:

- Impulsar la creació de forma urgent xarxes de ciclistes
temporals o permanents de baix cost urbanes i interurbanes,
segregades tant del trànsit reservat als vehicles a motor com
dels vianants, amb l'objectiu de crear espais segurs de
circulació per a les bicicletes i facilitar els distanciament
físic.
- Impulsar l'ampliació de les xarxes de vials específics per
a vianants temporals o permanents per assolir el doble
objectiu del compliment del distanciament entre persones
i els requisits
d’accessibilitat amb estratègies de baix cost a vies urbanes
i interurbanes.
- Impulsar el tancament temporal de determinats vials per
cedir-los a l’ús dels vianants i implantar nous aparcaments
dissuasius fora dels nuclis urbans, així com estudiar la
possibilitat de fer-los permanents en funció de la resposta
obtinguda.
- Reobrir i ajustar l'oferta a la demanda prevista dels serveis
públics i privats de préstec o lloguer de bicicleta, tot
reforçant les mesures de neteja i desinfecció de les
bicicletes i les seves
instal·lacions tot promovent, entre els usuaris, l'ús de bones
pràctiques d'higiene per evitar contagis.
- Establir mesures de coordinació semafòrica per evitar
l'acumulació de bicicletes i vianants a les cruïlles i als
passos de vianants.
- Seguir impulsant vials segregats reservats per al transport
públic per millorar la seva velocitat comercial i compliment
i millora de les seves freqüències.
- Implantar el límit de velocitat de 30 km/h a tots els nuclis
urbans i reduir els límits de velocitat de circulació a la
xarxa interurbana per evitar conductes temeràries de trànsit
motoritzat, així com a implantar totes les estratègies
possibles per pacificar el trànsit a vials on ara mateix la
convivència de vehicles a motor, bicicletes i vianants pugui
suposar algun perill per aquests dos darrers.
- Seguir ampliant la xarxa d'aparcaments segurs per a
bicicleta i instal·lació, si és precís, d'aparcaments
provisionals als punts de més afluència com puguin ser
centres sanitaris, estacions de transport públic, centres
laborals i comercials i altres punts de concentració de
mobilitat, sense afectar els espais reservats per als vianants.
- Seguir impulsant i donar facilitats als serveis de
ciclologística i missatgeria de comandes a domicili, la
compra en els comerços de proximitat, mercats i serveis
municipals.
- Protegir als repartidors que empren la bicicleta o
motocicleta per als seus desplaçaments amb especial
atenció que no pateixin abusos per part de les empreses que
fan ús dels seus serveis, tot evitant el fenomen dels "falsos
autònoms" així com assegurar-se que gaudeixin de tots els
requisits higiènics per desenvolupar el seu treball amb
condicions òptimes de seguretat.
- Impulsar plans d'ajuda per la compra de bicicletes
elèctriques i mecàniques adreçats a particulars i empreses
així com l'impuls de plans econòmics que promoguin
projectes que afavoreixin la indústria, la comercialització i
l'ús de la bicicleta.
- Establir mecanismes d’ajudes per implantar mesures que
incrementin la sostenibilitat energètica i ambiental de la
mobilitat per a les empreses o associacions d’usuaris, així

com impulsar la necessitat, per part de les empreses,
d’elaborar plans de transport col·lectius o alternatius al
vehicle privat en els centres de treball i per a les seves
plantilles.
- Un cop es reprenguin les classes presencials en el món
educatiu de primària i secundària, impulsar plans de
seguretat viària i de conducció segura de bicicleta per
facilitar els accessos mitjançant aquest vehicle als centres
escolars. Igualment seguir impulsant mesures tals com els
"camins escolars segurs" que permetin als escolars
desplaçar-se de forma segura i a peu al centre educatiu.
- Coordinar amb les centres escolars de primària i
secundària la implantació de mesures que incrementin la
sostenibilitat energètica i ambiental de la mobilitat i que
siguin alternatives a l’ús del cotxe privat per traslladar a
l’alumnat per part de les famílies.
- Impulsar plans de promoció del transport públic que
incloguin informació específica adreçada als usuaris i
treballadors per aconseguir el correcte compliment de les
mesures d’higiene que es determinin per part de les
autoritats sanitàries amb l’objectiu que, tant passatgers com
el personal adscrit al servei, puguin garantir la seva
seguretat i es neutralitzi qualsevol possibilitat de contagi de
la COVID-19.
- Elaboració, conjuntament amb els agents socials, de plans
de mobilitat laboral que contenguin la flexibilització dels
horaris laborals, inclosa una major flexibilització a les
entrades i sortides, juntament amb el foment del teletreball
i altres accions que permetin millorar la conciliació dels
treballadors amb la seva vida familiar i permetin un major
esglaonament a les hores punta d'entrada i sortida dels
centres de treball.
- Reclamar a l’Estat que estableixi mecanismes de
compensació de finançament adreçats als operadors públics
de mobilitat per tal de pal·liar la reducció dràstica
d'ingressos per la venda de títols (bitllets i abonaments)
causats per la baixada de demanda d'usuaris durant el
confinament i durant els mesos que seguiran.

Palma, 4 de maig de 2020
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 10427 a 10430/19,
presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a tramitació administrativa
de llicències d'habitatges cedits per 9 anys de Menorca,
Mallorca, Eivissa i Formentera.

S’han tramitat dues llicències, una per a l’obra de 3
habitatges a Eivissa, i una per a l’obra de Santa Maria del
Camí.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-025.pdf#page=29


2650 BOPIB núm. 44 - 8 de maig de 2020

Palma, 10 de març de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 10431 a 10434/19,
presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a tramitació administrativa
de redacció de projectes d'habitatges cedits per 9 anys
d'Eivissa, Menorca, Mallorca i Formentera.

S’han tramitat dues redaccions de projecte, corresponents
a les llicències anteriors, realitzades pels tècnics de l’IBAVI.

Palma, 10 de març de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 16/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a ingressos totals de l'exercici 2019
per la recaptació de tributs.

Les dades indicades són provisionals, estan pendents de la
liquidació definitiva del pressupost del 2019.

Drets reconeguts líquids

IRPF 1.372.130,30 milers d’euros

IVA 1.364.469,27 milers d’euros

Impost transmissions
patrimonials i actes
jurídics 561.502,51 milers d’euros 

Imposts especials 509.563,26 milers d’euros

ITS 131.606,54 milers d’euros

Impost de successions i
donacions 119.890,76 milers d’euros

Cànon de sanejament 85.758,74 milers d’euros

Impost de patrimoni 70.390,02 milers d’euros

Taxes del joc 37.331,03 milers d’euros

Palma, 14 de febrer de 2020
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 128/20, presentada pel diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a drets reconeguts a l'Impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats a data 31 de
desembre de 2019.

Aquesta resposta substitueix la tramesa el 24 de febrer del
2020, registre d’entrada 2632720, ja que per errada es va donar
una xifra incorrecta.

Impost transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats: 561.502,51 milers d’euros.

Les dades indicades són provisionals, estan pendents de la
liquidació definitiva del pressupost del 2019.

Palma, 24 de febrer del 2020
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 129/20, presentada pel diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a import i partides pressupostàries bloquejades o
declarades indisponibles al pressupost de despesa per a
2020 de la CAIB, de l'ATIB i d'Ibsalut, a data 15 de gener
de 2020.

La Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors no ha
realitzat cap operació comptable d’indisponibilitat o bloqueig
permanent de crèdits pressupostaris de l’exercici 2020 fins a la
data d’avui.

Palma, 14 de febrer de 2020
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 130/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pressuposts de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears 2019.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 132/20, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a renda social.

El pressupost destinat a la Renda Social Garantida per al
2020 és de 18.320.511 euros.

La previsió de titulars de RESOGA 2020, si es manté al
llarg de l’any 2020 la dinàmica dels primers mesos de gener i
febrer, s’estima que aquests siguin aproximadament 8.400, el
que pot suposar entre 12.500 i 13.000 persones beneficiàries.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-025.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-028.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-028.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-028.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-028.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202004474
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-028.pdf#page=32
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Palma, 26 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 133/20, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a interins de la CAIB.

La solució ja es va iniciar en la legislatura passada on, a
més de retornar drets, reactivàrem les ofertes públiques
d’ocupació, aturades des de fa 10 anys, amb la creació de més
de 9.000 places d’ocupació pública estable i de qualitat.

Al llarg d’aquesta legislatura continuarem en aquesta
mateixa línia impulsant els serveis públics i professionals que
els fan possibles.

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 135/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució del pressupost 2019 de
l'IBJoventut.

- L’import total executat el 2019 ha estat de 2.942.086,00
€ en despeses i de 2.797.584,00 € en ingressos.

- No hi ha hagut cap partida bloquejada o determinada com
a d’indisponibilitat de crèdit.

Palma, 27 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 138/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de Gestió
Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (E22).

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 142/20, presentada pel diputat
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a augment dels nòlits en el transport
marítim.

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

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

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

2. MINIMIS.

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

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

3. Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència.

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

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

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

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

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

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

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 147/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per
especialitat a l'Hospital Son Llàtzer a data 31 de desembre
de 2019.

31/12/2019 Llista d’espera de consultes

H Son Llàtzer Pacients Demora mitjana

Aparell digestiu    39 16,79
Cardiologia   264 27,22
Cirurgia general 
i digestiu  962 49,77
Dermatologia 1.646 41,72
Endocrinologia 
i nutrició   897 114,25
Hematologia clínica 
i hemoteràpia   236 44,17
Medicina interna   113 43,96
Nefrologia    32 20,13
Pneumologia   157 37,8
Neurologia   608 40,29
Obstetrícia i ginecologia   177 28,05
Oftalmologia   252 20,89
Oncologia mèdica    20 13,2
Otorrinolaringologia 1.481 48,02
Pediatria   483 63,52
Psiquiatria    13   23
Rehabilitació 1.021 45,65
Reumatologia   426 46,75
Traumatologia 
i cirurgia ortopèdica 2.347 44,63
Urologia   334 23,16

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 148/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per
especialitat a l'Hospital de Manacor a data 31 de desembre
de 2019.

31/12/2019 Llista d’espera de consultes

H Manacor Pacients Demora mitjana

Aparell digestiu   383 29,85
Cardiologia   237 30,28
Cirurgia general 
i digestiu   186 16,12
Dermatologia   908 39,76
Endocrinologia 
i nutrició   165 28,39
Hematologia clínica 
i hemoteràpia    64 22,94
Medicina interna    20 15,65
Nefrologia    19 22,42
Pneumologia   176 32,94
Neurologia   269 36,29
Obstetrícia i ginecologia   361 37,25
Oncologia mèdica     2  6,50
Oftalmologia 1.237 32,23
Otorrinolaringologia   340 25,66
Pediatria   203 29,12
Psiquiatria     5   10
Rehabilitació     9 12,33
Reumatologia   104 23,39
Traumatologia 
i cirurgia ortopèdica   860  31,2
Urologia   369 42,09

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 149/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per
especialitat a l'Hospital Son Espases a data 31 de desembre
de 2019.

31/12/2019 Llista d’espera de consultes

H Son Espases Pacients Demora mitjana

Angiologia 
i cirurgia vascular   334 29,35
Aparell digestiu   522 28,87
Cardiologia   338  26,5
Cirurgia cardíaca    16  14,5
Cirurgia general 
i digestiu  212 17,32
Cirurgia oral 
i maxil·lofacial   310 27,98
Cirurgia pediàtrica    89 27,47
Cirurgia toràcica    21 16,67
Dermatologia 1.079 24,18
Endocrinologia i nutrició   220 28,58
Geriatria     6 16,33
Hematologia clínica 
i hemoteràpia    80 20,14
Medicina interna    94 26,67
Nefrologia    24 14,08
Pneumologia   130 26,59
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Neurologia   754 46,66
Obstetrícia i ginecologia    53 23,28
Oftalmologia 1.030 22,02
Oncologia mèdica    16 11,94
Otorrinolaringologia   708 61,39
Pediatria   391 40,66
Psiquiatria    27 18,15
Rehabilitació   152 17,62
Reumatologia    39 20,33
Traumatologia 
i cirurgia ortopèdica   763 20,47
Urologia   272 17,43

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 150/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per
especialitat a l'Hospital de Menorca a data 31 de desembre
de 2019.

31/12/2019 Llista d’espera de consultes

H Mateu Orfila Pacients Demora mitjana

Aparell digestiu    40  15,8
Cardiologia    59 16,76
Cirurgia general 
i digestiu    52 22,63
Cirurgia oral 
i maxil·lofacial    30 19,13
Cirurgia pediàtrica    13 13,38
Dermatologia   299 25,93
Endocrinologia i nutrició    47 22,15
Hematologia clínica 
i hemoteràpia    14 16,29
Medicina interna     8 10,63
Nefrologia     3 24,67
Pneumologia    24   15
Neurologia   114 22,75
Obstetrícia i ginecologia   176 23,63
Oftalmologia   511 32,35
Oncologia mèdica     4  14,5
Otorrinolaringologia   195 19,74
Pediatria    39 16,21
Psiquiatria    45 16,62
Rehabilitació   539  40,1
Reumatologia    48 21,15
Traumatologia 
i cirurgia ortopèdica   430 24,87
Urologia    77 19,43

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 151/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per a
intervenció quirúrgica a l'Hospital Can Misses a data 31 de
desembre de 2019.

31/12/2019 Llista d’espera quirúrgica

H Can Misses Pacients Demora mitjana

2.089     111,41

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 152/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per a
intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca a data 31 de
desembre de 2019.

31/12/2019 Llista d’espera quirúrgica

H d'Inca Pacients Demora mitjana
 1.203        70,92

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 153/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per a
intervenció quirúrgica a l'Hospital Son Llàtzer a data 31 de
desembre de 2019.

31/12/2019 Llista d’espera quirúrgica

H Son Llàtzer Pacients Demora mitjana
  2.415        67,83

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 154/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per a
intervenció quirúrgica a l'Hospital de Manacor a data 31
de desembre de 2019.

31/12/2019 Llista d’espera quirúrgica

H de Manacor Pacients Demora mitjana
1.074        63,13

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

A la Pregunta RGE núm. 155/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per a
intervenció quirúrgica a l'Hospital Son Espases a data 31
de desembre de 2019.

31/12/2019 Llista d’espera quirúrgica

H Son Espases Pacients Demora mitjana
  4.207        78,71

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 156/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per a
intervenció quirúrgica a l'Hospital de Menorca a data 31 de
desembre de 2019.

31/12/2019 Llista d’espera quirúrgica

H Mateu Orfila Pacients Demora mitjana
1.060        67,78

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 157/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per
especialitat a l'Hospital Can Misses a data 31 de desembre
de 2019.

31/12/2019 Llista d’espera de consultes

H Can Misses Pacients Demora mitjana 

Angiologia 
i cirurgia vascular   120 46,94
Aparell digestiu   388 41,94
Cardiologia   219 27,12
Cirurgia general 
i digestiu   152 22,24
Cirurgia oral 
i maxil·lofacial   100 29,13
Cirurgia pediàtrica    24  52,5
Dermatologia 1.039 42,16
Endocrinologia i nutrició     8 11,88
Hematologia clínica 
i hemoteràpia    37 29,59
Medicina interna    70  29,8
Nefrologia    45   22
Pneumologia   142 48,41
Neurologia   296 34,44
Obstetrícia i ginecologia   302 43,46

Oftalmologia   196 24,06
Oncologia mèdica    10  15,1
Otorrinolaringologia   431 27,31
Pediatria     8 11,88
Psiquiatria    67 20,06
Rehabilitació   550 24,18
Reumatologia    26   16
Traumatologia 
i cirurgia ortopèdica 1.487  76,8
Urologia   136 23,03

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 158/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per
especialitat a l'Hospital d'Inca a data 31 de desembre de
2019.

31/12/2019 Llista d’espera de consultes

H d'Inca Pacients Demora mitjana 

Aparell digestiu   769 64,06
Cardiologia   277 27,83
Cirurgia general 
i digestiu   287 31,64
Dermatologia   711  30,1
Endocrinologia i nutrició   115 26,43
Hematologia clínica 
i hemoteràpia    59 20,58
Medicina interna     5  13,4
Nefrologia    22 23,59
Pneumologia    34 14,65
Neurologia   377 42,33
Obstetrícia i ginecologia   738 30,43
Oftalmologia   882 26,49
Oncologia mèdica     3  7,67
Otorrinolaringologia   526 30,88
Pediatria   107  33,4
Psiquiatria     1    13
Rehabilitació   125 46,87
Reumatologia   141 31,69
Traumatologia 
i cirurgia ortopèdica   977 31,87
Urologia   323 34,08

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 160/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici
2019 Fundació per a l'Esport Balear (F01).

El pressupost executat ha estat del 97,63% en despeses i del
99,93% en ingressos.
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- No hi ha hagut cap partida bloquejada ni indisponibilitat
de crèdit.

Palma, 27 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 161/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici
2019 Fundació Banc de Sang i Teixits de les IB (F12).

- L’execució del pressupost a 31/12/2019 ha estat de
9.169.787 €. Aquesta xifra és provisional atès que no tenim
tancat definitivament l’exercici econòmic.

- No hi ha cap import de bloqueig pressupostari i
indisponibilitat de crèdit s’han aplicat a les partides de
transferències cap. 4 i 7 corresponents a l’entitat Fundació
Banc de Sang i Teixits de les IB, des de la Conselleria
d’Hisenda?

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 162/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici
2019 del Centre Balears Europa (C01).

L’import total del pressupost executat ha estat
d’1.011.338,11 €.

No s’ha realitzat cap bloqueig pressupostari ni declarat
indisponibilitat de crèdit.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 163/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici
2019 del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
de les IB (C14).

Pressupost inicial: 20.490.429 €.
Pressupost modificat aprovat per Junta Rectora: 26.770.917 €.
Despeses totals a 31 de desembre de 2019: 6.386.255 €.

Reserva de crèdit per obres en execució: (Residències de
Pòrtol, Son Martorell, Son Tugores, centre de dia de
S’Indioteria i l’ampliació d’Es Pinaret): 12.452.788 €.
Altres reserves de crèdit per convenis amb entitats locals de
desenvolupament: 7.560.200 €.

No hi ha hagut cap partida bloquejada o determinada com
d’indisponibilitat de crèdit.

Palma, 27 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 164/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici
2019 del Servei de Salut de les Illes Balears.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 165/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a programa GESVAC (gestió de
vacunes).

- Contracte CMN06 2012/5884 (Isoft Sanidad, SA): Servei de
manteniment de l’aplicació informàtica GESVAC
(manteniment correctiu, evolutiu i perfectiu de l’aplicació, i
millora de la seva integració amb l’e-siap). Import pagat 2012:
9.913,66 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària
18201/413801/64021/00.

- Contracte CONTR 2016/4540 (Clarcat Consulting, SA):
Servei per al desenvolupament evolutiu del sistema
d’informació de vacunes GESVAC. Imports pagats:

2016: 12.230,68 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida
pressupostària 18201/413801/64000/00 FF 16034.
2017: 27.685,10 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida
pressupostària 18201/413802/64000/00 FF 17034.
2018: 8.290,92 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida
pressupostària 18201/413802/64000/00 FF 17034.
TOTAL pagaments contracte: 48.206,70 € (IVA inclòs).

- Contracte CMN06 2019/3376 (Clarcat Consulting, SA):
Servei de manteniment correctiu i evolutiu de GESVAC
(projecte Vacuna): aprovat AD 17.651,48 € (IVA inclòs).
Encara no s’ha facturat res.

L’origen d’aquesta aplicació a la conselleria no l’hem pogut
descobrir. La pista es perd en la memòria del CMN06
2012/5884 que s’indica, que és una aplicació que es troba en ús
des de l’any 2009 i desenvolupada per Isoft Sanidad, SA
(anteriorment denominada Novasoft Sanidad, SA). Però no
hem localitzat càrrecs a aquesta empresa en aquestes dates i per
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aquesta aplicació de GESVAC. Deduïm que des de l’ib-salut es
va poder fer una cessió de l’aplicació o bé es va costejar la
llicència per a la seva utilització i modificació/adaptació per
part de la Conselleria de Salut.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 166/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a operativitat del programa GESVAC
(gestió de vacunacions).

Les previsions per a la millora del Registre de Vacunacions
i la implantació del Sistema d’Informació de Vacunacions són
les següents:

A l’any 2020:
- Implantació del mòdul corresponent a l’àmbit extern al Servei
de Salut.
- Mòdul destinat al Servei de Salut: acordar els requisits
funcionals i tecnològics amb el Servei de Salut i iniciar la
construcció del mòdul.
- Definir el mòdul d’explotació de la informació.

I per a l’any 2021:
- Implantació del mòdul al Servei de Salut. Formació als
professionals.
- Implantació del mòdul d’explotació de la informació. 

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 167/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a imports de les quantitats (crèdits)
objecte de bloqueig i/o indisponibilitat en relació amb el
pressupost de la CAIB per a 2020.

La Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors no ha
realitzat cap operació comptable d’indisponibilitat o bloqueig
permanent de crèdits pressupostaris de l’exercici 2020 fins a la
data d’avui.

Palma, 14 de febrer de 2020
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació

AF)
A la Pregunta RGE núm. 168/20, presentada pel diputat

Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a programa GESVAC (gestió de
vacunes).

- Contracte CMN06 2012/5884 (Isoft Sanidad, SA): Servei de
manteniment de l’aplicació informàtica GESVAC
(manteniment correctiu, evolutiu i perfectiu de l’aplicació, i
millora de la seva integració amb l’e-siap). Import pagat 2012:
9.913,66 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària
18201/413801/64021/00.

- Contracte CONTR 2016/4540 (Clarcat Consulting, SA):
Servei per al desenvolupament evolutiu del sistema
d’informació de vacunes GESVAC. Imports pagats:

2016: 12.230,68 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida
pressupostària 18201/413801/64000/00 FF 16034.
2017: 27.685,10 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida
pressupostària 18201/413802/64000/00 FF 17034.
2018: 8.290,92 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida
pressupostària 18201/413802/64000/00 FF 17034.
TOTAL pagaments contracte: 48.206,70 € (IVA inclòs).

- Contracte CMN06 2019/3376 (Clarcat Conulting, SA): Servei
de manteniment correctiu i evolutiu de GESVAC (projecte
Vacuna): aprovat AD 17.651,48 € (IVA inclòs). Encara no s’ha
facturat res.

L’origen d’aquesta aplicació a la conselleria no l’hem pogut
descobrir. La pista es perd en la memòria del CMN06
2012/5884 que s’indica, que és una aplicació que es troba en ús
des de l’any 2009 i desenvolupada per Isoft Sanidad, SA
(anteriorment denominada Novasoft Sanidad, SA). Però no
hem localitzat càrrecs a aquesta empresa en aquestes dates i per
aquesta aplicació de GESVAC. Deduïm que des de l’ib-salut es
va poder fer una cessió de l’aplicació o bé es va costejar la
llicència per a la seva utilització i modificació/adaptació per
part de la Conselleria de Salut.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 170/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Pla estratègic contra les agressions
al personal del Servei Públic de Salut de la Conselleria de
Salut i Consum.

1) S’han realitzat 12 reunions.

2) Actualment el projecte de Pla integral de prevenció
d’agressions a l’àmbit sanitari públic de les Illes Balears està
pendent de la ratificació definitiva per la Mesa Sectorial de
Sanitat.

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

A les Preguntes RGE núm. 239 a 288/20, presentades pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relatives a operacions pendents de
pagament.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 245 a 248/20, presentades pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relatives a import total de factures,
convenis, traspassos, etc., pendents de pagament.

S’agrupa la resposta ja que es tracta de la mateixa pregunta
per als diferents consells insulars.

Pendents de pagament a 1 de gener del 2020

Consell Insular Import

Consell Insular de Formentera      857.569,54
Consell Insular de Mallorca 51.287.773,48
Consell Insular de Menorca   5.125.799,16
Consell Insular d’Eivissa   5.303.988,37

Palma, 14 de febrer de 2020
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 289/20, presentada pel diputat
Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a import total de factures,
convenis, traspassos, etc., pendents de pagament.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 303/20, presentada pel diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a actuacions dutes a
terme per part de la Direcció General de Sobirania
Alimentària des de la seva creació.

Des del mes de setembre fins ara, des de la direcció s’ha
treballat principalment en dues línies programàtiques: la de
promoció alimentària sostenible i la de control i promoció de

mercats. En aquest sentit, s’han dut a terme les actuacions
següents:

- Reunions amb organitzacions del sector alimentari, sindicats
agraris, cooperatives i la major part de les confraries de pesca.

- Es posa en marxa el programa de visites escolars per conèixer
els productors a través de SEMILLA, ampliant-lo a gairebé el
doble de sortides (60 visites en un primer trimestre) respecte
del curs anterior, i s’acompanya a la responsable d’aquestes
visites, Marian Miró, a conèixer algunes de les finques on es
desenvoluparan.

- Presa de contacte i presentació a FAPA Mallorca, UCABAL,
CBPAE, Justícia Alimentària, DG Salut i DG d’Educació de les
activitats previstes amb escolars. Es proposa tant a UCABAL
com a CBPAE l’ampliació a noves finques per a visites amb
escolars.

- Respecte del programa de compra pública sostenible, es
manté una primera reunió amb el responsable de contractació
pública en la conselleria, per analitzar com treballar en la
inclusió de clàusules socials i ambientals en els plecs de
condicions. Després de la reunió, s’analitza la necessitat de
formació en aquest sentit als responsables de contractació en
l’administració.

- Es visiten les primeres fires i mercats (Sineu, Mercat Social
de Palma) així com el Banc d’Aliments, i es comença a perfilar
el desenvolupament que tindrà el subprograma Control i
Promoció de mercats. Aquestes visites comencen a formar el
mapa de la situació de la cadena alimentària a Balears, i
s’aposta per la importància d’actuar des de la DGPSA en la
seva transparència i justícia, establint-se les primeres propostes
per a un projecte específic per a la convocatòria d’ITS en
aquest sentit.

- Noves reunions amb OP Mallorca, APAEMA i Col·legi de
Nutricionistes, que es centren en un espai de diàleg que
anomenem Fòrum per una Alimentació Sostenible a les Illes
Balears. (FASIB a partir d’ara).

- Es revisa i reajusta el projecte d’ITS de Foment de la Compra
Pública, Social i Sostenible en Restauració Col·lectiva.

- Assistència a la Jornada GOIG Bilbao i coordinació amb DG
Salut, DG Educació i Justícia Alimentària en matèria de
menjadors escolars sostenibles.

- Treballs per al desenvolupament d’un projecte d’ITS de
Promoció i Posada en Valor dels mercats i les Fires Singulars
(MEFIS).

- Reunions per ampliar el FASIB amb la FAPA i les Confraries
de Pescadors i organitzacions agràries a Eivissa, en el viatge
institucional de la conselleria a l’illa pitiüsa.

- Coordinació amb SEMILLA per als ajustos i presentació del
projecte de Foment de la Compra Pública, Social i Sostenible
en Restauració Col·lectiva.

- Reunió amb el GOB i Justícia Alimentària a Menorca per
presentar els projectes de la DGPSA.
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- Presentació i assistència a les Jornades d’Agrodiversitat en els
centres escolars que duu a terme Varietats Locals a Palma.

- Reunió amb la DG de Comerç per presentar el projecte de
Foment de la Compra Pública, Social i Sostenible en
Restauració Col·lectiva. En la reunió planifiquem veure’ns amb
l’IDI en matèria de participació en Fires.

- Reunions amb DG de Cooperació, Fruita Bona i les
organitzacions agràries ASAJA i Unió de Pagesos. Anem
ampliant l’interès per crear el FASIB, per al qual hem de
pensar en un model de funcionament.

- Elaboració i presentació de les propostes de cursos a l’EBAP:
dos d’ells, per a formació en compra pública responsable per a
personal amb responsabilitats en contractació pública, i un altre
per a l’aplicació de la flexibilització del paquet higiènic sanitari
destinat a responsables d’inspecció de mercats.

- Reunions amb DG Cooperació, Fruita Bona (subministradors
de suc de taronja i fruita en el programa de fruites en els
col·legis) i les organitzacions Agràries ASAJA i Unió de
Pagesos, per exposar els projectes de l’ITS-*MEFIS.

- Viatge a Gijón per a les Jornades de Dones de la Mar.
D’aquestes jornades veiem la importància de cercar fomentar
la creació d’una associació de dones de la mar a les Illes
Balears i treballar en el pla d’igualtat del sector.

- Viatge a Eivissa de SEMILLA i la DGPSA per fer diverses
visites a finques i a un Trull de nova incorporació al programa
escolar. Visita a una finca hortícola i ramadera (ovelles) per
valorar la seva incorporació al programa. Es veu necessari
desenvolupar cursos de formació per a formadors en matèria
d’educació ambiental, que ajudin a crear eines educatives per
a les visites d’aquest programa.

- Reunió amb les Confraries de Pescadors d’Eivissa i Sant
Antoni per presentar la proposta i organitzar les visites amb
escolars a les confraries.

- Reunió amb el conseller d’Agricultura d’Eivissa, Joan Marí,
per coordinar accions en matèria de projectes d’ITS.

- Reunió amb el responsable del programa LEADER a Eivissa
per coordinar accions del programa de Foment de la Compra
Pública, Social i Sostenible en Restauració Col·lectiva.

- Reunió amb el conseller d’Agricultura d’Eivissa per coordinar
accions en matèria de projectes d’ITS-*MEFIS. Interès en la
proposta orientada cap a la dinamització de fires i mercats.

- Reunió amb Turisme: Manuel Porras i Vicente Torres.
ITS-Tramitació per participar en el SET Gastronòmic. Proposta
de coordinació en accions de promoció i en fires de turisme.

- Participació en algunes de les reunions del programa escolar
i visita a Sóller, en les quals veiem la possibilitat de
desenvolupar tallers de conserves.

- Planificació de gener (jornades de la FAPA) i febrer (visita a
programa escolar a Menorca).

- Reunió amb el FOGAIBA. Previsió d’augment del 15% del
pressupost en programa escolar. Coordinació per reunir-nos
amb el sector làctic de manera urgent per animar-los a
participar en els concursos de compra pública per a fruita i llet
del programa.

- Reunió amb el sector agrari previ a les licitacions per explicar
les ajudes. Elaborar una campanya conjunta de Programa
Escolar amb aportacions d’OCM i ITS. Previsió de les mesures
de despesa en promoció: campanya divulgativa del programa.

- Jornada lúdicodivulgativa, amb taules de productes locals en
la COP25 de Mallorca.

- Reunió amb la DG de Consum de Félix Alonso. Proposta de
cooperació en matèria de campanyes de control de qualitat
alimentària i observatori de preus agraris.

- Parcs agraris. Reunió amb la DG d’Urbanisme, Biel Horrach,
i amb el cap de gabinet, Fernando Fernández. Treballs de
preparació per aportar un pla de participació i dinamització
agroramadera previ a l’elaboració de les directrius del pla de
gestió del Parc Agrari de Palma.

- Elaboració dels plecs tècnics per a la contractació de l’estudi
de la cadena alimentària de les Illes Balears.

- Reunions amb el Consell de Menorca per desenvolupar a l’illa
accions vinculades amb els projectes.

- Reunió amb el director insular de Formentera per proposar-les
també a aquesta illa.

- Preparació de la fira d’HORECA i de la participació de la
direcció general i conselleria.

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

Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 325 a 372/20, presentades
per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a llicències emeses de pesca
recreativa de terra, d'embarcació, submarina per illes
durant els anys 2016-2017. 

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 888/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a sol·licituds
d'ajuts a la dependència presentades el 2019 a Balears.

A 2019 un total d’11853 persones han sol·licitat ser
valorades per reconèixer la seva situació de dependència; 7863
han estat noves sol·licituds; 3892 revisions de grau; i 98
trasllats de comunitat autònoma.
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Palma, 10 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 889/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a sol·licituds
d'ajuts a la dependència presentades el 2019 a Balears
resoltes favorablement el 2019.

El 2019 s’han realitzat 10129 valoracions, 6757 inicials i
3372 revisions de grau; 857l corresponen a valoracions
sol·licitades el 2019 i realitzades el 2019; 5701 sol·licituds
inicials i 2870 revisions de grau.

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

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 890/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a temps d'espera
en la fase de valoració de situació de dependència en
sol·licituds inicials a Balears.

El 2019 la mitjana de dies per ser valorat en sol·licituds
inicials ha estat de 63,87 dies.

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

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 891/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a temps d'espera
en la fase de valoració de situació de dependència en
sol·licituds de revisió a Balears.

El 2019 la mitjana de dies per ser valorat a una revisió de
grau de dependència ha estat de 62,71 dies.

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

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 892/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a temps d'espera
en la fase d'un PIAS a Balears.

El 2019 s’han signat 18794 PIA. La signatura del PIA s’ha
realitzat amb una mitjana de 75,14 dies.

10105 PIA han estat de noves sol·licituds, signats amb una
mitjana de 83,08 dies.

5835 PIA fruits d’una revisió de grau s’han signat amb una
mitjana de 84,25 dies.

2854 PIA fruits d’un canvi de PIA s’han signat amb una
mitjana de 28,41 dies.

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

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 893/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a temps mitjà
d'espera des que comença el procediment de reconeixement
de dependència fins que es va efectiva l'ajuda concedida a
Balears.

El 2019 la mitjana de temps per rebre el primer recurs que
arriba a la persona és de 243,82 dies des de la data de
sol·licitud a la data d’efecte.

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

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 894/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a tipus d'ajuda a
la dependència que es donen a Balears.

• Servei de Teleassistència domiciliària per a persones en
situació de dependència.

• Servei d’ajuda a domicili per a persones en situació de
dependència.

• Servei d’estades diürnes per a persones majors en situació
de dependència.

• Servei d’estades diürnes per a persones amb discapacitat en
situació de dependència.

• Servei residencial per a persones majors en situació de
dependència.

• Servei residencial per a persones amb discapacitat en
situació de dependència.

• Servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de
la situació de dependència.

• Servei d’estades temporals de respir en un servei residencial
per a persones en situació de dependència.
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• Servei residencial per a persones en situació de
dependència associada a una discapacitat i amb alteracions
de conducta.

• Prestació econòmica vinculada al servei per a persones en
situació de dependència.

• Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i
suport a les persones cuidadores no professionals.

• Prestació econòmica d’assistent personal per a persones en
situació de dependència.

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

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 895/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a percentatge de
participació del Govern de l'Estat en el finançament de la
Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a
persones en situació de dependència el 2019.

Les dades definitives del 2019 no estaran disponibles fins
al mes d’abril del 2020.

El 2018, el percentatge de participació de l’Administració
General de l’Estat va ser del 13,10%.

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

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 903/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions via penal d'educadors de
centres socioeducatius que foren objecte d'expedients
disciplinaris emesos per la Conselleria d'Assumptes Socials
l'anterior legislatura.

En el cas dels expedients disciplinaris oberts per conductes
sexuals inadequades a treballadors dels centres de justícia
juvenil, s’ha enviat a la Fiscalia de Menors aquells que, pel
contingut dels fets, mereixen ser considerats per aquest òrgan
especialitzat per valorar si se’n desprèn cap acte delictiu i la
necessitat d’obrir diligències. No ens consta que, després
d’aquesta actuació, s’hagi obert cap procediment penal
d’aquests casos. En un dels casos una menor va presentar una
denúncia penal que va ser arxivada als jutjats.

Palma, 13 de febrer de 2020

La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 904/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a protocols d'actuació de la
Conselleria d'Assumptes Socials i Esports en relació amb
centres socioeducatius (menors en compliment de mesures
judicials).

Els protocols d’actuació i la normativa de funcionament
intern són instruments d’obligat compliment per a tots i cada un
dels treballadors dels centres. En cas de detectar-se fets on no
es doni compliment d’aquests s’inicia un expedient disciplinari
per investigar els fets i aplicar les mesures establertes en cada
cas.

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

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 905/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a protocols d'actuació a seguir en els
centres socioeducatius (menors en compliment de mesures
judicials).

Els protocols d’actuació han esdevingut un instrument que
ha facilitat el funcionament dels centres i la detecció d’aquestes
conductes inapropiades. Tot i que els protocols són sempre
instruments sotmesos a control i revisió, la detecció apunta al
seu bon funcionament.

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

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 906/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a educadors en els centres
socioeducatius (menors en compliment de mesures
judicials).

El personal educatiu dels centres de justícia juvenil
dependents del Govern ofereixen formació contínua a tot el seu
personal, bona part d’aquesta de caire obligatori. Des de l’any
2016 fins a finals del 2019 s’han ofert un total de 87 accions
formatives amb un total de 1.262 places de formació ocupades.

També s’han realitzat formacions externes específiques
sobre ESI (26 accions formatives, 247 hores) i protocols (91
accions formatives, 771 hores).

Tot plegat ha suposat més de 2.026 hores d’accions
formatives i 13.700 hores de formació efectives.
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Palma, 20 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 907/20, presentada pel diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuació per part del Govern en els
centres educatius.

Tal com es va exposar en seu parlamentària, des del 2015
s’han augmentat la plantilla en 53 professionals més (49
d’atenció educativa, 2 psicòlegs, 1 treballadora social i 1
auxiliar d’infermeria), s’han separat les internes dels interns,
s’han millorat els horaris, s’han donat més de 2.600 hores de
formació interna, s’ha introduït un servei d’atenció psicosocial
extern per als professionals i s’han modificat totes les
instruccions i quaderns interns, així com la guia d’acollida dels
menors on reben informació relativa a tots els seus drets i
deures durant el compliment de la seva mesura.

Gràcies a totes aquestes mesures i la reacció contundent
davant qualsevol fet s’han facilitat la detecció i actuació davant
qualsevol conducta inapropiada.

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

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 1065/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a professionals dels
centres socioeducatius Es Pinaret, Es Mussol i Es Fusteret.

Tant la plantilla actual com la Relació de Llocs de Treball
vigent responen a les necessitats actuals dels centres de menors,
així com a possibles eventualitats o ampliació de centres
futures que permetin ampliar la plantilla.

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

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 1066/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a plantilla del personal
als centres socioeducatius Es Pinaret, Es Mussol i Es
Fusteret.

1. La plantilla en aquests moments es troba coberta en base
a les necessitats actuals.

2. A la relació de llocs de treball, a més de les places
dotades i cobertes, hi figuren places per poder cobrir
necessitats excepcionals o futures ampliacions.

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

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 1067/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos materials
destinats als centres socioeducatius (compliment de mesures
judicials).

Als centres socioeducatius gestionats per la Fundació
S’Estel no existeixen mancances relatives a recursos materials
per al desenvolupament del treball dels professionals. Tot i això
sempre hi ha marge de millora i és el que intentam atendre
mitjançant les inversions constants.

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

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 1068/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos materials
destinats als centres socioeducatius (compliment de mesures
judicials).

Sí que hi ha mancances, en aquests moments s’està
treballant en la millora de les instal·lacions. Per una banda,
amb les obres de reforma i ampliació que es duen portant a
terme els darrers anys a Es Pinaret. Per altra banda, s’està
cercant un nou espai per a les menors internes a Es Fusteret per
poder dur-hi a terme una reforma en profunditat. També es
preveu que l’any proper es puguin iniciar les obres de millora
completa de les llars de l’actual Es Pinaret.

Palma, 17 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BD)

A les Preguntes RGE núm. 1070 a 1085, 1088 a 1103,
1106 a 1121, 1124 a 1139, 1142 a 1157, 1160 a 1175, 1178 a
1193, 1196 a 1211, 1214 a 1229, 1232 a 1247, 1250 a 1265,
1268 a 1283, 1286 a 1301, 1304 a 1319 i 1322 a 1337/20,
presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a barques
d'arrossegament, d'arts menors, de palangre i d'art de
cèrcol en actiu a les confraries de pescadors de Ciutadella,
Maó, Fornells, Formentera, Eivissa, Sant Antoni de
Portmany, Alcúdia, Cala Rajada, Andratx, Colònia de Sant
Jordi, Palma, Pollença, Portocristo, Portocolom i Santanyí
els anys 2016, 2017, 2018 i 2019.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.
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Ordre de Publicació
BE)

A les Preguntes RGE núm. 1086, 1087, 1104, 1105, 1122,
1123, 1140, 1141, 1158, 1159, 1176, 1177, 1194, 1195, 1212,
1213, 1230, 1231, 1248, 1249, 1266, 1267, 1284, 1285, 1302,
1303, 1320, 1321, 1338 i 1339/20, presentades per la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a les confraries
de pescadors de Ciutadella, Maó, Fornells, Formentera,
Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Alcúdia, Cala Rajada,
Andratx, Colònia de Sant Jordi, Palma, Pollença,
Portocristo, Portocolom i Santanyí els anys 2018 i 2019.

Indicar que les baixes definitives al cens de flota pesquera
operativa es donen per part del Ministeri d'Agricultura, Pesca
i Alimentació un cop una embarcació no ha tingut activitat
passats 7 anys, pel que aquesta és una informació de la que no
disposam en no tenir control sobre l’esmentat cens.

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

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 1736/20, presentada pel
diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvencions pluriennals per import de
1.600.000 euros de foment de l'eficiència energètica
d'empreses i edificis d'ús residencial amb especial
incidència en habitatges socials o vulnerables.

El 2018, per avançar en matèria de transició energètica,
existien les convocatòries de subvencions següents:

- Autoconsum per particulars i empreses.
- Autoconsum per entitats locals.
- Taxis, VTC i autotaxis.
- Punts de càrrega privats.
- Punts de càrrega públics.

Palma, 2 de març de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 1737/20, presentada pel
diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvencions pluriennals per import de
600.000 euros per a ajuts per donar suport als grups
d'investigació del sistema d'innovació IB.

Les convocatòries on queden recollits aquests objectius són:
- Bons tecnològics dirigits a petites i mitjanes empreses de
Balears que vulguin millorar les seves eines TIC
(tecnologies de la informació i la comunicació).
- Ajut destinat a fomentar i impulsar la competitivitat dels
sectors productius empresarials de les Illes Balears.

Palma, 27 de setembre de 2019

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius

Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 1738/20, presentada pel
diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvencions pluriennals per import de
150.000 euros per dur a terme accions de divulgació de la
recerca científica que fan les entitats IB.

Per dur a terme accions de divulgació de la recerca
científica que fan les entitats IB es treball amb les línies de
subvenció següents:

1. Programa TalentIB.
2. Programa d’Impuls a l’excel·lència.

Palma, 5 de març de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 1739/20, presentada pel
diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvenció anual per import d'1.700.000
euros per ajuts a promoció de l'esperit empresarial i la
cultura industrial, foment del factor emprenedor a la
indústria balear, exploració de nous mercats, accions
d'atracció d'inversió exterior, activitats de sensibilització
industrial, ajuts a centres tecnològics i col·laboracions amb
altres centres i entitats.

Des de la DG Comerç en el 2018 (Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria legislatura passada) es van publicar
diferents convocatòries en matèria d’internacionalització:

- Ajuts a l’inici de la internacionalització.
- Ajuts a la consolidació de la internacionalització.

Tots els ajuts estan al BOIB núm. 61, de 17 de maig del
2018.

Les dades són:

Ajudes iniciació internacionalització 2018:
Programa I: 25.000 €
Programa II: 25.000 €
Pressupost inicial TOTAL: 50.000 €
Ampliació NO
Total pressuposts 50.000,00 €
Total pressupost consumit 17.782,05 €
Nombre sol·licituds 8
Aprovades 7
Denegades/renúncia 1
Inadmesos 0
Requeriments 20
Tramitació i/o pendents 0

Ajudes consolidació internacionalització 2018
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Programa I: 113.000 €
Programa II: 113.000 €
Pressupost inicial TOTAL: 226.000 €
Ampliació 30.406,95 €
Total pressuposts 256.406,95 €
Total pressupost consumit 212.798,78 €
Nombre sol·licituds 25
Aprovades 24
Denegades/renúncia 1
Inadmesos 0
Requeriments 50
Tramitació i/o pendents 0

 
Palma, 2 de març de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 1740/20, presentada pel
diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvenció anual per import de 300.000
euros per ajuts destinats a la competitivitat de sectors
productius i agrupacions empresarials adreçats a
empresarials innovadores, clusters i centres tecnològics.

Sí. La subvenció en qüestió queda recollida en les
subvencions a clústers i bons tecnològics que podeu consultar
aquí: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3773268
i https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3728093

Palma, 27 de setembre de 2019
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 1741/20, presentada pel
diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvenció pluriennal per import de
6.975.000 euros adreçades a operadors de
telecomunicacions de banda ampla.

El 2018 hi va haver la convocatòria autonòmica (que acaba
el 2020) de subvencions adreçades als operadors de
telecomunicacions de banda ampla per crear o millorar xarxes
d’accés per als serveis de banda àmplia ultraràpida.

Afectades les següents zones: Cap de Barbaria a
Formentera; Sant Mateu i Santa Agnès a Sant Antoni de
Portmany; Es Cubells a Sant Josep; Sant Joan de Labritja; Cala

Sant Vicent; Portinatx, Sant Vicent de Sa Cala; Port de Sant
Miquel, Sant Miquel i Sant Llorenç de Balàfia a Sant Joan.

A Formentera 572 habitatges i estimades unes 1.717
persones afectades. Eivissa, 2.558 unitats immobiliàries i 7.802
persones afectades estimades. L’adjudicatari en tots els casos
és Telefònica.

Palma, 27 de setembre de 2019
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 1768/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a baremació i
resolució del concurs oposició per cobrir places de metge de
família.

La baremació del concurs-oposició de la categoria de metge
de família finalitzà el 31 de gener de 2020.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 1769/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a termini previst per
a la baremació i resolució del concurs oposició per cobrir
places de metge de família.

La baremació del concurs-oposició per cobrir places de
metge de família va acabar la setmana del 31 de gener. Les
llistes provisionals d’aquesta categoria sortiran el 18 de febrer
i la resolució final entre final d’aquest mes i principi de març.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 1770/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a possibilitat
d'habilitació d'algun mecanisme perquè les persones que
hagin superat una oposició no es puguin veure desplaçades
del lloc de feina que ocupen temporalment a conseqüència
del nomenament d'interins.

És la persona que guanya una plaça la que desplaça el
personal temporal.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
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BO)
A la Pregunta RGE núm. 1780/20, presentada per la

diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a plaga de rates al centre de salut de Pere
Garau.

Al centre de salut Pere Garau no hi ha plaga de rates.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 1781/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a seguretat del personal sanitari i usuaris
en el centre de salut de Pere Garau.

El Servei de Salut treballa permanentment per aconseguir
la seguretat del personal sanitari i usuaris de qualsevol
instal·lació sanitària, prenent les mesures correctores oportunes
davant qualsevol incidència.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 1816/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes des de
26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre
de menors CIMI Es Pinaret.

Durant el període esmentat no s’ha produït cap fugida en
aquest centre.

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

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 1817/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes des de
26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre
de menors CIMI Es Mussol.

Durant el període indicat s’ha produït 1 fugida. Cal matisar
que aquest centre executa mesures de justícia juvenil en règim
obert i semiobert, per tant, no té mesures de seguretat. Si un
menor vol sortir del centre sense autorització ho pot fer, ja que
no hi ha cap control de seguretat a la sortida, i amb el
coneixement que aquesta sortida del centre tendrà la mateixa
consideració legal de fuga, és a dir, l’incompliment.

Palma, 17 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 1818/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes des de
26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre
de menors CIMI Es Fusteret.

Durant el període esmentat no s’ha produït cap fugida en
aquest centre.

Palma, 17 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 1819/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a no-retorns des de 26 de
setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de
menors CIMI Es Pinaret.

Durant el període esmentat s’han produït 8 casos de no-
retorn al Centre Socioeducatiu Es Pinaret.

Palma, 17 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 1820/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a no-retorns des de 26 de
setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de
menors CIMI Es Mussol.

En aquest centre no s’ha produït cap cas de no-retorn en el
període esmentat.

Palma, 17 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 1821/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a no-retorns des de 26 de
setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de
menors CIMI Es Fusteret.

En aquest centre es van produir 6 casos de no retorn en el
període esmentat.

Palma, 17 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez
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Ordre de Publicació
BW)

A la Pregunta RGE núm. 1822/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a autolesions des de 26 de
setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de
menors CIMI Es Pinaret.

En aquest centre no s’ha produït cap autolesió amb danys
amb finalitat suïcida o ideació suïcida durant el període
esmentat.

Palma, 17 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 1823/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a autolesions des de 26 de
setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de
menors CIMI Es Mussol.

En aquest centre no s’ha produït cap autolesió amb danys
amb finalitat suïcida o ideació suïcida durant el període
esmentat.

Palma, 19 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 1824/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a autolesions des de 26 de
setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de
menors CIMI Es Fusteret.

En aquest centre no s’ha produït cap autolesió amb danys
amb finalitat suïcida o ideació suïcida durant el període
esmentat.

Palma, 19 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 1825/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors
des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en
el centre de menors CIMI Es Pinaret.

En aquest centre, i durant el període esmentat, sols s’ha
produït una agressió física lleu per llançament d’un portallapis
que no va precisar cap tipus d’atenció mèdica.

Palma, 19 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 1826/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors
des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en
el centre de menors CIMI Es Mussol.

En aquest centre, i durant el període esmentat, sols s’ha
produït una agressió física a treballadors.

Palma, 19 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 1827/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors
des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en
el centre de menors CIMI Es Fusteret.

En aquest centre, i durant el període esmentat, no s’ha
produït cap agressió física a treballadors.

Palma, 19 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
CC)

A les Preguntes RGE núm. 1828 a 1855 i 1866 a 1869/20,
presentades per la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
explotacions agrícoles i ramaderes que van cessar la seva
activitat i explotacions agrícoles i ramaderes que es varen
donar d'alta a l'illa d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca
i de Menorca durant els anys 2016, 2017, 2018 i 2019.

Us adjuntam un quadre amb la informació de les altes i
baixes de les explotacions agràries per illes des de l’any 2016
a 2019, ambdós inclosos, de què tenim constància.

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

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 1856/20, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per minimitzar
l'impacte de l'augment dels aranzels d'Estats Units sobre els
productes de les Illes Balears.

Des de la conselleria s’està fent feina, en coordinació amb
el ministeri i amb la resta de comunitats autònomes, en un pla
de contingència. Aquest pla contempla mesures com a un major
esforç en promoció dels aliments i la recerca de mercats
complementaris, dues línies d’actuacions en què ja estem
treballant. Es tracta d’un tema que s’ha d’afrontar de forma
conjunta entre administracions.

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

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 1857/20, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programes i actuacions
dutes a terme a través de la Direcció General de Polítiques
per a la Sobirania Alimentària de les Illes Balears.

Des del passat mes de setembre, quan es va posar en marxa
la direcció general, i fins al 31 de desembre del 2019, des de la
direcció s’ha treballat principalment en dues línies
programàtiques: la de promoció alimentària sostenible i la de
control i promoció de mercats. En aquest sentit, s’han dut a
terme les actuacions següents:

• Reunions amb organitzacions del sector alimentari,
sindicats agraris, cooperatives i la major part de les
confraries de pesca.

• Es posa en marxa el programa de visites escolars per
conèixer els productors a través de SEMILLA, ampliant-lo
a gairebé el doble de sortides (60 visites en un primer
trimestre) respecte del curs anterior, i s’acompanya a la
responsable d’aquestes visites, Marian Miró, a conèixer
algunes de les finques on es desenvoluparan.

• Presa de contacte i presentació a FAPA Mallorca,
UCABAL, CBPAE, Justícia Alimentària, DG Salut i DG
d’Educació de les activitats previstes amb escolars. Es
proposa tant a UCABAL com a CBPAE l’ampliació a
noves finques per a visites amb escolars.

• Respecte del programa de compra pública sostenible, es
manté una primera reunió amb el responsable de
contractació pública en la conselleria, per analitzar com
treballar en la inclusió de clàusules socials i ambientals en
els plecs de condicions. Després de la reunió, s’analitza la
necessitat de formació en aquest sentit als responsables de
contractació en l’administració.

• Es visiten les primeres fires i mercats (Sineu, Mercat Social
de Palma) així com el Banc d’Aliments, i es comença a
perfilar el desenvolupament que tindrà el subprograma
Control i Promoció de mercats. Aquestes visites comencen
a formar el mapa de la situació de la cadena alimentària a

Balears, i s’aposta per la importància d’actuar des de la
DGPSA en la seva transparència i justícia, establint-se les
primeres propostes per a un projecte específic per a la
convocatòria d’ITS en aquest sentit.

• Noves reunions amb OP Mallorca, APAEMA i Col·legi de
Nutricionistes, que es centren en un espai de diàleg que
anomenem Fòrum per una Alimentació Sostenible a les Illes
Balears. (FASIB a partir d’ara).

• Es revisa i reajusta el projecte d’ITS de Foment de la
Compra Pública, Social i Sostenible en Restauració
Col·lectiva.

• Assistència a la Jornada GOIG Bilbao i coordinació amb
DG Salut, DG Educació i Justícia Alimentària en matèria de
menjadors escolars sostenibles.

• Treballs per al desenvolupament d’un projecte d’ITS de
Promoció i Posada en Valor dels mercats i les Fires
Singulars (MEFIS).

• Reunions per ampliar el FASIB amb la FAPA i les
Confraries de Pescadors i organitzacions agràries a Eivissa,
en el viatge institucional de la conselleria a l’illa pitiüsa.

• Coordinació amb SEMILLA per als ajustos i presentació
del projecte de Foment de la Compra Pública, Social i
Sostenible en Restauració Col·lectiva.

• Reunió amb el GOB i Justícia Alimentària a Menorca per
presentar els projectes de la DGPSA.

• Presentació i assistència a les Jornades d’Agrodiversitat en
els centres escolars que duu a terme Varietats Locals a
Palma.

• Reunió amb la DG de Comerç per presentar el projecte de
Foment de la Compra Pública, Social i Sostenible en
Restauració Col·lectiva. En la reunió planifiquem veure’ns
amb l’IDI en matèria de participació en Fires.

• Reunions amb DG de Cooperació, Fruita Bona i les
organitzacions agràries ASAJA i Unió de Pagesos. Anem
ampliant l’interès per crear el FASIB, per al qual hem de
pensar en un model de funcionament.

• Elaboració i presentació de les propostes de cursos a
l’EBAP: dos d’ells, per a formació en compra pública
responsable per a personal amb responsabilitats en
contractació pública, i un altre per a l’aplicació de la
flexibilització del paquet higiènic sanitari destinat a
responsables d’inspecció de mercats.

• Reunions amb DG Cooperació, Fruita Bona
(subministradors de suc de taronja i fruita en el programa de
fruites en els col·legis) i les organitzacions Agràries ASAJA
i Unió de Pagesos, per exposar els projectes de
l’ITS-*MEFIS.

• Viatge a Gijón per a les Jornades de Dones de la Mar.
D’aquestes jornades veiem la importància de cercar
fomentar la creació d’una associació de dones de la mar a
les Illes Balears i treballar en el pla d’igualtat del sector.

• Viatge a Eivissa de SEMILLA i la DGPSA per fer diverses
visites a finques i a un Trull de nova incorporació al
programa escolar. Visita a una finca hortícola i ramadera
(ovelles) per valorar la seva incorporació al programa. Es
veu necessari desenvolupar cursos de formació per a
formadors en matèria d’educació ambiental, que ajudin a
crear eines educatives per a les visites d’aquest programa.

• Reunió amb les Confraries de Pescadors d’Eivissa i Sant
Antoni per presentar la proposta i organitzar les visites amb
escolars a les confraries.

• Reunió amb el conseller d’Agricultura d’Eivissa, Joan Marí,
per coordinar accions en matèria de projectes d’ITS.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-029.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-029.pdf#page=23


BOPIB núm. 44 - 8 de maig de 2020 2667

• Reunió amb el responsable del programa LEADER a
Eivissa per coordinar accions del programa de Foment de
la Compra Pública, Social i Sostenible en Restauració
Col·lectiva.

• Reunió amb el conseller d’Agricultura d’Eivissa per
coordinar accions en matèria de projectes d’ITS-*MEFIS.
Interès en la proposta orientada cap a la dinamització de
fires i mercats.

• Reunió amb Turisme: Manuel Porras i Vicente Torres.
ITS-Tramitació per participar en el SET Gastronòmic.
Proposta de coordinació en accions de promoció i en fires
de turisme.

• Participació en algunes de les reunions del programa
escolar i visita a Sóller, en les quals veiem la possibilitat de
desenvolupar tallers de conserves.

• Planificació de gener (jornades de la FAPA) i febrer (visita
a programa escolar a Menorca).

• Reunió amb el FOGAIBA. Coordinació per reunir-nos amb
el sector làctic de manera urgent per animar-los a participar
en els concursos de compra pública per a fruita i llet del
programa.

• Reunió amb el sector agrari previ a les licitacions per
explicar les ajudes. Elaborar una campanya conjunta de
Programa Escolar amb aportacions d’OCM i ITS. Previsió
de les mesures de despesa en promoció: campanya
divulgativa del programa.

• Jornada lúdicodivulgativa, amb taules de productes locals
en la COP25 de Mallorca.

• Reunió amb la DG de Consum de Félix Alonso. Proposta
de cooperació en matèria de campanyes de control de
qualitat alimentària i observatori de preus agraris.

• Parcs agraris. Reunió amb la DG d’Urbanisme, Biel
Horrach, i amb el cap de gabinet, Fernando Fernández.
Treballs de preparació per aportar un pla de participació i
dinamització agroramadera previ a l’elaboració de les
directrius del pla de gestió del Parc Agrari de Palma.

• Elaboració dels plecs tècnics per a la contractació de
l’estudi de la cadena alimentària de les Illes Balears.

• Reunions amb el Consell de Menorca per desenvolupar a
l’illa accions vinculades amb els projectes.

• Reunió amb el director insular de Formentera per
proposar-les també a aquesta illa.

• Preparació de la fira d’HORECA i de la participació de la
direcció general i conselleria.

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

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 1858/20, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per reduir i
compensar els sobrecostos de la insularitat en el sector
agrícolaramader de les Illes Balears.

Des de la conselleria s’està treballant amb el ministeri per
aconseguir un reconeixement específic per a Balears en el Pla
Nacional Estratègic que Espanya ha de presentar a Brussel·les
per a la futura Política Agrària Comuna. Aquest reconeixement
és precisament sobre la condició d’insularitat que afecta els
sectors a l’hora d’importar, exportar i produir, per tal que
aquests sobrecosts siguin compensats. El fet que encara

estiguem en negociacions amb el ministeri ens impedeix
facilitar una quantificació concreta ara mateix, però sí suposaria
un increment notable en els ingressos dels productors i
productores. No obstant, aviat estarem en condicions de poder
difondre l’informe de base que hem enviat al ministeri amb els
sobrecosts actualitzats a 2018 a totes les illes.

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

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 1859/20, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retorn dels 14 immobles
de les cambres agràries a les organitzacions professionals
agràries de les Illes Balears.

El retorn dels immobles de les cambres agràries a les OPA
es farà el 2020.

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

Ordre de Publicació
CH)

A les Preguntes RGE núm. 1873 i 1874/20, presentades
pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a actuacions del
Govern després de l'aprovació de la proposició no de llei
per a l'adopció de mesures davant el mal funcionament i la
baixa qualitat del servei de l'Oficina d'Estrangeria a les
Illes Balears.

El 27 d’agost del 2019, quasi dos mesos abans de
l’aprovació de l’esmentada proposició no de llei, i a instàncies
del Govern de les Illes, concretament de la Direcció General de
Serveis Socials, es convocà una primera reunió amb la direcció
de l’Oficina d’Estrangeria. L’objectiu era posar en coneixement
de la Delegació del Govern, i concretament de l’Oficina
d’Estrangeria, les dificultats i problemàtiques amb les quals
s’enfronten els ciutadans i ciutadanes estrangers
extracomunitaris que resideixen a les illes, i que són atesos pels
professionals de l’Oficina d’Informació a l’Immigrant (OFIM),
per tal que aquesta pogués adoptar les mesures oportunes dintre
del seu àmbit competencial.

En aquesta reunió es va posar de manifest la necessitat de
treballar de manera coordinada entre ambdues administracions,
cada una dintre del seu àmbit competencial, per tal de poder
atendre i donar resposta de manera efectiva a aquells casos de
major vulnerabilitat social. 

Palma, 3 de març de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
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CI)
A la Pregunta RGE núm. 1875/20, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a Govern i responsables
de l'Oficina d'Estrangeria a les Illes Balears.

Dia 1 d’octubre, 16 dies abans de l’aprovació de
l’esmentada proposició no de llei, es va constituir un grup de
treball entre l’Àrea de Treball i Immigració de la Delegació del
Govern de les Illes Balears i la Direcció General de Serveis
Socials de la Conselleria d’Afers Socials i Esports. A la
primera reunió hi varen assistir:
• La directora general de Serveis Socials de la Conselleria

d’Afers Socials i Esports.
• La directora de l’Àrea de Treball i Immigració de la

Delegació del Govern de les Illes Balears.
• La directora de l’Oficina d’Estrangeria de la Delegació del

Govern de les Illes Balears.
• La directora de l’OFIM.
• El cap del Servei de Serveis Socials de la Conselleria

d’Afers Socials i Esports.
• El cap de la Secció de Serveis Socials de la Conselleria

d’Afers Socials i Esports.
• Tres tècniques jurídiques i dues tècniques socials de

l’OFIM.

L’objecte de la creació del grup de treball fou constatar la
voluntat d’implementar un protocol de coordinació entre
ambdues oficines, establir el procediment per treballar-hi i
compartir la informació sobre l’activitat d’ambdues entitats. En
concret, s’adoptaren els acords següents:

Objectiu 1: Elaborar una instrucció o protocol de
presentació de la documentació per facilitar la instrucció de
l’expedient, així com la seva resolució, sobretot pel que fa
a població en situació de vulnerabilitat social.
Objectiu 2: Aconseguir una comunicació més fluïda entre
l’Oficina d’Estrangeria i l’OFIM.
Objectiu 3: Unificar criteris d’informació sobre
procediments d’estrangeria per a entitats socials, entitats
locals i associacions, per part de l’Oficina d’Estrangeria i
de l’OFIM.

Dia 7 de novembre es va dur a terme una segona reunió per
desenvolupar els objectius marcats a la sessió inicial d’aquesta
reunió.

Dia 9 de gener es va mantenir una reunió entre la cap de l’Àrea
de Treball i Immigració de la Delegació del Govern i el cap del
Servei de Serveis Socials del Govern de les Illes Balears per
tancar les característiques del protocol de col·laboració.

Actualment, la situació i els acords als quals s’han arribat són
els següents:
• S’ha redactat un esborrany de protocol de col·laboració

entre ambdues oficines que té el vistiplau de la Conselleria
d’Afers Socials i Esports i que resta pendent d’aprovació
definitiva per part de la Delegació del Govern de les Illes
Balears.

• S’ha instaurat un canal de comunicació directe i continuat
via correu electrònic i/o telefònic entre l’OFIM, el Servei
de Serveis socials i l’Àrea de Treball i Immigració de la
Delegació del Govern de les Illes Balears tant per abordar
dubtes quant a la tramitació com per abordar casos concrets

principalment d’usuaris de l’OFIM en situació d’especial
vulnerabilitat.

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

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 1876/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a compliment de deures
i exercici de drets per part dels usuaris de l'Oficina
d'Estrangeria a les Illes Balears.

Aquesta pregunta s’hauria d’adreçar a l’administració
competent per tal de poder ser contestada amb dades
objectives.

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

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 1878/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal que presta
servei en el Centre d'Informació i Orientació per a la
immigració de Mallorca (OFIM).

No s’ha produït un increment de recursos perquè legalment
no és viable, ja que necessitaria una modificació del Plec de
Prescripcions Tècniques que regulen el contracte d’adjudicació.

Actualment, l’OFIM desenvolupa la seva intervenció amb
diligència i celeritat, atenent els casos urgents en un termini de
3 dies i els casos ordinaris en un termini variable que oscil·la
entre els 12 i els 21 dies.

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

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 1879/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocol per a la
descongestió del sistema de cita prèvia -OFIM- i Oficina
d'Estrangeria de les Illes Balears.

1. Existeix un protocol redactat conjuntament pels tècnics
de la Conselleria d’Afers Socials i Esports i de l’Àrea de
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Treball i Immigració de la Delegació del Govern de les Illes
Balears.

2. El protocol resta pendent d’aprovació definitiva per part
de la Delegació del Govern de les Illes Balears.

3. Està prevista la seva posada en funcionament durant el
mes de març/abril del 2020.

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

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 1880/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a servei d'atenció i cita
prèvia per part de Oficina d'Estrangeria de les Illes
Balears.

Aquesta pregunta s’hauria d’adreçar a l’administració
competent per tal de poder ser contestada amb dades
objectives.

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

Ordre de Publicació
CN)

A la Pregunta RGE núm. 1883/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions realitzades
per l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA)
el primer semestre de 2019.

1. 116 actuacions. Motivacions de les intervencions. Els codis
que utilitzem etiqueten cadascun dels supòsits plantejats a
partir d’una llista de situacions que engloben des de consulta,
informació, orientació i assessorament fins a queixes o
denúncies. Aquestes actuacions poden implicar tant persones
(menors d’edat, adults, professionals, etc.) com diferents
entitats o administracions. Cal especificar que cada una de les
actuacions pot estar relacionada amb diferents codis de cada un
dels grups. S’han analitzat 209 ítems per codificar les
tipologies de les situacions analitzades. Els codis estan agrupats
en 5 àrees:

Educació i cultura: 28.

Salut (La salut és una cosa dinàmica; per tant, és un procés
d’equilibri entre el cos, la ment, l’emoció i l’esperit. Quan la
persona està sana, pot conduir la seva vida a qualsevol àmbit:
individual, emocional, social i espiritual.): 39.

Funcionament (queixes pel funcionament de les institucions
que vulneren o amenacen els drets dels infants): 55.

Informàtica, Internet i noves tecnologies: 6.

2. 70, 17 oberts i 54 tancats.

3. 2.

Palma, 27 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 1884/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions realitzades
per l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA)
el segon semestre de 2019.

1. 110 actuacions.

Integració social i protecció jurídica: 87.

Educació i cultura: 22.

Salut (La salut és una cosa dinàmica; per tant, és un procés
d’equilibri entre el cos, la ment, l’emoció i l’esperit. Quan la
persona està sana, pot conduir la seva vida a qualsevol àmbit:
individual, emocional, social i espiritual.): 18.

Funcionament (queixes pel funcionament de les institucions
que vulneren o amenacen els drets dels infants): 60.

Informàtica, Internet i noves tecnologies: 0.

2. 64, 27 oberts i 37 tancats.

3. 1.

Palma, 27 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 1885/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions realitzades
per l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA)
i el compliment dels protocols.

Les informacions de les que disposem com OBIA és que les
diferents administracions públiques donen compliment en
principi als protocols d’actuació sobre maltractaments que
vénen establerts a la comunitat autònoma. L’OBIA no forma
part de cap comissió de protocols. A aquesta oficina no han
arribat queixes sobre irregularitats en l’aplicació dels protocols
sobre maltractaments.

Palma, 27 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
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CQ)
A la Pregunta RGE núm. 1886/20, presentada pel

diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a Oficina Balear de la
Infància i l'Adolescència (OBIA) i els drets dels menors.

Adjuntam la informació proporcionada pel director de
l’OBIA. Inicialment des de l’OBIA considerem que es
respecten els drets dels menors per part de les diferents
administracions públiques, una altra cosa són les limitacions
que aquestes tenen per donar perfecte compliment d’aquests
drets.

Palma, 27 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
CR)

A la Pregunta RGE núm. 1891/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de prevenció
davant l'epidèmia del coronavirus.

Atesa la presència d’un cas d’aquesta malaltia, la
conselleria ha posat en marxa totes les accions que indica el
Procediment Nacional de Prevenció: de seguiment, de
tractament, de difusió. Afortunadament avui per avui no tenim
a les nostres illes cap epidèmia per coronavirus.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CS)

A la Pregunta RGE núm. 1892/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocol d'actuació
davant l'epidèmia del coronavirus.

La conselleria ha posat i té en marxa totes les accions que
indica el Procediment Nacional: de prevenció, de seguiment, de
tractament i de difusió.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 1900/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a coneixement per part de
l'IBDona que nines menors tutelades per l'IMAS des de
2016 eren captades per a la seva explotació sexual.

Sí. Alguns mitjans de comunicació havien publicat
informacions sobre l’existència de xarxes digitals de “sugar
daddies” i “sugar babbies”.

Palma, 26 de febrer de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat

Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
CU)

A la Pregunta RGE núm. 1901/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions realitzades per
l'IBDona des del reconeixement per part de l'IMAS de 16
casos d'explotació sexual a menors tutelades.

L’IBDona, com a ens coordinador del Pla contra la tracta,
ha agilitat les mesures previstes en matèria d’explotació de
menors que han consistit en la constitució de la comissió
competent, en la qual estan totes les administracions,
institucions i organitzacions no governamentals implicades en
aquest assumpte. En la seva reunió el passat 21 de gener es va
establir el full de ruta següent:

Full de ruta per a la prevenció i intervenció davant
l’explotació sexual de nines, nins i adolescents

A) Realitzar un diagnòstic acurat de la situació d’ESI a les Illes
Balears, posant el focus als captadors i prostituïdors i les
formes de captació. Així com incidir en la investigació entre
turisme sexual i explotació sexual infantil.

B) Realitzar sensibilització a la societat per treballar el rebuig
als abusadors i explotadors sexuals de la infantesa.

C) Informar i sensibilitzar la societat del greu dany que causa
l’accés a pornografia dels menors, que encara estan en la
formació de consciència.

D) Realitzar una formació especialitzada incidint al sector
educatiu, sanitari i resta de professionals que puguin intervenir
en la prevenció, detecció i/o intervenció.

E) Realitzar programes familiars, per a la prevenció, detecció
i intervenció.

F) Treballar amb els casos amb major vulnerabilitat, millorant
l’acompanyament als processos de denúncia i a la recuperació
integral dels i les menors víctimes sense diferenciació sobre si
són o no tutelats.

G) Recuperar la guia de “Reflexions i recomanacions. Bones
pràctiques informatives sobre prostitució”, publicada pel
Gepib. Oferir formació específica a les i els periodistes, així
com sensibilització a les direccions dels mitjans de
comunicació per evitar la victimització secundària de les
menors.

H) Oferir a totes i a tots els professionals que intervenen en la
prevenció, detecció i intervenció un catàleg d’indicadors que
els permeti detectar situacions de risc.

I) Avançar en la coordinació de les administracions públiques
i l’eficiència dels recursos comuns.

J) Recuperar la salut integral física i psicològica de les víctimes
a través d’intervencions específiques.
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K) Desenvolupar les accions previstes d’educació
afectivosexual implicant les famílies i crear noves mesures.

L) Continuar amb les campanyes contra la prostitució i la
sensibilització de la societat amb la finalitat de l’abolició de la
prostitució, la desaparició de la tracta i l’explotació infantil.

M) Demanar a l’Estat la modificació de la Instrucció 1/2009
del Ministeri d’Interior sobre “actuación policial ante la
desaparición de menores de edad”.

N) Sol·licitar a l’Estat la continuació en l’esborrany de llei
contra la tracta.

O) Millorar la detecció i la coordinació entre institucions,
mitjançant reunions amb la periodicitat que es determini.

Palma, 26 de febrer de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
CV)

A la Pregunta RGE núm. 1902/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a eficàcia del Pla autonòmic
per a la lluita contra el tràfic de dones i nines amb finalitats
d'explotació sexual i l'abordatge de la prostitució a les Illes
Balears (2019-2022).

El Pla autonòmic per la lluita contra el tràfic de dones i
nines amb finalitats d’explotació sexual és una eina valuosa per
fer front a l’objectiu del Govern d’assolir l’abolició de la
prostitució, acabar amb la tracta i fer de Balears un territori
lliure de turisme sexual.

En els 8 mesos que porta en marxa el pla ha servit per
coordinar els diferents agents implicats i iniciar les mesures per
iniciar un diagnòstic de la situació que es viu a Balears.

Per a un detall de les mesures concretes podeu consultar la
compareixença que la directora de l’IBDona, María Durán i
Febrer, va fer el passat dia 20 de febrer a la comissió
parlamentària d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports:
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/co
missions/AS-10-015.pdf

Palma, 26 de febrer de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
CW)

A la Pregunta RGE núm. 1963/20, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aportació al Palau de
Congressos de Palma.

Des de l’any 2004, l’aportació econòmica exacta del
Govern al Palau de Congressos ha estat de 98.177.765,53 €.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

Iago Negueruela i Vázquez

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 7920/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum, sobre la distribució de
mascaretes defectuoses destinades al personal sanitari.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de maig de 2020, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut recapti la compareixença
urgent de la consellera de Salut i Consum, per tal d'informar
sobre la distribució de mascaretes defectuoses destinades al
personal sanitari.

Motivació del procediment d'urgència: La recepció per part de
la nostra comunitat autònoma d'aproximadament 100.000
mascaretes destinades a l'ús del personal sanitari, que
incompleixen els requisits de protecció i, per tant, són
defectuoses; es va procedir a la distribució de les màscares i va
ser a posteriori quan es va detectar que no estava garantit que
l'ús d'aquestes, pels professionals sanitaris que estan en
contacte directe amb els malalts diagnosticats de COVID-19,
fos una mesura de protecció perquè els sanitaris no patissin
contagi. Des de la Conselleria de Salut i Consum es va
informar, la setmana passada, que s'havia procedit a la
immobilització de 95.000 unitats de les màscares defectuoses.
No obstant això, en data d'avui no hi ha garantia ni certesa del
nombre de màscares efectivament distribuïdes ni de les que en
data d'avui han estat retirades. Per part dels professionals de
l'àmbit sanitari existeix, i així s'ha posat de manifest, gran
preocupació i desconcert davant la possibilitat de contagis per
l'ús d'aquest material que no compleix amb les garanties per a
la protecció. No es pot obviar que el 25% del personal infectat
a les nostres illes és personal sanitari, una dada sens dubte
preocupant que s'agreuja davant el fet que, almenys, 17
professionals han fet ús del material defectuós havent estat en
contacte amb malalts contagiats per COVID-19, si bé, el
nombre real es desconeix. És necessari una ràpida i immediata
inspecció de tot el material de què disposen els hospitals i
centres de salut. D'igual manera és urgent l'adopció de totes les
mesures que siguin necessàries per a la localització del personal
que hagi pogut fer ús d'aquestes màscares i procedir
immediatament a l'aplicació dels protocols per al seu aïllament
i la realització dels test de detecció de la COVID-19.

Palma, a 6 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
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RGE núm. 8049/20, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum sobre la participació del Sr.
José María Lafuente en l'adquisició de material sanitari i
les actuacions efectuades per constatar la qualitat del
material subministrat per l'esmentat intermediari.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de maig de 2020, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre
el tema indicat a l'enunciat.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la notícia
apareguda als mitjans de comunicació el dia 28 d'abril en
relació amb la participació d'un intermediari vinculat al
PSIB-PSOE en l'adquisició de material sanitari per part del
Govern de les Illes Balears i atesa l'alarma social que ha creat
el fet que l'esmentat material sigui defectuós. Es fa necessari i
urgent que el Govern en doni complida informació a la cambra
en relació amb tot aquest procés. 

Palma, a 6 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 8118/20, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca sobre les conseqüències
de la pandèmia de COVID-19 en els estudis universitaris a
les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de maig de 2020, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca, per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat.

Motivació del procediment d'urgència: La suspensió dels
diferents estudis universitaris com a conseqüència de les
mesures adoptades per pal·liar els efectes de la pandèmia de
COVID-19 i la incertesa dels alumnes i professors universitaris
sobre la situació actual i el futur immediat dels seus estudis fa
necessari i urgent que el conseller en doni complida informació
a la cambra de les previsions al respecte. 

Palma, a 6 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)

RGE núm. 8214/20, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca davant el Ple, sobre el
procés de desescalada als centres educatius de les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de maig de 2020, conformement amb l'article 193.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, davant el Ple, per tal d'informar sobre el
tema indicat a l'enunciat, atès que aquesta setmana el conseller
mantindrà reunions amb la comunitat educativa sobre el procés
de desescalada i és fonamental informar de les previsions en el
parlament i debatre amb els diferents grups parlamentaris.

Palma, a 6 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord positiu de la Junta de Portaveus a les sol·licituds

de compareixença RGE núm. 7628/20 i 7629/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 6 de maig de 2020, ateses la sol·licitud de
compareixença urgents esmentades davant el Ple de la cambra,
presentades pel Grup Parlamentari Mixt, del conseller de
Mobilitat i Habitatge sobre la situació de la connectivitat aèria
i marítima de les Illes Balears i Pitiüses en la nova situació de
crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 i la seva
posterior reactivació, i de la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació sobre la situació de l'agricultura i la ramaderia de
les Illes Balears en la nova situació de crisi derivada de la
pandèmia de la COVID-19, admeses a tràmit per la Mesa de la
cambra en sessió del proppassat 29 d'abril, conformement amb
l'article 193.1 del Reglament del Parlament, adopta, per
unanimitat, acord positiu.

Palma, a 6 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm.  7923/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informes de qualitat i validació externs encarregats pel Govern de les Illes Balears, referits al material EPI (mascaretes, etc.) adquirit de compres a Espanya i a l'estranger.
	RGE núm.  7925/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària als diferents establiments turístics de les Illes Balears amb motiu de la COVID-19 (1).
	RGE núm.  7926/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària als diferents establiments turístics de les Illes Balears amb motiu de la COVID-19 (2).
	RGE núm.  7927/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària als diferents establiments turístics de les Illes Balears amb motiu de la COVID-19 (3).
	RGE núm.  7928/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària als diferents establiments turístics de les Illes Balears amb motiu de la COVID-19 (4).
	RGE núm.  7929/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als comerços, empreses de transport discrecional i taxis amb motiu de la COVID-19 (1).
	RGE núm.  7930/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als comerços, empreses de transport discrecional i taxis amb motiu de la COVID-19 (2).
	RGE núm.  7931/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als comerços, empreses de transport discrecional i taxis amb motiu de la COVID-19 (3).
	RGE núm.  7932/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als comerços, empreses de transport discrecional i taxis amb motiu de la COVID-19 (4).
	RGE núm.  7933/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar a espais comuns com platges i zones d'afluència turística pel seu interès cultural, patrimonial, natural o de qualsevol altra mena amb motiu de la COVID-19 (1).
	RGE núm.  7934/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar a espais comuns com platges i zones d'afluència turística pel seu interès cultural, patrimonial, natural o de qualsevol altra mena amb motiu de la COVID-19 (2).
	RGE núm.  7935/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar a espais comuns com platges i zones d'afluència turística pel seu interès cultural, patrimonial, natural o de qualsevol altra mena amb motiu de la COVID-19 (3).
	RGE núm.  7936/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar a espais comuns com platges i zones d'afluència turística pel seu interès cultural, patrimonial, natural o de qualsevol altra mena amb motiu de la COVID-19 (4).
	RGE núm.  7937/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als ports i aeroports de les Illes Balears i a estacions d'autobusos, metro i tren amb motiu de la COVID-19 (1).
	RGE núm.  7938/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als ports i aeroports de les Illes Balears i a estacions d'autobusos, metro i tren amb motiu de la COVID-19 (2).
	RGE núm.  7939/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als ports i aeroports de les Illes Balears i a estacions d'autobusos, metro i tren amb motiu de la COVID-19 (3).
	RGE núm.  7940/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als ports i aeroports de les Illes Balears i a estacions d'autobusos, metro i tren amb motiu de la COVID-19 (4).
	RGE núm.  7941/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reposicionament de les Illes Balears com a destinació turística.
	RGE núm.  7942/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de la partida pressupostària destinada al turisme.
	RGE núm.  7943/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partides pressupostàries extraordinàries per als consells insulars per a campanyes especialitzades per atreure turisme nacional.
	RGE núm.  7944/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segments estratègics turístics que es té previst impulsar.
	RGE núm.  7945/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciatives normatives de reactivació del sector turístic.
	RGE núm.  7946/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciatives incentivadores de l'activitat turística.
	RGE núm.  7947/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes del Govern balear formulades al Govern central respecte de l'elaboració dels protocols de seguretat i plans d'actuació a establiments turístics.
	RGE núm.  7950/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a paper de l'ISPIB dins l'estat d'alarma.
	RGE núm.  7951/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trucades de l'112 a Formentera.
	RGE núm.  7956/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a contractació de personal sanitari al Servei de Salut amb motiu de la crisi COVID-19.
	RGE núm.  7959/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de crèdits amb aval d'ISBA des del 14 de març al 30 d'abril de 2020.
	RGE núm.  7960/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantia total de les sol·licituds de crèdits amb aval d'ISBA des del 14 de març al 30 d'abril de 2020.
	RGE núm.  7961/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de crèdits amb aval d'ISBA efectivament signats amb les entitats financeres.
	RGE núm.  7962/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantia total dels crèdits amb aval d'ISBA efectivament signants amb les entitats financeres.
	RGE núm.  8047/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació amb el despatx del Sr. José María Lafuente (1).
	RGE núm.  8048/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació amb el despatx del Sr. José María Lafuente (2).
	RGE núm.  8099/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols d'ús de mascaretes NK95/FFP2/FFP3 per al personal sanitari i sociosanitaris del Servei de Salut i dels centres assistencials de dependència i discapacitat dependents del Govern de les Illes Balears.
	RGE núm.  8128/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a adquisició de material de protecció sanitària pel Servei de Salut de les Illes Balears.
	RGE núm.  8129/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a assessorament legal en la compra de material sanitari per atendre les necessitats de la crisi sanitària COVID-19.
	RGE núm.  8144/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a realització a farmàcies de test diagnòstic COVID-19.
	RGE núm.  8145/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil post confinament COVID-19.
	RGE núm.  8151/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment de chromebooks.
	RGE núm.  8161/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a bloqueigs, indisponibilitat de crèdits i modificacions de crèdit a les partides dels programes i seccions del pressupost 2020, amb motiu de la COVID-19.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 8222/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a finançament d'habitatge social.
	RGE núm. 8223/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a simultaneïtat de l'ensenyament presencial i en línia.
	RGE núm. 8224/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a impuls d'una regulació que permeti el canvi d'ús dels hotels obsolets.
	RGE núm. 8225/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a valoració de la fase I de desconfinament.
	RGE núm. 8228/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a organització de l'assistència sanitària un cop superada la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
	RGE núm. 8229/20, del diputat Sebastià Ballester i Sagreras, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de temporada quant a seguretat i emergències a les nostres costes.
	RGE núm. 8230/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol per a la tornada segura a les aules dia 25 de maig.
	RGE núm. 8231/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per pal·liar la crisi provocada per la COVID-19 en matèria d'habitatge.
	RGE núm. 8232/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectivitat de les peticions formulades per la presidenta al Govern central i la Unió Europea per pal·liar els efectes de la COVID-19.
	RGE núm. 8233/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reestructuració dels pressuposts.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 7911/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a col·locació de mampares de seguretat als centres de salut que no en disposen, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 7958/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria de dependència com a conseqüència dels efectes de la COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8119/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc cultural COVID-19: cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears en relació amb el sector de galeries d'art, creadors i comissaris, davant la Comissió d'Institucionals i Generals.
	RGE núm. 8120/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc cultural COVID-19: cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears en relació amb el sector audiovisual, davant la Comissió d'Institucionals i Generals.
	RGE núm. 8121/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc cultural COVID-19: cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears en relació amb el sector d'arts escèniques i musicals, davant la Comissió d'Institucionals i Generals.
	RGE núm. 8122/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc cultural COVID-19: cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears en relació amb el sector d'editorials, llibreries, distribuïdores i autors, davant la Comissió d'Institucionals i Generals.
	RGE núm. 8123/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució de mascaretes a les farmàcies, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8124/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc sanitari post COVID-19, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8125/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a prevenció i abordatge de la solitud no desitjada de les persones majors, agreujada per la crisi sanitària de la COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 8126/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a exoneració o reducció del cànon de i l'ampliació del termini per a les concessions i autoritzacions del domini públic maritimoterrestre estatal, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 8127/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a establiment per part del Govern de les Illes balears d'ajudes a fons perdut per a autònoms per compensar les pèrdues per la COVID- 19, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 8157/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la formació dels professionals dels serveis especials Policies Locals, Bombers i voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 8158/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud de reactivació de la pesca recreativa a les Illes Balears, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 8159/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud de reactivació de la formació nàuticopesquera, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 8160/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació, agilitació i noves línies d'ajudes previstes per al lloguer, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 8162/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a actualització dels criteris de repartiment d'ajudes estatals relacionades amb la COVID-19, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
	RGE núm. 8163/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a defensa de l'autonomia municipal per fer front a l'impacte de la COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 8167/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament del Sr. Manuel Palomino Chacón, director de gestió i pressupostos del Servei de Salut de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8168/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures temporals i permanents pel foment de la mobilitat sostenible durant i després de la pandèmica COVID-19, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A les Preguntes RGE núm. 10427 a 10430/19, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a tramitació administrativa de llicències d'habitatges cedits per 9 anys de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera.
	A les Preguntes RGE núm. 10431 a 10434/19, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a tramitació administrativa de redacció de projectes d'habitatges cedits per 9 anys d'Eivissa, Menorca, Mallorca i Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 16/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos totals de l'exercici 2019 per la recaptació de tributs.
	A la Pregunta RGE núm. 128/20, presentada pel diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets reconeguts a l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats a data 31 de desembre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 129/20, presentada pel diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import i partides pressupostàries bloquejades o declarades indisponibles al pressupost de despesa per a 2020 de la CAIB, de l'ATIB i d'Ibsalut, a data 15 de gener de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 130/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pressuposts de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 132/20, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a renda social.
	A la Pregunta RGE núm. 133/20, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a interins de la CAIB.
	A la Pregunta RGE núm. 135/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució del pressupost 2019 de l'IBJoventut.
	A la Pregunta RGE núm. 138/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (E22).
	A la Pregunta RGE núm. 142/20, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a augment dels nòlits en el transport marítim.
	A la Pregunta RGE núm. 147/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital Son Llàtzer a data 31 de desembre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 148/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital de Manacor a data 31 de desembre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 149/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital Son Espases a data 31 de desembre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 150/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital de Menorca a data 31 de desembre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 151/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Can Misses a data 31 de desembre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 152/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca a data 31 de desembre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 153/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Son Llàtzer a data 31 de desembre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 154/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Manacor a data 31 de desembre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 155/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Son Espases a data 31 de desembre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 156/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Menorca a data 31 de desembre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 157/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital Can Misses a data 31 de desembre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 158/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital d'Inca a data 31 de desembre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 160/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici 2019 Fundació per a l'Esport Balear (F01).
	A la Pregunta RGE núm. 161/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici 2019 Fundació Banc de Sang i Teixits de les IB (F12).
	A la Pregunta RGE núm. 162/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici 2019 del Centre Balears Europa (C01).
	A la Pregunta RGE núm. 163/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici 2019 del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les IB (C14).
	A la Pregunta RGE núm. 164/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici 2019 del Servei de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 165/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa GESVAC (gestió de vacunes).
	A la Pregunta RGE núm. 166/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a operativitat del programa GESVAC (gestió de vacunacions).
	A la Pregunta RGE núm. 167/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a imports de les quantitats (crèdits) objecte de bloqueig i/o indisponibilitat en relació amb el pressupost de la CAIB per a 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 168/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa GESVAC (gestió de vacunes).
	A la Pregunta RGE núm. 170/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pla estratègic contra les agressions al personal del Servei Públic de Salut de la Conselleria de Salut i Consum.
	A les Preguntes RGE núm. 239 a 288/20, presentades pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a operacions pendents de pagament.
	A les Preguntes RGE núm. 245 a 248/20, presentades pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendents de pagament.
	A la Pregunta RGE núm. 289/20, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX- Actua Baleares, relativa a import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendents de pagament.
	A la Pregunta RGE núm. 303/20, presentada pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a actuacions dutes a terme per part de la Direcció General de Sobirania Alimentària des de la seva creació.
	A les Preguntes RGE núm. 325 a 372/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives a llicències emeses de pesca recreativa de terra, d'embarcació, submarina per illes durant els anys 2016-2017. 
	A la Pregunta RGE núm. 888/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a sol·licituds d'ajuts a la dependència presentades el 2019 a Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 889/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a sol·licituds d'ajuts a la dependència presentades el 2019 a Balears resoltes favorablement el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 890/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a temps d'espera en la fase de valoració de situació de dependència en sol·licituds inicials a Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 891/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a temps d'espera en la fase de valoració de situació de dependència en sol·licituds de revisió a Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 892/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a temps d'espera en la fase d'un PIAS a Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 893/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a temps mitjà d'espera des que comença el procediment de reconeixement de dependència fins que es va efectiva l'ajuda concedida a Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 894/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a tipus d'ajuda a la dependència que es donen a Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 895/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a percentatge de participació del Govern de l'Estat en el finançament de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 903/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions via penal d'educadors de centres socioeducatius que foren objecte d'expedients disciplinaris emesos per la Conselleria d'Assumptes Socials l'anterior legislatura.
	A la Pregunta RGE núm. 904/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols d'actuació de la Conselleria d'Assumptes Socials i Esports en relació amb centres socioeducatius (menors en compliment de mesures judicials).
	A la Pregunta RGE núm. 905/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols d'actuació a seguir en els centres socioeducatius (menors en compliment de mesures judicials).
	A la Pregunta RGE núm. 906/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a educadors en els centres socioeducatius (menors en compliment de mesures judicials).
	A la Pregunta RGE núm. 907/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuació per part del Govern en els centres educatius.
	A la Pregunta RGE núm. 1065/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a professionals dels centres socioeducatius Es Pinaret, Es Mussol i Es Fusteret.
	A la Pregunta RGE núm. 1066/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plantilla del personal als centres socioeducatius Es Pinaret, Es Mussol i Es Fusteret.
	A la Pregunta RGE núm. 1067/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos materials destinats als centres socioeducatius (compliment de mesures judicials).
	A la Pregunta RGE núm. 1068/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos materials destinats als centres socioeducatius (compliment de mesures judicials).
	A les Preguntes RGE núm. 1070 a 1085, 1088 a 1103, 1106 a 1121, 1124 a 1139, 1142 a 1157, 1160 a 1175, 1178 a 1193, 1196 a 1211, 1214 a 1229, 1232 a 1247, 1250 a 1265, 1268 a 1283, 1286 a 1301, 1304 a 1319 i 1322 a 1337/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives a barques d'arrossegament, d'arts menors, de palangre i d'art de cèrcol en actiu a les confraries de pescadors de Ciutadella, Maó, Fornells, Formentera, Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Alcúdia, Cala Rajada, Andratx, Colònia de Sant Jordi, Palma, Pollença, Portocristo, Portocolom i Santanyí els anys 2016, 2017, 2018 i 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 1086, 1087, 1104, 1105, 1122, 1123, 1140, 1141, 1158, 1159, 1176, 1177, 1194, 1195, 1212, 1213, 1230, 1231, 1248, 1249, 1266, 1267, 1284, 1285, 1302, 1303, 1320, 1321, 1338 i 1339/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives a sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions d'arrossegament a les confraries de pescadors de Ciutadella, Maó, Fornells, Formentera, Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Alcúdia, Cala Rajada, Andratx, Colònia de Sant Jordi, Palma, Pollença, Portocristo, Portocolom i Santanyí els anys 2018 i 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 1736/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions pluriennals per import de 1.600.000 euros de foment de l'eficiència energètica d'empreses i edificis d'ús residencial amb especial incidència en habitatges socials o vulnerables.
	A la Pregunta RGE núm. 1737/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions pluriennals per import de 600.000 euros per a ajuts per donar suport als grups d'investigació del sistema d'innovació IB.
	A la Pregunta RGE núm. 1738/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions pluriennals per import de 150.000 euros per dur a terme accions de divulgació de la recerca científica que fan les entitats IB.
	A la Pregunta RGE núm. 1739/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvenció anual per import d'1.700.000 euros per ajuts a promoció de l'esperit empresarial i la cultura industrial, foment del factor emprenedor a la indústria balear, exploració de nous mercats, accions d'atracció d'inversió exterior, activitats de sensibilització industrial, ajuts a centres tecnològics i col·laboracions amb altres centres i entitats.
	A la Pregunta RGE núm. 1740/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvenció anual per import de 300.000 euros per ajuts destinats a la competitivitat de sectors productius i agrupacions empresarials adreçats a empresarials innovadores, clusters i centres tecnològics.
	A la Pregunta RGE núm. 1741/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvenció pluriennal per import de 6.975.000 euros adreçades a operadors de telecomunicacions de banda ampla.
	A la Pregunta RGE núm. 1768/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a baremació i resolució del concurs oposició per cobrir places de metge de família.
	A la Pregunta RGE núm. 1769/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a termini previst per a la baremació i resolució del concurs oposició per cobrir places de metge de família.
	A la Pregunta RGE núm. 1770/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a possibilitat d'habilitació d'algun mecanisme perquè les persones que hagin superat una oposició no es puguin veure desplaçades del lloc de feina que ocupen temporalment a conseqüència del nomenament d'interins.
	A la Pregunta RGE núm. 1780/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plaga de rates al centre de salut de Pere Garau.
	A la Pregunta RGE núm. 1781/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat del personal sanitari i usuaris en el centre de salut de Pere Garau.
	A la Pregunta RGE núm. 1816/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Pinaret.
	A la Pregunta RGE núm. 1817/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Mussol.
	A la Pregunta RGE núm. 1818/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Fusteret.
	A la Pregunta RGE núm. 1819/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Pinaret.
	A la Pregunta RGE núm. 1820/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Mussol.
	A la Pregunta RGE núm. 1821/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Fusteret.
	A la Pregunta RGE núm. 1822/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Pinaret.
	A la Pregunta RGE núm. 1823/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Mussol.
	A la Pregunta RGE núm. 1824/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Fusteret.
	A la Pregunta RGE núm. 1825/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Pinaret.
	A la Pregunta RGE núm. 1826/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Mussol.
	A la Pregunta RGE núm. 1827/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors des de 26 de setembre de 2019 fins 23 de gener de 2020 en el centre de menors CIMI Es Fusteret.
	A les Preguntes RGE núm. 1828 a 1855 i 1866 a 1869/20, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a explotacions agrícoles i ramaderes que van cessar la seva activitat i explotacions agrícoles i ramaderes que es varen donar d'alta a l'illa d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca durant els anys 2016, 2017, 2018 i 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 1856/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per minimitzar l'impacte de l'augment dels aranzels d'Estats Units sobre els productes de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 1857/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programes i actuacions dutes a terme a través de la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 1858/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per reduir i compensar els sobrecostos de la insularitat en el sector agrícolaramader de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 1859/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retorn dels 14 immobles de les cambres agràries a les organitzacions professionals agràries de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 1873 i 1874/20, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a actuacions del Govern després de l'aprovació de la proposició no de llei per a l'adopció de mesures davant el mal funcionament i la baixa qualitat del servei de l'Oficina d'Estrangeria a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 1875/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Govern i responsables de l'Oficina d'Estrangeria a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 1876/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a compliment de deures i exercici de drets per part dels usuaris de l'Oficina d'Estrangeria a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 1878/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal que presta servei en el Centre d'Informació i Orientació per a la immigració de Mallorca (OFIM).
	A la Pregunta RGE núm. 1879/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocol per a la descongestió del sistema de cita prèvia -OFIM- i Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 1880/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a servei d'atenció i cita prèvia per part de Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 1883/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions realitzades per l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) el primer semestre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 1884/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions realitzades per l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) el segon semestre de 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 1885/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions realitzades per l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) i el compliment dels protocols.
	A la Pregunta RGE núm. 1886/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) i els drets dels menors.
	A la Pregunta RGE núm. 1891/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de prevenció davant l'epidèmia del coronavirus.
	A la Pregunta RGE núm. 1892/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocol d'actuació davant l'epidèmia del coronavirus.
	A la Pregunta RGE núm. 1900/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coneixement per part de l'IBDona que nines menors tutelades per l'IMAS des de 2016 eren captades per a la seva explotació sexual.
	A la Pregunta RGE núm. 1901/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions realitzades per l'IBDona des del reconeixement per part de l'IMAS de 16 casos d'explotació sexual a menors tutelades.
	A la Pregunta RGE núm. 1902/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eficàcia del Pla autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones i nines amb finalitats d'explotació sexual i l'abordatge de la prostitució a les Illes Balears (2019-2022).
	A la Pregunta RGE núm. 1963/20, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportació al Palau de Congressos de Palma.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 7920/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, sobre la distribució de mascaretes defectuoses destinades al personal sanitari.
	RGE núm. 8049/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum sobre la participació del Sr. José María Lafuente en l'adquisició de material sanitari i les actuacions efectuades per constatar la qualitat del material subministrat per l'esmentat intermediari.
	RGE núm. 8118/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació, Universitat i Recerca sobre les conseqüències de la pandèmia de COVID-19 en els estudis universitaris a les Illes Balears.
	RGE núm. 8214/20, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació, Universitat i Recerca davant el Ple, sobre el procés de desescalada als centres educatius de les Illes Balears.

	3.17. INFORMACIÓ
	Acord positiu de la Junta de Portaveus a les sol·licituds de compareixença RGE núm. 7628/20 i 7629/20.




