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AP) RGE núm. 8297/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a terminis i
pressupost d'execució de la realització de les obres de reforma a l'alberg juvenil La Victòria d'Alcúdia previstes per a la seva reobertura
l'any 2021. 2694
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AV) RGE núm. 8335/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contacte del
Govern amb mercats internacionals turístics i companyies aèries (1). 2695

AW) RGE núm. 8336/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contacte del
Govern amb mercats internacionals turístics i companyies aèries (2). 2695
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AX) RGE núm. 8337/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contacte del
Govern amb mercats internacionals turístics i companyies aèries (3). 2695
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Govern amb mercats internacionals turístics i companyies aèries (4). 2695
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BD) RGE núm. 8343/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contacte del
Govern amb mercats internacionals turístics i companyies aèries (9). 2696

BE) RGE núm. 8344/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contacte del
Govern amb mercats internacionals turístics i companyies aèries (10). 2697

BF) RGE núm. 8345/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contacte del
Govern amb mercats internacionals turístics i companyies aèries (11). 2697

BG) RGE núm. 8346/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls sanitaris
a ports i aeroports (1). 2697

BH) RGE núm. 8347/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls sanitaris
a ports i aeroports (2). 2697

BI) RGE núm. 8348/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls sanitaris
a ports i aeroports (3). 2697

BJ) RGE núm. 8349/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls sanitaris
a ports i aeroports (4). 2697

BK) RGE núm. 8350/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls sanitaris
a ports i aeroports (5). 2698

BL) RGE núm. 8351/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls sanitaris
a ports i aeroports (6). 2698

BM) RGE núm. 8352/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls sanitaris
a ports i aeroports (7). 2698

BN) RGE núm. 8353/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls sanitaris
a ports i aeroports (8). 2698

BO) RGE núm. 8354/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls sanitaris
a ports i aeroports (9). 2698

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 8418/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de conciliació proposades
per la FAPA. 2699

B) RGE núm. 8420/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reobertura
d'establiments comercials i hostalers. 2699

C) RGE núm. 8421/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures aprovades pel
Govern de Pedro Sánchez respecte del turisme. 2699
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D) RGE núm. 8425/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a situació del transport aeri. 2699

E) RGE núm. 8427/20, de la diputada Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a assegurar la salut i
la seguretat davant la tornada a les aules el 25 de maig. 2699

F) RGE núm. 8428/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació econòmica
per a l'escola concertada. 2700

G) RGE núm. 8429/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escoles d'estiu per a
nins i nines amb alguna discapacitat. 2700

H) RGE núm. 8430/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resposta dels professors
universitaris a l'estat d'alarma actual. 2700

I) RGE núm. 8431/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de repartiment dels 16.000
milions d'euros que va prometre el Govern de l'Estat. 2700

J) RGE núm. 8432/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del seu govern
per a la temporada turística d'enguany. 2700

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 8171/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a defensa dels consumidors davant
l'actuació de les companyies aèries respecte de les cancel·lacions massives de vols a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma
(procediment d'urgència). 2701

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 8169/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a reconeixement de la tasca essencial
realitzada pels mitjans de comunicació durant la crisi sanitària de la COVID-19 i impuls del sector audiovisual de Balears, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 2702

B) RGE núm. 8170/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la retribució dels professionals sanitaris, davant la
Comissió de Salut. 2703

C) RGE núm. 8173/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a elaboració urgent d'un pla d'actuació
davant un possible rebrot de la COVID-19 a la tardor, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 2703

D) RGE núm. 8206/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compensacions econòmiques per tal que les companyies navilieres
afectades per les restriccions imposades per l'estat d'alarma puguin continuar mantenint l'activitat de transport marítim de passatgers
i mercaderies entre els ports de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 2704

E) RGE núm. 8207/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures davant la bretxa digital, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca (procediment d'urgència). 2704

F) RGE núm. 8208/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques educatives, davant la Comissió d'Educació, Universitat i
Recerca (procediment d'urgència). 2706

G) RGE núm. 8209/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a directrius d'actuació davant el tercer trimestre del curs 2019-2020,
davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència). 2707

H) RGE núm. 8220/20, del Grup Parlamentari  El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a control de les pràctiques bancàries
en la concessió de liquiditat a empreses i autònoms per la COVID-19, davant la Comissió de Salut. 2708

I) RGE núm. 8221/20, del Grup Parlamentari  El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a modificació de l'article 29 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears perquè els ajuntaments puguin donar ajudes a empreses,
autònoms i comerciants per la COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 2709

J) RGE núm. 8236/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció d'oferta
formativa de Formació Professional per al curs 20-21, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).

2710
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K) RGE núm. 8262/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures econòmiques per facilitar la reobertura de l'activitat
econòmica, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència). 2710

L) RGE núm. 8296/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla estratègic europeu de recuperació del turisme basat en la
marca Europa, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència). 2711

M) RGE núm. 8298/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons estatal especial per a la reconstrucció i creació de fons
específic per a les Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència). 2712

N) RGE núm. 8330/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a sistema de cita prèvia
per a la donació de sang implementat pel banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l'estat d'alarma per la gestió de la COVID-19,
davant la Comissió de Salut. 2713

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 10435 a 10438/19, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a tramitació administrativa del concurs per a la selecció d'empresa constructora d'habitatges cedits per 9 anys de Formentera,
Eivissa, Menorca i Mallorca. 2714

B) A la Pregunta RGE núm. 1991/20, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a denúncies a Fiscalia per abusos sexuals a menors. 2714

C) A les Preguntes RGE núm. 2020 a 2026/20, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a mesures d'emergència i efectius utilitzats per pal·liar els efectes del temporal Gloria els dies 20 a 26 de gener de 2020.     

2714

D) A la Pregunta RGE núm. 2035/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de professionals al servei de planificació. 2715

E) A la Pregunta RGE núm. 2036/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de professionals al servei 112. 2715

F) A la Pregunta RGE núm. 2037/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment del nombre de supervisors. 2716

G) A la Pregunta RGE núm. 2038/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caps
de sala del servei 112. 2716

H) A la Pregunta RGE núm. 2039/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repetidor de la Xarxa Tetraib a Sant Llorenç. 2716

I) A la Pregunta RGE núm. 2040/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repetidor a Capdepera. 2716

J) A la Pregunta RGE núm. 2041/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estació base portàtil de la xarxa Tetraib. 2716

K) A la Pregunta RGE núm. 2042/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte Anywhere. 2716

L) A la Pregunta RGE núm. 2043/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
seguretat en el subministrament elèctric a Menorca. 2716

M) A la Pregunta RGE núm. 2045/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en relació amb els danys patits per Menorca a causa dels caps de fibló dels anys 2017 i 2018. 2717

N) A la Pregunta RGE núm. 2066/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunions de la mesa de coordinació entre IMAS i Direcció General de la Infància. 2717

O) A la Pregunta RGE núm. 2068/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a persones de la Conselleria d'Afers Socials que han participat a reunions de la mesa de coordinació. 2718
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P) A la Pregunta RGE núm. 2069/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures, a les reunions de la mesa de coordinació, que es varen posar en funcionament per evitar la captació per al tràfic de menors.

2718

Q) A la Pregunta RGE núm. 2070/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a revisió dels centres de menors tutelats tant propis com concertats per evitar fugues. 2718

R) A la Pregunta RGE núm. 2071/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a revisió dels protocols d'actuació quan es detecta per part dels educadors que una nina o un nin han estat víctimes d'explotació sexual.

2718

S) A la Pregunta RGE núm. 2072/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informes presentats per part d'educadors, a les meses de coordinació entre l'IMAS i la Direcció General de la Infància. 2718

T) A la Pregunta RGE núm. 2073/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a denúncies interposades a Fiscalia o a Policia en relació amb casos d'abusos, explotació sexual o tràfic de menors detectats a centres
propis de l'IMAS o concertats. 2718

U) A la Pregunta RGE núm. 2074/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a casos confirmats d'explotació sexual de menors a les institucions de la Fundació S'Estel i actuacions al respecte. 2718

V) A la Pregunta RGE núm. 2075/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a casos d'Es Pinaret detectats que hagin format part de la captació de nines o nins per a l'explotació de menors. 2719

W) A la Pregunta RGE núm. 2076/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures preses en relació amb casos de conductes impròpies de caràcter sexual per part d'educadors de centres de la Fundació S'Estel.

2719

X) A la Pregunta RGE núm. 2085/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a servei públic de transport sanitari aeri de Menorca. 2719

Y) A la Pregunta RGE núm. 2087/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a places vacants a l'Ibsalut a atenció primària. 2719

Z) A la Pregunta RGE núm. 2088/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a places vacants i no cobertes per l'Ibsalut en relació amb les diferents especialitats mèdiques. 2719

AA) A la Pregunta RGE núm. 2093/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a substitucions en el servei de salut per facultatius sense titulacions homologades. 2719

AB) A la Pregunta RGE núm. 2095/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a deficiències i mancances del centre de Salut Pere Garau. 2720

AC) A la Pregunta RGE núm. 2096/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a centre de Salut Pere Garau. 2720

AD) A les Preguntes RGE núm. 2138 a 2140/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a fons arribats a la nostra comunitat autònoma els anys 208, 2019 i 2020 del Pacte d'Estat contra la violència de
gènere. 2720

AE) A la Pregunta RGE núm. 2155/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a formació aportada per a l'accés a la borsa d'infermeria de l'Ibsalut. 2720

AF) A la Pregunta RGE núm. 2156/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a adopció de mesures per part de l'Ibsalut davant les possibles irregularitats a la documentació per a l'accés al Servei de Salut.

2720

AG) A la Pregunta RGE núm. 2157/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a garantia per part de l'Ibsalut del compliment dels mèrits presentats per a la seva baremació per part dels aspirants a l'accés
a la borsa d'infermeria del Servei de Salut. 2720

AH) A la Pregunta RGE núm. 2158/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuació del Servei de Salut davant el coneixement de possibles irregularitats en els "mèrits" per alguns aspirants a la borsa
d'infermeria. 2720
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AI) A la Pregunta RGE núm. 2159/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a accés a la borsa única per a personal eventual del SSIB (Servei de Salut de les Illes Balears). 2721

AJ) A la Pregunta RGE núm. 2188/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a salubritat a les instal·lacions destinades al personal sanitari de l'Hospital de Can Misses. 2721

AK) A la Pregunta RGE núm. 2189/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment de la normativa de seguretat i salut laboral a les instal·lacions destinades al personal sanitari de l'Hospital de Can Misses.

2721

AL) A la Pregunta RGE núm. 2586/20, presentada pel diputat Juna Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a inclusió en el calendari oficial de vacunació de les Illes Balears de la tetravalent enfront de la meningitis A, C, W i Y en la
dosi dels nadons (primer any des del naixement). 2721

AM) A la Pregunta RGE núm. 2587/20, presentada pel diputat Juna Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a valoració de la consellera de Salut i Consum sobre les recomanacions de pediatres Ibsalut enfront de la meningitis A, C, W
i Y en la dosi dels nadons. 2722

AN) A la Pregunta RGE núm. 2590/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a vacuna per combatre la meningitis B, comercialitzada amb el nom de Besxero. 2722

AO) A la Pregunta RGE núm. 2608/20, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a dades de la recaptació per municipis de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme
sostenible. 2722

AP) A la Pregunta RGE núm. 2612/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuacions de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019. 2723

AQ) A la Pregunta RGE núm. 2613/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuacions de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019. 2723

AR) A la Pregunta RGE núm. 2614/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuacions de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019. 2723

AS) A la Pregunta RGE núm. 2615/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuacions de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019. 2723

AT) A la Pregunta RGE núm. 2616/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuacions de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019. 2723

AU) A la Pregunta RGE núm. 2617/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuacions de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019. 2723

AV) A la Pregunta RGE núm. 2624/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuacions de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019. 2724

AW) A la Pregunta RGE núm. 2636/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractació de metges sense els requisits per poder exercir (2). 2724

AX) A la Pregunta RGE núm. 2638/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a incentius a la plantilla d'especialistes mèdics per tal que continuïn prestant servei en els centres sanitaris de les Illes Balears. 2724

AY) A la Pregunta RGE núm. 2731/20, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a posada en funcionament efectiu de la depuradora d'Addaia, Na Macaret, Arenal d'En Castells i Son Parc (Es Mercadal, Menorca). 

2724

AZ) A les Preguntes RGE núm. 2742, 2746 i 2750/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a actuacions dutes a terme contra la processionària del pi a Eivissa durant els anys 2017, 2018 i 2019. 2724

BA) A les Preguntes RGE núm. 2743, 2747 i 2751/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a actuacions dutes a terme contra la processionària del pi a Formentera durant els anys 2017, 2018 i 2019. 2725

BB) A les Preguntes RGE núm. 2744, 2748 i 2752/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a actuacions dutes a terme contra la processionària del pi a Mallorca durant els anys 2017, 2018 i 2019. 2726
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BC) A les Preguntes RGE núm. 2745, 2749 i 2753/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a actuacions dutes a terme contra la processionària del pi a Menorca durant els anys 2017, 2018 i 2019. 2726

BD) A la Pregunta RGE núm. 2789/20, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a infectats per coronavirus. 2727

BE) A la Pregunta RGE núm. 2974/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a denúncia registrada per part d'un col·lectiu de 6 infermers i infermeres davant la Fiscalia Superior de les Illes Balears, en data
12/02/2020 amb motiu dels fets relatius a l'accés d'aspirants a la borsa única de personal eventual del Servei de Salut de les Illes Balears
(Ibsalut). 2727

BF) A la Pregunta RGE núm. 2976/20, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures adoptades per l'EBAP per evitar errors i irregularitats a les proves d'accés a la Funció Pública. 2727

BG) A la Pregunta RGE núm. 2980/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a legalitat de les contractacions del personal sanitari a les Illes Balears. 2728

BH) A la Pregunta RGE núm. 2981/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a procediment de contractació dels metges d'atenció primària. 2728

BI) A la Pregunta RGE núm. 3116/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a bases per a l'adjudicació del servei de transport aeri sanitari de les Illes Balears. 2728

BJ) A les Preguntes RGE núm. 3146 a 3151/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a grau d'execució, partida pressupostària, iniciatives executades, iniciatives en procés d'execució, iniciatives no
iniciades i valoració del resultat del Pla d'acció de 2019 del segment de turisme actiu. 2728

BK) A les Preguntes RGE núm. 3153 a 3158/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a grau d'execució, partida pressupostària, iniciatives executades, iniciatives en procés d'execució, iniciatives no
iniciades i valoració del resultat del Pla d'acció de 2019 del segment estratègic d'ecoturisme. 2729

BL) A les Preguntes RGE núm. 3174 a 3179/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a grau d'execució, partida pressupostària, iniciatives executades, iniciatives en procés d'execució, iniciatives no
iniciades i valoració del resultat del Pla d'acció de 2019 del segment estratègic turístic de luxe. 2730

BM) A la Pregunta RGE núm. 3187/20, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comitès territorials prevists en els segments turístics. 2731

BN) A la Pregunta RGE núm. 3217/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertura d'ambulància de suport vital bàsic a la zona del centre de Menorca el diumenge 9 de febrer de 2020. 2731

BO) A la Pregunta RGE núm. 3222/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ambulàncies UVI (2). 2731

BP) A la Pregunta RGE núm. 3223/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ambulàncies UVI (3). 2731

BQ) A la Pregunta RGE núm. 3225/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei d'oftalmologia en els hospitals de les Illes Balears. 2731

BR) A la Pregunta RGE núm. 3226/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals de rehabilitació a hospitals i centres de salut. 2732

BS) A la Pregunta RGE núm. 3227/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals d'anatomia patològica als hospitals de les Illes Balears. 2732

BT) A la Pregunta RGE núm. 3574/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per
les Illes Balears, relativa a creació de l'Observatori del Comerç de les Illes Balears. 2732

BU) A la Pregunta RGE núm. 3580/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per
les Illes Balears, relativa a ampliació de la depuradora d'Inca. 2732

BV) A la Pregunta RGE núm. 3581/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per
les Illes Balears, relativa a construcció de la depuradora de Consell. 2732
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BW) A la Pregunta RGE núm. 3582/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta
per les Illes Balears, relativa a ampliació de la depuradora de Sa Pobla. 2733

BX) A la Pregunta RGE núm. 3588/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per
les Illes Balears, relativa a import que enguany han rebut les petites i mitjanes empreses en concepte d'ajuts per a la innovació i
dinamització del comerç. 2733

BY) A la Pregunta RGE núm. 3730/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació de joves per part del Govern (1). 2733

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 8324/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, sobre les actuacions dutes a terme i previstes davant l'emergència sanitària
i la crisi socioeconòmica derivades de l'expansió de la COVID-19, que obligà el Govern d'Espanya a declarar l'estat d'alarma i provocà
el confinament obligatori de tota la població. 2733

B) RGE núm. 8325/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, sobre la gestió duta a terme durant l'emergència sanitària
generada per l'expansió de la COVID-19 i sobre les mesures previstes per part de la seva direcció general a curt i mitjà termini.

2734

C) RGE núm. 8326/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del gerent
de l'Hospital Psiquiàtric de Palma, sobre la gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada per la propagació de la COVID-19.

2734

D) RGE núm. 8388/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització, sobre els protocols aplicables per al compliment de les mesures de seguretat. 2734

4. INFORMACIONS

A) Activitat parlamentària de les comissions permanents a partir de dia 15 de maig de 2020. 2734
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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 28
d'abril de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 7594/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes
de desconfinament, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

B) RGE núm. 7593/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
reforç en els centres educatius de les Illes Balears, que contestà
el conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

C) RGE núm. 7596/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
del pes que representa el sector turístic en relació amb el PIB,
que contestà el conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius.

D) RGE núm. 7595/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
amb risc d'exclusió social a les Illes Balears, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

E) RGE núm. 7592/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pactes
autonòmics de la reconstrucció de Balears, que contestà la
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat.

F) RGE núm. 7588/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei 061 a Formentera,
que contestà la consellera de Salut i Consum.

G) RGE núm. 7589/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a previsió del Govern de les Illes Balears d'impulsar una línia
d'ajudes a fons perdut per a autònoms, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

H) RGE núm. 7590/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reactivació
del sector turístic, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

I) RGE núm. 7591/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures per alleugerir la càrrega impositiva, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

J) RGE núm. 7597/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes del Govern

de les Illes Balears per superar la crisi generada per la COVID-
19, que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 13 de maig de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, davant el Ple de la cambra, sobre la
situació econòmica i laboral derivada de la crisi sanitària
per la propagació de la COVID-19 (RGE núm. 5931/20).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'abril de 2020, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball, qui informà sobre el
tema indicat.

Palma, a 13 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del Sr. Conseller d'Educació,

Universitat i Recerca, davant el Ple de la cambra, sobre la
situació de l'actual curs escolar davant la situació de crisi
generada per la pandèmia de la COVID-19 (RGE núm.
6142/20).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'abril de 2020, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Educació, Universitat i Recerca, qui informà sobre el tema
indicat.

Palma, a 13 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8362/19, relativa a educació 0 a 3, i quedà aprovada la
següent:

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=112
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=112
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=112
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=112
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=111
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=111
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=111
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=111
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=111
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=112
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-022.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-022.pdf#page=29
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RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
Balears que, amb la major celeritat, realitzi les accions
oportunes i posi en marxa les mesures eficaces i pràctiques
per donar compliment als acords en el Pacte per la Igualtat
en l'educació signat aquest mateix any 2019.

2. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
Balears que recordi i comuniqui als centres amb places
sense autorització l'obligació de complir amb la normativa
o que els prohibeixi utilitzar qualsevol indicatiu que els
pugui confondre com un centre autoritzat.

3. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
Balears a publicar en el termini més breu possible la
convocatòria immediata del Pla de reconversió de
guarderies en escoletes que impliqui una aportació
econòmica suficient.

4. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
Balears a aportar una informació més completa i amb més
claredat als ajuntaments sobre les possibilitats que tenen de
donar ajudes a l'escolarització dels infants de les famílies
socialment més vulnerables pel que seran compensats en un
80%.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
disposi dels recursos públics de manera eficient, perquè
l'educació pública quedi protegida, garantida i es
compleixin els compromisos aprovats en el pacte per
l'educació de 0 a 3 anys, sempre en col·laboració amb la
resta d'institucions autonòmiques, insulars i municipals.

A la seu del Parlament, 10 de març de 2020
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de
2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8271/19, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de places a la
residència universitària, amb el resultat següent: vots emesos
11, vots a favor 4, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 13 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 13 de maig de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 13 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 8183/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal voluntari per a actuacions enfront de la COVID-
19 inscrit a la web de la Conselleria d'Administracions
Públiques i Modernització 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.

Quin nombre de persones s'han inscrit a través de l'espai
web habilitat pel GOIB, pel qual  es requereix la col·laboració
de voluntaris amb formació en catàstrofes i ajuda humanitària
i, d'altra banda, personal amb formació en emergències i
protecció civil?

Quants d'aquests inscrits en aquest portal s'han incorporat
a destinacions de serveis requerides pel GOIB?

A quins serveis, destinacions i funcions, han estat assignats
els voluntaris seleccionats de la llistes d'inscripció? (es prega
especificació del nombre per illa, destinació i funció exercida)

Palma, a 4 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 8184/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
instruccions dictades per administracions competents en la
gestió de serveis socials envers la facturació de les despeses
efectuades per les entitats concertades amb posterioritat a
la data de 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.

El Decret llei 6/2020 d'1 d'abril (BOIB núm. 48 d'1 d'abril)
disposa a l'article 2:

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-021.pdf#page=101
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 "La fórmula de facturació dels dos supòsits prevists en
l'apartat anterior ha de seguir el que disposen els plecs dels
concerts formalitzats. 
Pel que fa a les despeses efectuades per les entitats
concertades amb posterioritat a la declaració de l'estat
d'alarma fins a l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, com
també en el cas de serveis extraordinaris, quan no sigui
possible l'aplicació de la fórmula prevista en els plecs del
concert social formalitzat, la facturació s'ha de tramitar
d'acord amb les instruccions que dicti la Conselleria d'Afers
Socials i Esports o l'administració pública competent."

Quines instruccions ha dictat el Govern de les Illes Balears
per indicar a les entitats del tercer sector el procediment de
tramitació de les factures d'acord amb la situació
d'excepcionalitat motivada per la crisi de la COVID19 i en el
context a què fa referència aquest decret?

Palma, a 4 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 8185/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situacions de necessitat ateses mitjançant la prestació de
serveis extraordinària per part de les entitats del tercer
sector que tenen concertacions amb el GOIB.

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 Decret Llei 6/2020 d'1 d'abril (BOIB núm 48 d'1 d'abril
2020) estableix que:

"Excepcionalment, les entitats que gestionen serveis que
s'hagin suspès poden atendre altres situacions de necessitat
mitjançant la prestació de serveis extraordinaris per part del
seu personal, d'acord amb l'Ordre SND/295/2020, de 26 de
març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos
humans en l'àmbit dels serveis socials davant la situació de
crisi ocasionada per la COVID19."

Té coneixement el Govern de les Illes Balears de les
situacions i dels serveis excepcionals atesos per part de les
entitats gestores dels serveis socials concertats?

Quines han estat les situacions de necessitat ateses
mitjançant la prestació de serveis extraordinaris realitzats pel
personal de les entitats gestores de serveis socials concertats
amb el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 4 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 8186/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recursos, ingressos de la Fundació Institut d'Investigació
Sanitària IDISBA.

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 ingressos ha rebut fins a data 04/05/2020 l'IDISBA
per compte de transferències dels organismes del Govern de les
Illes Balears?

Quins ingressos ha rebut fins a data 04/05/2020 l'IDISBA
per compte de transferències procedents d'entitats públiques o
privades?

Palma, a 4 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 8187/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
projectes presentats a la Fundació Institut d'Investigació
Sanitària IDISBA.

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 han estat els projectes presentats a l'IDISBA fins a
data 04/05/2020 per les entitats, els col·lectius i les persones
sol·licitants d'ajudes per a la investigació científica derivada de
l'emergència sanitària causada per la COVID-19?

Palma, a 4 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

F)
RGE núm. 8188/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
comissió d'experts per analitzar els projectes presentats a
la Fundació Institut d'Investigació Sanitària IDISBA amb
motiu de la investigació científica sanitària 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.

Quines són les persones designades per la consellera de
Salut i Consum per a la comissió d'experts que participaran de
propostes a l'IDISBA, i que estableix l'article 6.3 del Decret
Llei 60/220 d'1 d'abril de 2020, BOIB 01/04/2020?
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Quins són els criteris de mèrit seguits per la consellera de
Salut i Consum, per a l'elecció i la designació de persones que
formin part de la comissió d'experts que participaran de
propostes a l'IDISBA, segons es recull a l'article 6.3 del Decret
Llei 60/220 d'1 d'abril de 2020, BOIB 01/04/2020?

Palma, a 4 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 8192/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla d'actuació del Govern de les Illes Balears per fer front
a una possible segona onada 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.

Davant la possibilitat que es pugui produir una segona
onada de la pandèmia de la COVID19, tal i com preveuen els
experts, quines previsions contempla el Govern de les Illes
Balears i quin pla d'actuació té previst per fer-hi front?

Palma, a 4 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 8193/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacants, baixes i permisos per vacances del personal
sanitari i sociosanitari al Servei de Salut.

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 previsió té la Conselleria de Salut i Consum, a partir
del mes de l'1 de maig del 2020, per cobrir les baixes laborals
per incapacitat/malaltia/accident laboral, les vacants per
finalització de contractes temporals, les jubilacions, i les
vacances dels treballadors sanitaris que realitzen la seva feina
al Servei de Salut de les Illes Balears?

Palma, a 4 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

I)
RGE núm. 8201/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
publicitat contractada pel GOIB als mitjans de
comunicació amb motiu de la crisi de la COVID-19.

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

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

Quin ha estat l'import de despesa des del Govern de les Illes
Balears (a través de qualsevol de les conselleries i els ens del
sector públic instrumental) destinat a publicitat i comunicació,
a través dels mitjans de comunicació i empreses publicitàries
(premsa escrita, ràdio, televisió, contractació xarxes socials...),
relacionades amb la crisis COVID-19?

Quins han estat els mitjans de comunicació i empreses,
contractades per a la difusió i la publicitat de campanyes i
informació envers la COVID-19?

Palma, a 5 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

J)
RGE núm. 8210/20, del diputat Pablo Jesús Jiménez i

Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a lloguer turístic i 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.

Les Balears, com altres territoris litorals o altres d'interior
amb forta dependència del sector turístic, estan sotmeses a una
intensa pressió de plataformes on line de lloguer d'habitatges
que ofereixen places de lloguer turístic a un preu molt per sobre
dels preus mitjans registrades en lloguer residencial, la qual
cosa ocasiona una alça desmesurada d'aquest lloguer i fa
impossible en molts casos l'accés a l'habitatge per a un sector
significatiu de la població.

Segons les últimes dades disponibles, l'oferta de la
plataforma Airbnb ha augmentat en un 3,8% respecte de l'any
passat, en un context en teoria poc favorable a causa de la
pandèmia de la COVID-19.

És de considerar també l'alt percentatge de lloguers
il·legals, que si bé s'ha reduït lleugerament, representa el 35,5%
del total, la qual cosa incideix negativament tant a l'esfera legal
de l'oferta turística com a l'àmbit recaptador.

En relació amb l'anterior, tenim interès a saber el següent:

És conscient el conseller d'Habitatge de l'existència
permanent d'una bossa il·legal de lloguer turístic d'habitatges? 

En cas afirmatiu, pensa prendre mesures per acabar
rotundament amb aquesta pràctica il·legal que genera pèrdues
per a la hisenda pública i encareix abusivament els lloguers
residencials?

Pensa articular la Conselleria d'Habitatge mesures que
limitin el lloguer turístic posant un sostre definitiu de places en
el conjunt de les Balears amb l'objectiu final de controlar el
preu del lloguer residencial?

No creu el conseller d'Habitatge que, en el context actual de
pandèmia que genera unes conseqüències insuportables per a
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sectors vulnerables de la societat, seria prioritari prohibir totes
les pràctiques especulatives entorn a l'habitatge?

Palma, a 5 de maig de 2020
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández

K)
RGE núm. 8217/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a petició d'instal·lació de
tecnologia 5G a les Illes Balears.

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

Hi ha alguna petició d'instal·lació de tecnologia 5G a les
Illes Balears? En cas afirmatiu, des de quan i en quin moment
està prevista la seva instal·lació?

Palma, a 4 de maig de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

L)
RGE núm. 8218/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a estudis del tipus d'impacte
mediambiental en relació amb la instal·lació de la
tecnologia 5G.

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

Té el Govern de les Illes Balears estudis del tipus d'impacte
mediambiental en relació amb la instal·lació de la tecnologia
5G? En cas afirmatiu, se'ns en pot trametre una còpia?

Palma, a 4 de maig de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

M)
RGE núm. 8219/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a estudis del tipus d'impacte
contra la salut en relació amb la instal·lació del sistema de
comunicació 5G.

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

Té el Govern de les Illes Balears estudis del tipus d'impacte
contra la salut en relació amb la instal·lació del sistema de

comunicació 5G? En cas afirmatiu, se'ns en pot trametre una
còpia?

Palma, a 4 de maig de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

N)
RGE núm. 8251/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tests diagnòstics de la COVID-19 realitzats el mes 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 nombre de tests per a diagnòstic COVID-19 s'han
realitzat de l'1 al 30 d'abril, des del Servei de Salut de les Illes
Balears o qualsevol altra entitat per sol·licitud del Govern de
les Illes Balears?

Quin tipus de test/prova de diagnòstic de COVID-19 han
estat realitzats?

A quins perfils de població se'ls ha realitzat les proves de
diagnòstic COVID-19?

(Relacionau tipus de prova/test al tipus de població:
personal sanitari; familiars de l'entorn de persones positives
COVID-19; etc.)

Palma, a 6 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

O)
RGE núm. 8252/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tests diagnòstics de la COVID-19 realitzats al personal que
fa feina al Servei de Salut de les Illes Balears, de l'1 d'abril
al 6 de maig 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.

A quin nombre de treballadors (totes les categories
professionals) que exerceixen la seva labor al Servei de Salut
de les Illes Balears, se'ls han realitzat proves de diagnòstic de
la COVID-19?

Detallau-ne el nombre sobre la base del tipus
professional/tipus de prova-test/ centre de salut o hospital de la
comunitat autònoma.

Palma, a 6 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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P)
RGE núm. 8253/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tests diagnòstics de la COVID-19 al personal dels centres de
la xarxa de salut privats 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.

Té coneixement el Govern de les Illes Balears de la
realització de proves de diagnòstic de la COVID-19 al personal
sanitari que desenvolupa la seva labor professional en els
centres i hospitals de la xarxa de salut privada?

Té coneixement el Govern de les Illes Balears, del resultat
de positius o negatius de les proves de diagnòstic de la
COVID-19 al personal sanitari que desenvolupa la seva labor
professional en els centres i hospitals de la xarxa de salut
privada?

Palma, a 6 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Q)
RGE núm. 8260/20, del diputat Pablo Jesús Jiménez i

Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a implantació del 061 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.

L'illa de Formentera no disposa d'un servei de 061
medicalitzat propi, sinó que depèn dels metges i del personal
d'infermeria d'Urgències de l'Hospital de Formentera, la qual
cosa genera problemes reals a l'atenció de les emergències de
caràcter sanitari que es puguin generar, sense obviar el dret de
la gent de Formentera a disposar de les mateixes prestacions
respecte de la resta d'habitants de les Illes Balears.

Entenem que aquest servei hauria d'haver estat implantat ja
que fou aprovada per unanimitat la seva implementació al
Parlament de les Illes Balears l'any 2019.

Per tant, en relació amb el anterior, tenim interès a saber el
següent:

Té previst la Conselleria de Salut de les Illes Balears
implementar el 061 medicalitzat a l'illa de Formentera?

En cas afirmatiu, quina és la previsió temporal que disposa
la conselleria per tenir en funcionament el servei?

En cas negatiu, per què?

Palma, a 7 de maig de 2020
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández

R)
RGE núm. 8265/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcions de control en l'aplicació dels protocols de salut
laboral (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.

Atesa la situació de crisis sanitària provocada pel
coronavirus i les seves conseqüències de cara a la recuperació
del turisme i de mils de llocs de feina, i atès que un dels
elements que suposaran el fet diferencial serà la capacitat de
transmetre als nostres mercats i clients que Balears és un lloc
segur sanitàriament i que es prenen totes les mesures perquè
així sigui.

Ateses les declaracions de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball que duran a terme feines de
control en l’aplicació dels protocols emesos, i es farà per part
del personal inspector de la conselleria en col·laboració amb
els cossos i forces de seguretat de l’Estat, i especialment
l’IBASSAL com a organisme destinat a vetllar per la salut
laboral.

Està previst modificar el pressupost de l’IBASSAL? En
quins conceptes i quantitats?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

S)
RGE núm. 8266/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcions de control en l'aplicació dels protocols de salut
laboral (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.

Atesa la situació de crisis sanitària provocada pel
coronavirus i les seves conseqüències de cara a la recuperació
del turisme i de mils de llocs de feina, i atès que un dels
elements que suposaran el fet diferencial serà la capacitat de
transmetre als nostres mercats i clients que Balears és un lloc
segur sanitàriament i que es prenen totes les mesures perquè
així sigui.

Ateses les declaracions de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball que duran a terme feines de
control en l’aplicació dels protocols emesos, i es farà per part
del personal inspector de la conselleria en col·laboració amb
els cossos i forces de seguretat de l’Estat, i especialment
l’IBASSAL com a organisme destinat a vetllar per la salut
laboral.
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Està previst incrementar el personal de l’IBASSAL per tal
de donar resposta a les necessitats del moment?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

T)
RGE núm. 8267/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcions de control en l'aplicació dels protocols de salut
laboral (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.

Atesa la situació de crisis sanitària provocada pel
coronavirus i les seves conseqüències de cara a la recuperació
del turisme i de mils de llocs de feina, i atès que un dels
elements que suposaran el fet diferencial serà la capacitat de
transmetre als nostres mercats i clients que Balears és un lloc
segur sanitàriament i que es prenen totes les mesures perquè
així sigui.

Ateses les declaracions de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball que duran a terme feines de
control en l’aplicació dels protocols emesos, i es farà per part
del personal inspector de la conselleria en col·laboració amb
els cossos i forces de seguretat de l’Estat, i especialment
l’IBASSAL com a organisme destinat a vetllar per la salut
laboral.

Està previst dur a terme formació al personal i als cossos i
forces de seguretat de l'Estat per tal d'abordar les feines de
control de compliment dels protocols de seguretat i salut
laboral referents al coronavirus?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

U)
RGE núm. 8268/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcions de control en l'aplicació dels protocols de salut
laboral (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.

Atesa la situació de crisis sanitària provocada pel
coronavirus i les seves conseqüències de cara a la recuperació
del turisme i de mils de llocs de feina, i atès que un dels
elements que suposaran el fet diferencial serà la capacitat de
transmetre als nostres mercats i clients que Balears és un lloc
segur sanitàriament i que es prenen totes les mesures perquè
així sigui.

Ateses les declaracions de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball que duran a terme feines de
control en l’aplicació dels protocols emesos, i es farà per part
del personal inspector de la conselleria en col·laboració amb
els cossos i forces de seguretat de l’Estat, i especialment
l’IBASSAL com a organisme destinat a vetllar per la salut
laboral.

Quines mesures, accions, modificacions normatives o
qualsevol altra decisió s'han pres des de la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball quant a prevemció i salutr
laboral, en referència als casos de coronavirus que van
aparèixer a Espanya i Balears des del mes de gener de 2020?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

V)
RGE núm. 8269/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcions de control en l'aplicació dels protocols de salut
laboral (5).

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

Atesa la situació de crisis sanitària provocada pel
coronavirus i les seves conseqüències de cara a la recuperació
del turisme i de mils de llocs de feina, i atès que un dels
elements que suposaran el fet diferencial serà la capacitat de
transmetre als nostres mercats i clients que Balears és un lloc
segur sanitàriament i que es prenen totes les mesures perquè
així sigui.

Ateses les declaracions de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball que duran a terme feines de
control en l’aplicació dels protocols emesos, i es farà per part
del personal inspector de la conselleria en col·laboració amb
els cossos i forces de seguretat de l’Estat, i especialment
l’IBASSAL com a organisme destinat a vetllar per la salut
laboral.

Quines mesures, accions, modificacions normatives o
qualsevol altra decisió s'han pres concretament des de
l'IBASSAL quant a salut laboral, en referència als casos de
coronavirus que van aparèixer a Espanya i Balears des del mes
de gener de 2020?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló



BOPIB núm. 45 - 15 de maig de 2020 2691

W)
RGE núm. 8270/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
execució del conveni amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran
per a la millora de sanejament i depuració en aquest
municipi.

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

Quan executarà l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat
Ambiental el conveni de col·laboració signat el 3 d’agost de
2018 amb l’Ajuntament d'Es Migjorn Gran (Menorca) per a la
millora del sistema de sanejament i depuració en aquest
municipi?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

X)
RGE núm. 8271/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió pressupostària del conveni amb l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran per a la millora de sanejament i depuració
en aquest municipi.

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

Quina era la previsió i la dotació pressupostària en els
Pressupostos de la CAIB 2019 per executar el conveni de
col·laboració signat el 3 d’agost de 2018 amb l’Ajuntament
d'Es Migjorn Gran (Menorca) per a la millora del sistema de
sanejament i depuració en aquest municipi?, i quina és la
previsió i dotació en els Pressupostos de la CAIB 2020?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Y)
RGE núm. 8272/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retard en l'execució del conveni amb l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran per a la millora de sanejament i depuració
en aquest municipi.

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

Per què s’ha retardat l’execució del conveni de
col·laboració signat el 3 d’agost de 2018 amb l’Ajuntament
d'Es Migjorn Gran (Menorca) per a la millora del sistema de
sanejament i depuració en aquest municipi?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Z)
RGE núm. 8273/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats transferides per la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Unió Europea el 2015.

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

Quines quantitats va transferir la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Unió Europea durant el 2015?, amb
desglossament de l’origen de les partides i capítols dels
pressupostos autonòmics.

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AA)
RGE núm. 8274/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats transferides per la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Unió Europea el 2016.

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

Quines quantitats va transferir la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Unió Europea durant el 2016?, amb
desglossament de l’origen de les partides i capítols dels
pressupostos autonòmics.

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AB)
RGE núm. 8275/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats transferides per la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Unió Europea el 2017.

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

Quines quantitats va transferir la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Unió Europea durant el 2017?, amb
desglossament de l’origen de les partides i capítols dels
pressupostos autonòmics.
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Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AC)
RGE núm. 8276/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats transferides per la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Unió Europea el 2018.

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

Quines quantitats va transferir la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Unió Europea durant el 2018?, amb
desglossament de l’origen de les partides i capítols dels
pressupostos autonòmics.

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AD)
RGE núm. 8277/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats transferides per la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Unió Europea el 2019.

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

Quines quantitats va transferir la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Unió Europea durant el 2019?, amb
desglossament de l’origen de les partides i capítols dels
pressupostos autonòmics.

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AE)
RGE núm. 8278/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de transferències a la Unió Europea el 2020.

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

Quina és la previsió de transferència per la comunitat
autònoma a la Unió Europea durant el 2020?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AF)
RGE núm. 8279/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats ingressades per la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Unió Europea el 2015.

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

Quines quantitats, amb petició de distribució per programes
i objectius, va ingressar la comunitat autònoma de les Illes
Balears procedents dels fons de la Unió Europea durant el
2015?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AG)
RGE núm. 8280/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats ingressades per la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Unió Europea el 2016.

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

Quines quantitats, amb petició de distribució per programes
i objectius, va ingressar la comunitat autònoma de les Illes
Balears procedents dels fons de la Unió Europea durant el
2016?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AH)
RGE núm. 8281/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats ingressades per la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Unió Europea el 2017.

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

Quines quantitats, amb petició de distribució per programes
i objectius, va ingressar la comunitat autònoma de les Illes
Balears procedents dels fons de la Unió Europea durant el
2017?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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AI)
RGE núm. 8282/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats ingressades per la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Unió Europea el 2018.

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

Quines quantitats, amb petició de distribució per programes
i objectius, va ingressar la comunitat autònoma de les Illes
Balears procedents dels fons de la Unió Europea durant el
2018?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AJ)
RGE núm. 8283/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats ingressades per la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Unió Europea el 2019.

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

Quines quantitats, amb petició de distribució per programes
i objectius, va ingressar la comunitat autònoma de les Illes
Balears procedents dels fons de la Unió Europea durant el
2019?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AK)
RGE núm. 8284/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
liquiditat injectada per la Conselleria d'Agricultura al
sector primari amb el pla de xoc anunciat el 26 de març per
fer front a la COVID-19.

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

Quina liquiditat ha injectat la Conselleria d'Agricultura al
sector primari de Balears amb el "pla de xoc" anunciat el 26 de
març per fer front a les necessitats derivades de la crisis
sanitària de la COVID-19?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AL)
RGE núm. 8285/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
línia de suport al circulant per a pesca i agricultura i
ramaderia.

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

En què consisteix i quina és la dotació de la "línia de suport
al circulant per a pesca i agricultura i ramaderia", inclosa al
"pla de xoc" anunciat el 26 de març i que s'ha de definir en
coordinació amb ISBA?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AM)
RGE núm. 8286/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
observatori de preus.

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

Ha creat la Conselleria d'Agricultura l'observatori de preus
per vigilar-ne l'evolució i controlar l'abastiment dels productes,
previst al "pla de xoc" anunciat el passat 26 de març?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AN)
RGE núm. 8287/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions del pla de xoc quant als sectors de la pesca, la
ramaderia, el lacti i l'hortofrutícola.

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

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura amb el "pla de xoc" presentat el passat 26 de
març per als sectors de la pesca, la ramaderia, el lacti i
l'hortofrutícola?

Palma, a 7 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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AO)
RGE núm. 8291/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
plans, protocols i previsions del Govern de les Illes balears
en el marc de la situació de la crisi de la COVID-19 per a la
realització de les reunions dels fòrums, consells i comissions
dels diferents organismes i departaments en els quals
participin representants i entitats de la societat civil.

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

La participació de la societat civil organitzada està
establerta en les normativa de constitució i funcionament de
molts òrgans col·legiats, de consulta i assessorament dels
diferents departaments i ens públics de la comunitat autònoma,
dependents del Govern de les Illes Balears.

La seva normativa estableix els períodes de sessions i
terminis de convocatòries de reunions dels diferents patronats,
comitès, comissions i fòrums.

Davant la situació de la crisi motivada per la pandèmia i les
mesures imposades per al distanciament social, s'han vist
alterats aquests terminis i convocatòries.

Quina previsió i mitjans té el Govern de les Illes Balears
perquè es reprengui la celebració de les sessions de reunió dels
diferents òrgans de participació, adscrits i convocats des dels
diferents departaments i ens dependents del seu organigrama?

Palma, a 7 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AP)
RGE núm. 8297/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
terminis i pressupost d'execució de la realització de les
obres de reforma a l'alberg juvenil La Victòria d'Alcúdia
previstes per a la seva reobertura l'any 2021.

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.

Donat el no-inici de l'obra major a dia d'avui i la previsió de
minva d'ingressos de l'ITS, partida de la qual el Govern havia
pressupostat l'execució de les obres de l'Alberg juvenil de
d'Alcúdia:

Quina previsió té el Govern per a l'obertura d'aquesta
instal·lació, anunciada per a l'any 2021?

En cas de no rebre els ingressos pressupostats provinents de
l'ITS, de quina partida pressupostària disposarà el Govern per
a l'execució de les obres que permetin l'obertura i la disposició
d'aquest servei?

Palma, a 7 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AQ)
RGE núm. 8299/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de tests per detectar COVID-19 denegades a
Eivissa.

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

De totes les sol·licituds de tests fetes per la població de l'illa
d'Eivissa des de l'1 al 8 de maig de 2020, quantes foren
denegades?, per quins motius es varen denegar?

Palma, a 8 de maig de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AR)
RGE núm. 8300/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de tests per detectar COVID-19 denegades a
Formentera.

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

De totes les sol·licituds de tests fetes per la població de l'illa
de Formentera des de l'1 al 8 de maig de 2020, quantes foren
denegades?, per quins motius es varen denegar?

Palma, a 8 de maig de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AS)
RGE núm. 8301/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de tests per detectar COVID-19 denegades a
Mallorca.

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

De totes les sol·licituds de tests fetes per la població de l'illa
de Mallorca des de l'1 al 8 de maig de 2020, quantes foren
denegades?, per quins motius es varen denegar?

Palma, a 8 de maig de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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AT)
RGE núm. 8302/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de tests per detectar COVID-19 denegades a
Menorca.

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

De totes les sol·licituds de tests fetes per la població de l'illa
de Menorca des de l'1 al 8 de maig de 2020, quantes foren
denegades?, per quins motius es varen denegar?

Palma, a 8 de maig de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AU)
RGE núm. 8329/20, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a recollida d'ADN dels morts en el
desembarcament de Bayo.

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.

Cost de l'operació de recollida d'ADN i de la resta d'estudis
derivats de la recerca de morts en el desembarcament de Bayo
a Mallorca.

Palma, a 11 de maig de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

AV)
RGE núm. 8335/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contacte del Govern amb mercats internacionals turístics
i companyies aèries (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.

El Govern balear ha anunciat que estan en contacte amb
mercats internacionals, operadors turístics i companyies aèries
per recuperar la demanda turística.

Qui són els interlocutors per part del Govern?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AW)
RGE núm. 8336/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contacte del Govern amb mercats internacionals turístics
i companyies aèries (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.

El Govern balear ha anunciat que estan en contacte amb
mercats internacionals, operadors turístics i companyies aèries
per recuperar la demanda turística.

Quins membres del sector turístic han participat en tots
aquests contactes?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AX)
RGE núm. 8337/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contacte del Govern amb mercats internacionals turístics
i companyies aèries (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.

El Govern balear ha anunciat que estan en contacte amb
mercats internacionals, operadors turístics i companyies aèries
per recuperar la demanda turística.

Hi han participat els consells insulars o altres
administracions?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AY)
RGE núm. 8338/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contacte del Govern amb mercats internacionals turístics
i companyies aèries (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.

El Govern balear ha anunciat que estan en contacte amb
mercats internacionals, operadors turístics i companyies aèries
per recuperar la demanda turística.

Amb quins operadors turístics s'han mantingut reunions en
aquest sentit? Qui han estat els interlocutors) Quines peticions
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s'han traslladat des de Balears? Quines conclusions s'han
recollit?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AZ)
RGE núm. 8339/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contacte del Govern amb mercats internacionals turístics
i companyies aèries (5).

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

El Govern balear ha anunciat que estan en contacte amb
mercats internacionals, operadors turístics i companyies aèries
per recuperar la demanda turística.

Quines companyies aèries han mantingut reunions en aquest
sentit? Qui han estat els interlocutors? Quines peticions s'han
traslladat des de Balears? Quines conclusions s'han recollit?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BA)
RGE núm. 8340/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contacte del Govern amb mercats internacionals turístics
i companyies aèries (6).

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

El Govern balear ha anunciat que estan en contacte amb
mercats internacionals, operadors turístics i companyies aèries
per recuperar la demanda turística.

Amb quins mercats internacionals s'han iniciat els treballs
de recuperació de demanda turística? Qui han estat els
interlocutors? Quines peticions s'han traslladat des de Balears?
Quines conclusions s'han recollit?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BB)
RGE núm. 8341/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contacte del Govern amb mercats internacionals turístics
i companyies aèries (7).

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

El Govern balear ha anunciat que estan en contacte amb
mercats internacionals, operadors turístics i companyies aèries
per recuperar la demanda turística.

Respecte de la recuperació del mercat nacional, quines
iniciatives s'han dut a terme?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BC)
RGE núm. 8342/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contacte del Govern amb mercats internacionals turístics
i companyies aèries (8).

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

El Govern balear ha anunciat que estan en contacte amb
mercats internacionals, operadors turístics i companyies aèries
per recuperar la demanda turística.

Respecte de la recuperació del mercat nacional, a quines
comunitats autònomes o ciutats aniran dirigit els esforços?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BD)
RGE núm. 8343/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contacte del Govern amb mercats internacionals turístics
i companyies aèries (9).

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

El Govern balear ha anunciat que estan en contacte amb
mercats internacionals, operadors turístics i companyies aèries
per recuperar la demanda turística.

Respecte de la recuperació del mercat nacional, quins
operadors turístics s'han contactat? Qui han estat els
interlocutors? Quines peticions s'han traslladat des de Balears?
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Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BE)
RGE núm. 8344/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contacte del Govern amb mercats internacionals turístics
i companyies aèries (10).

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

El Govern balear ha anunciat que estan en contacte amb
mercats internacionals, operadors turístics i companyies aèries
per recuperar la demanda turística.

Respecte de la recuperació del mercat nacional, amb quines
companyies aèries s'han reunit? Qui han estat els interlocutors?
Quines peticions s'han traslladat des de Balears?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BF)
RGE núm. 8345/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contacte del Govern amb mercats internacionals turístics
i companyies aèries (11).

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

El Govern balear ha anunciat que estan en contacte amb
mercats internacionals, operadors turístics i companyies aèries
per recuperar la demanda turística.

Respecte de la recuperació del mercat nacional, quines
conclusions s'han recollit?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BG)
RGE núm. 8346/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a controls sanitaris a ports i aeroports (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.

El Govern balear afirma que està realitzant controls
sanitaris a ports i aeroports.

Quin tipus de proves ha realitzat?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BH)
RGE núm. 8347/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a controls sanitaris a ports i aeroports (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.

El Govern balear afirma que està realitzant controls
sanitaris a ports i aeroports.

Quina quantitat de proves s'han efectuat a l'aeroport de
Palma? Quins han estat els resultats distribuïts per nacionalitats
i en quin percentatge en referència al total de passatgers? Quins
foren els resultats? Quants als passatgers de vols entre illes i en
quin percentatge? Amb quins resultats?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BI)
RGE núm. 8348/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a controls sanitaris a ports i aeroports (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.

El Govern balear afirma que està realitzant controls
sanitaris a ports i aeroports.

Quina quantitat de proves s'han efectuat a l'aeroport
d'Eivissa? Quins han estat els resultats distribuïts per
nacionalitats i en quin percentatge en referència al total de
passatgers? Quins foren els resultats? Quants als passatgers de
vols entre illes i en quin percentatge? Amb quins resultats?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BJ)
RGE núm. 8349/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a controls sanitaris a ports i aeroports (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.
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El Govern balear afirma que està realitzant controls
sanitaris a ports i aeroports.

Quina quantitat de proves s'han efectuat a l'aeroport de
Menorca? Quins han estat els resultats distribuïts per
nacionalitats i en quin percentatge en referència al total de
passatgers? Quins foren els resultats? Quants als passatgers de
vols entre illes i en quin percentatge? Amb quins resultats?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BK)
RGE núm. 8350/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a controls sanitaris a ports i aeroports (5).

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

El Govern balear afirma que està realitzant controls
sanitaris a ports i aeroports.

Quina quantitat de proves s'han efectuat al port de Palma?
Quins han estat els resultats distribuïts per nacionalitats i en
quin percentatge en referència al total de passatgers? Quins
foren els resultats?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BL)
RGE núm. 8351/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a controls sanitaris a ports i aeroports (6).

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

El Govern balear afirma que està realitzant controls
sanitaris a ports i aeroports.

Quina quantitat de proves s'han efectuat al port de Maó?
Quins han estat els resultats distribuïts per nacionalitats i en
quin percentatge en referència al total de passatgers? Quins
foren els resultats?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BM)
RGE núm. 8352/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a controls sanitaris a ports i aeroports (7).

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

El Govern balear afirma que està realitzant controls
sanitaris a ports i aeroports.

Quina quantitat de proves s'han efectuat al port d'Eivissa?
Quins han estat els resultats distribuïts per nacionalitats i en
quin percentatge en referència al total de passatgers? Quins
foren els resultats?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BN)
RGE núm. 8353/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a controls sanitaris a ports i aeroports (8).

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

El Govern balear afirma que està realitzant controls
sanitaris a ports i aeroports.

Quina quantitat de proves s'han efectuat al port de
Formentera la Savina? Quins han estat els resultats distribuïts
per nacionalitats i en quin percentatge en referència al total de
passatgers? Quins foren els resultats?

Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BO)
RGE núm. 8354/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a controls sanitaris a ports i aeroports (9).

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

El Govern balear afirma que està realitzant controls
sanitaris a ports i aeroports.

Quina quantitat de proves s'han efectuat a cadascun dels
ports titularitat del Govern de les Illes Baears? Quins han estat
els resultats distribuïts per nacionalitats i en quin percentatge en
referència al total de passatgers? Quins foren els resultats?
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Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

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

Palma, a 13 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 8418/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de
conciliació proposades per la FAPA.

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.

Dóna suport el Govern a la proposta de la FAPA que
demana permisos retribuïts i mesures de flexibilització laboral
per tal que els pares i les mares puguin conciliar?

Palma, a 12 de maig de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

B)
RGE núm. 8420/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reobertura d'establiments comercials i hostalers.

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. Presidenta, com valora la reobertura d'establiments
comercials i hostalers de les Illes Balears a la fase 1?

Palma, a 13 de maig de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

C)
RGE núm. 8421/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
aprovades pel Govern de Pedro Sánchez respecte del
turisme.

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 les darreres mesures aprovades
pel govern de Pedro Sánchez respecte del turisme?

Palma, a 13 de maig de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

D)
RGE núm. 8425/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a situació del transport aeri.

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

Sra. Presidenta, com valora el Govern de les Illes Balears
la situació i les exigències sanitàries actuals i previstes en
relació amb el transport aeri que opera a la nostra comunitat?

Palma, a 13 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 8427/20, de la diputada Patrícia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
assegurar la salut i la seguretat davant la tornada a les
aules el 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.

Sr. Conseller d'Educació, Universitat i Recerca, com
s'assegurarà la salut i la seguretat dels alumnes, docents i
treballadors dels centres educatius davant la tornada a les aules
prevista per al 25 de maig?

Palma, a 13 de maig de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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F)
RGE núm. 8428/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reactivació econòmica per a l'escola concertada.

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 pla de reactivació econòmica que té previst el
Govern per a l'escola concertada?

Palma, a 13 de maig de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

G)
RGE núm. 8429/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escoles
d'estiu per a nins i nines amb alguna discapacitat.

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.

Té previst el Govern donar indicacions clares i facilitar que
aquest estiu es puguin organitzar escoles d'estiu per a nins i
nines amb alguna discapacitat?

Palma, a 13 de maig de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

H)
RGE núm. 8430/20, de la diputada M. Antònia García

i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resposta dels professors universitaris a l'estat d'alarma
actual.

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

Com valora el conseller d'Educació, Universitat i Recerca
la resposta dels professors universitaris a l'estat d'alarma
actual?

Palma, a 13 de maig de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre

I)
RGE núm. 8431/20, del diputat Antoni Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de
repartiment dels 16.000 milions d'euros que va prometre el
Govern de l'Estat.

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

Sra. Consellera d'Hisenda, quins són els criteris de
repartiment entre les comunitats autònomes dels 16.000 milions
d'euros que va prometre el Govern de l'Estat?

Palma, a 13 de maig de 2020
El diputat
Antoni Costa i Costa

J)
RGE núm. 8432/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del seu govern per a la temporada turística
d'enguany.

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, quines són les previsions del seu govern per
a la temporada turística d'enguany?

Palma, a 13 de maig de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de maig de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 13 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 8171/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a defensa dels
consumidors davant l'actuació de les companyies aèries
respecte de les cancel·lacions massives de vols a
conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple,
pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: El confinament
obligatori de la majoria de la població decretat pel Govern
d'Espanya mitjançant la declaració de l'estat d'alarma i la
conseqüent limitació de la llibertat de circulació de les persones
han generat una allau de cancel·lacions de vols sense
precedents. Segons una enquesta de l'OCU, la situació ha
suposat pèrdues per al 20% de les economies domèstiques per
un valor total de 343 euros per llar afectada. El fet que les
companyies aèries estiguin responent amb reticències i evasives
davant les peticions, per part dels seus clients, de retorn dels
doblers pagats pels seus corresponents bitllets posa en una
situació de total indefensió els consumidors, els quals
necessiten una resposta ràpida i urgent del Govern de les Illes
Balears.

L'emergència sanitària generada per l'arribada al nostre país
del nou coronavirus SARS-CoV-2 obligà al Govern d'Espanya
a decretar l'estat d'alarma el passat dia 14 de març i,
posteriorment, a prorrogar-lo en tres ocasions més (per ara).

Tot això ha comportat el confinament obligatori de la
majoria de la població i la limitació d'una forma extraordinària
de la lliure circulació de les persones. La conseqüent
cancel·lació de tots aquells vols que no són estrictament
necessaris ha provocat unes greus conseqüències econòmiques
sense precedents. Segons una enquesta de l'Organització de
Consumidors i Usuaris (OCU) realitzada a 1.015 residents
espanyols, la situació ha suposat pèrdues per al 20% de les
economies domèstiques per un valor total de 343 euros per llar
afectada a causa de la cancel·lació dels seus viatges.

La normativa vigent sobre els drets dels consumidors
davant la cancel·lació de vols per part de les companyies aèries
és clara. Tant la legislació estatal amb el text refós de la Llei de
defensa dels drets dels consumidors i usuaris, com la Llei
7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones

consumidores i usuàries de les Illes Balears, així com la
normativa europea recollida en el Reglament (CE) núm.
261/2004 del Parlament Europeu, concedeixen als consumidors
el dret a optar entre el reintegrament de l'import del passatge,
un abonament canviable o un canvi de dates del vol cancel·lat.

La realitat és ben diferent perquè la gran majoria de les
companyies aèries no està complint amb les seves obligacions
legals; ja que no ofereixen als afectats la possibilitat de
recuperar els seus doblers i només els permeten acollir-se a un
abonament amb data de caducitat, en el millor dels casos. La
gran majoria de les sol·licituds són ignorades per les
companyies amb l'única pretensió d'avorrir i cansar el
consumidor perquè accepti l'abonament o desisteixi en la seva
reclamació. Així ho corroboren els centenars de reclamacions
que s'han presentat davant l'Associació de Consumidors i
Usuaris de Balears (Consubal).

El proppassat 1 d'abril es va publicar el Reial Decret
11/2020, que, a l'article 36, conté una sèrie de mesures
econòmiques fixades amb la intenció de tancar la polèmica
sorgida arran de les cancel·lacions massives de vols i de viatges
combinats. Però lluny de resoldre el conflicte, la norma ha
generat encara més dubtes entre els consumidors, que veuen en
aquestes mesures una manca de concreció davant una possible
insolvència del sector turístic; ja que, una vegada el
consumidor ha comunicat la seva sol·licitud de retorn dels
doblers -per a la qual tenen un termini de 14 dies-, se'ls obliga
a congelar el seu dret de retornament durant 60 dies per
negociar amb la companyia aèria. 60 dies als quals s'han de
sumar 14 dies més per percebre l'abonament del bitllet, tot això
sense establir-se ni una sola garantia pel que fa al cobrament
d'aquests imports.

La inacció de la Direcció General de Consum del Govern
de les Illes Balears està potenciant l'incompliment sistemàtic
per part de la majoria de les companyies aèries, que defugen el
retorn dels doblers als consumidors davant les cancel·lacions
produïdes a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.

Donada aquesta situació d'indefensió, els ciutadans afectats
es veuen obligats, per defensar els seus drets, a recórrer a
l'Administració de Justícia, que roman quasi paralitzada per
l'estat d'alarma i, a més, es preveu que col·lapsi, si no es fa res
per impedir-ho, quan torni a iniciar la seva activitat amb
normalitat.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a anunciar públicament i a executar, com més
aviat millor, actuacions contundents davant les irregularitats de
les companyies aèries respecte de la devolució dels doblers
pagats per obtenir bitllets per a vols que han estat cancel·lats.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció
General de Consum a assumir la seva responsabilitat com a
defensora dels consumidors i a posar en marxa tots els
mecanismes que tengui al seu abast en defensa de les demandes
dels clients davant les companyies aèries corresponents.
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Palma, a 27 d'abril de 2020
Els portaveus
Catalina Pons i Salom
Josep Melià i Ques

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de maig de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 13 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 8169/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a reconeixement de
la tasca essencial realitzada pels mitjans de comunicació
durant la crisi sanitària de la COVID-19 i impuls del sector
audiovisual de 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 El Pi-proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

D'ençà que, el passat 30 de gener, l'Organització Mundial
de la Salut (OMS) va declarar l'emergència internacional de
salut pública respecte de la situació en relació amb el
coronavirus, tota una sèrie de col·lectius han desenvolupat la
seva feina amb dedicació plena i de forma incansable, realitzant
tasques assenyalades com a essencials pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març, que va decretar l'estat d'alarma a tot
l'Estat espanyol.

En aquesta ocasió, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears vol destacar el paper essencial que, durant la
crisi del coronavirus, estan realitzant tots els mitjans de
comunicació duent a terme una tasca que no està sent gens
fàcil. Malgrat les restriccions de moviments, les dificultats per
treballar respectant totes les mesures de seguretat i sanitàries,
els canvis constants de les dades i la proliferació de fake news,
els mitjans continuen dia rere dia fent un gran esforç per
satisfer la gran demanda d'informació veraç, contrastada i de
proximitat sobre els esdeveniments relacionats amb la
pandèmia.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears vol posar en valor el paper de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. Informar sobre la
COVID-19 s'ha convertit en tot un desafiament i una gran
responsabilitat que IB3 Ràdio i Televisió han exercit d'una
forma exemplar.

Un servei públic que és possible gràcies al gran treball en
equip de tots els seus professionals, que han fet un seguiment
exhaustiu de la crisi sanitària, mantenint en tot moment
informada la població d'aquestes illes. La Radiotelevisió de les
Illes Balears ha estat i és un altaveu de la ciutadania i ha
facilitat i facilita la divulgació de les normes i les dades que
ofereixen les administracions públiques i les autoritats
sanitàries.

Així, per exemple, els ciutadans han donat suport a la
programació d'IB3 Televisió amb la millor audiència mensual
des de l'any 2015 i el creixement més gran d'una televisió
autonòmica a Espanya. Tot això gràcies a les 700.000 persones
que van mirar IB3 Televisió en algun moment durant el passat
mes de març.

D'acord amb l'esmentat anteriorment, el Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears reconeix la gran tasca
essencial realitzada per tots els mitjans de comunicació durant
l'emergència sanitària provocada per l'expansió del
coronavirus, així com, el gran valor de servei públic que
desenvolupa l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
que ha proporcionat i proporciona a la societat balear una
informació objectiva, veraç i de proximitat sobre la pandèmia
de la COVID-19 i les seves conseqüències per a la ciutadania
de les nostres illes.

Segon. El Parlament de les Illes Balears proclama la necessitat
i l'oportunitat que, per a la nostra comunitat autònoma, suposa
disposar d'un ens públic com el de la Radiotelevisió de les Illes
Balears que ofereixi a la ciutadania de les nostres illes aquest
servei essencial.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir el compromís que va adquirir amb el
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears i el Grup
Parlamentari Mixt (MÉS per Menorca), mitjançant el protocol
d'intencions que es va firmar dia 17 de desembre de 2019, per
tal de millorar les condicions laborals de tots els treballadors
subcontractats de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, tant d'informatius com de programes.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la inversió necessària a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears per permetre la seva
viabilitat i a potenciar el sector audiovisual com a via de
diversificació econòmica de la nostra comunitat.

Palma, a 23 d'abril de 2020
Els portaveus
Catalina Pons i Salom
Josep Melià i Ques
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B)
RGE núm. 8170/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a augment de la retribució dels professionals
sanitaris, davant la Comissió de Salut.

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

La crisi provocada per la pandèmia del coronavirus està
posant de manifest la necessitat de reconèixer una vegada més,
i mai no es farà de manera suficient, la labor dels nostres
professionals sanitaris. Han desenvolupat la seva labor en
condicions dificilíssimes, amb falta de mitjans, també de
mitjans de protecció personal i que han superat gràcies al gran
esperit de servei.

Una vegada més, el personal sanitari ha donat mostra de la
seva professionalitat i responsabilitat en un moment de crisi,
amb els centres saturats, amb torns esgotadors, així i tot no han
abandonat el seu deure i han donat més del que es podia
esperar.

El passat 29 d'abril, el Parlament de les Illes Balears va
aprovar per unanimitat una proposició no de llei del Grup
Parlamentari Popular reconeixent l'esforç realitzat pel personal
sanitari de Balears durant la pandèmia de la COVID-19 i va
manifestar el seu suport i agraïment a tots i cadascun dels
professionals de la salut per la seva actitud, lliurament i
compromís amb tots els ciutadans d'aquestes illes.

Aquest esforç ha de ser recompensat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a abonar una paga extraordinària addicional a les
ja existents i complementària al seu salari per a tot el personal
sanitari que hagi treballat durant la pandèmia de la COVID-19.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar l'import de les hores extraordinàries
realitzades pel personal sanitari durant la pandèmia de la
COVID-19.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb les organitzacions sindicals, a la
pròxima Mesa Sectorial de Sanitat l'import de la paga
extraordinària addicional, així com el de les hores
extraordinàries realitzades durant la crisi de la COVID-19.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que autoritzi la implantació d'aquesta paga
extraordinària addicional en el cas que resultés necessària
aquesta autorització.

Palma, a 4 de maig de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 8173/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a elaboració urgent
d'un pla d'actuació davant un possible rebrot de la COVID-
19 a la tardor, davant la Comissió de Salut (procediment
d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Davant el fet que la
majoria dels pronòstics dels experts d'arreu del món auguren un
rebrot de la COVID-19 a la tardor i la seva continuïtat fins a
l'any vinent, el Grup Parlamentari El Pi considera necessària i
urgent la preparació dels sistemes sanitari i sociosanitari de les
Illes Balears per fer front a aquesta més que possible segona
onada de la pandèmia.

És cert que encara no tenim la informació suficient sobre la
COVID-19 per poder assegurar que es comportarà de forma
estacional. No obstant això, els estudis realitzats fins ara
revelen que el coronavirus sobreviu més temps a temperatures
baixes; ja que a uns 35 graus la concentració del virus es fa 10
vegades menor que en una temperatura mitjana de 20 graus,
quan pot durar fins a més de 3 dies en algunes superfícies.

Experts de diferents països sostenen que és poc probable
que la pandèmia del coronavirus acabi aquest estiu i,
malauradament, pronostiquen que durarà fins a l'any qui ve. A
més, la tardor és un període en el qual augmenten les infeccions
respiratòries pel fet que resulta més fàcil la transmissió de virus
respiratoris com ara el de la grip comuna.

La probabilitat d'un nou brot de COVID-19 dependrà sobre
manera del ritme i/o la velocitat del desconfinament i del
comportament de la població en relació amb el compliment de
totes aquelles recomanacions que es donin per part de les
autoritats sanitàries i les diferents administracions competents;
a més, òbviament, del distanciament social (obligatori i/o
voluntari), les decisions polítiques adoptades i la pròpia
prudència individual i col·lectiva.

És vital aprendre de l'experiència viscuda durant aquests
mesos passats i procurar no cometreels mateixos errors. Per
aquest motiu i davant la possibilitat que, amb la baixada de les
temperatures, es produeixi un rebrot del coronavirus, el Grup
Parlamentari El Pi considera imprescindible i necessari que el
Govern de les Illes Balears planifiqui acuradament tot un seguit
d'aspectes i mesures concretes, que van des de la previsió dels
recursos humans i materials que faran falta a la revisió i la
modificació, si s'escau, dels protocols d'actuació en els
diferents sectors i àmbits de més afectació, entre d'altres.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 
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Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, en un termini màxim de dos mesos i amb la
col·laboració dels agents científics, socials i polítics, un pla
d'actuació en matèria sanitària i sociosanitària davant un
possible rebrot de la COVID-19 a la pròxima tardor;
planificació que hauria d'incloure tota una sèrie de previsions
òptimes en relació amb els recursos humans i materials
necessaris i el manteniment o la modificació dels protocols
actuals, entre altres qüestions.

Palma, a 29 d'abril de 2020
Els portaveus
Catalina Pons i Salom
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 8206/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a compensacions econòmiques per tal que les
companyies navilieres afectades per les restriccions
imposades per l'estat d'alarma puguin continuar mantenint
l'activitat de transport marítim de passatgers i mercaderies
entre els ports de les Illes Balears, 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.

Exposició de motius

Des de l'aprovació del decret de l'estat d'alarma com a
conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 s'han reduït
dràsticament les comunicacions marítimes entre diferents illes
de l'arxipèlag balear abocant les companyies a una complexa
situació econòmica que amenaça seriosament la seva viabilitat.

Aquestes companyies realitzen el transport marítim regular
d'acord amb el que s'estableix a l'article 14 de la Llei 11/2010,
de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes
Balears, línies d'interès estratègic, per mitjà del qual cobreixen
un servei públic i garanteixen un mínim nombre de viatges
entre illes i a la vegada es garanteix el proveïment de matèries
primeres, de primera necessitat, que arriben gairebé per
complet per via marítima.

Segons afirmen des de l'Associació Patronal d'Activitats
Marítimes de Balears (APEAM), la mitjana de passatgers que
traslladen diàriament és de tan sols de deu persones entre les
illes d'Eivissa i Formentera, situació similar a la que pateixen
les línies Alcúdia-Ciutadella o Palma-Eivissa.

No hi ha dubte que operar en aquestes circumstàncies
suposa una condemna econòmica difícilment assumible i amb
això el transport considerat, d'altra banda, com a bàsic i
imprescindible resulta seriosament amenaçat. Tant és així que,
per al cas de prolongar-se en el temps l'estat d'alarma en les
mateixes condicions, la probabilitat que mantinguin el servei
serà pràcticament nul·la.

L'Associació Patronal d'Empresaris d'Activitats Marítimes
de Balears (APEAM) va trametre el passat 30 d'abril a la
Conselleria de Mobilidad del Govern balear una carta en la
qual demana compensacions o contraprestacions econòmiques
a fi que es garanteixi la sostenibilitat de les empreses afectades
i amb això el manteniment de l'activitat de transport marítim de
passatgers i mercaderies entre els ports de Balears, sense que
de moment hagi tingut cap resposta.

D'altra banda, i a diferència del que succeeix a les Illes
Balears interessa posar en relleu que el Govern de les Illes
Canàries a través d'una ordre del conseller d'Obres Públiques,
Transports i Habitatge va aprovar la contractació directa del
servei de transport marítim interinsular per garantir la
connectivitat en l'àmbit de la comunitat autònoma de Canàries
durant les pròrrogues de l'estat d'alarma amb motiu de la
COVID-19.

Vist que no hi ha hagut cap intenció per part del Govern de
les Illes Balears d'abordar aquesta situació es fa del tot
necessari instar el Govern de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a garantir aquest servei essencial mentre es mantingui
vigent l'estat d'alarma.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar l'obtenció de compensacions o
contraprestacions econòmiques perquè les companyies
navilieres afectades per les restriccions imposades per l’estat
d’alarma puguin continuar mantenint l'activitat de transport
marítim de passatgers i mercaderies entre els ports de les Illes
Balears.

Palma, a 4 de maig de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 8207/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures davant la bretxa digital, davant la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (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: Atès que és necessari
implantar les mesures que es proposen en aquesta iniciativa el
més aviat possible, és urgent que la cambra s'hi pronunciï.

La crisi de la COVID-19 ha posat de manifest la desigualtat
de mitjans tecnològics de la població escolar. La suspensió de
les classes pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi



BOPIB núm. 45 - 15 de maig de 2020 2705

sanitària ocasionada per la COVID-19, ha fet necessari l'ús de
les noves tecnologies per establir la comunicació entre
l'alumnat i el professorat dels diferents ensenyaments. Però
moltes famílies no disposen d'ordinadors o dispositius per fer
els treballs escolars encomanats, ni de connexió a Internet.

L'informe "Efectes del coronavirus a l'educació" de l'OEI
assenyala que la reducció de la durada de la instrucció
educativa podria ser de fins a un 11% de la desviació estàndard
d'aprenentatge.

Ressalta, d'altra banda, el rol que exerceixen els pares com
a part fonamental en l'acompanyament de la instrucció en
aquesta situació. I així mateix apunta que aquells estudiants els
pares dels quals tenen més nivell educatiu poden rebre més
ajuda durant la quarantena, mentre que els alumnes ressagats
necessiten d'un major reforç personal i individualitzat.

La UNESCO ha alertat a més del possible increment de
l'abandonament escolar a conseqüència del tancament prolongat
de les escoles. Existeix un risc evident que alguns joves no
tornin a l'escola i romanguin en el sistema quan els centres
escolars tornin a obrir. Aquesta situació pot tenir una incidència
especial a Balears, que lidera les xifres d'abandonament escolar
prematur d'Espanya des de fa anys i especialment estancat en
un 26% des de l'any 2015 amb el govern del pacte d'esquerres,
malgrat haver disminuït des del 40% que es va fregar l'any
2008 també amb aquest govern.

Segons les dades de l'enquesta sobre equipament i ús de les
TIC en les llars de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) de
2017, la prevalença de l'ús d'internet entre els nins és molt
elevada. El 95,2% dels nins d'entre 10 i 15 anys han utilitzat
internet en els últims tres mesos. No obstant això, continua
havent-hi gairebé 300.000 nins a Espanya que no han usat un
ordinador en els últims tres mesos i gairebé 140.000 que no han
tingut ni un sol contacte amb internet en el mateix període.

UNICEF Espanya, en el seu informe "Els nins i les nines de
la bretxa digital a Espanya" (febrer, 2018), analitza les
oportunitats i els riscos d'internet i aprofundeix en els
col·lectius més vulnerables al nostre país, els nins i adolescents.
I respecte dels nins de famílies migrants estableix que, en
general, si bé és freqüent que disposin de telèfons mòbils i es
connectin amb ells a internet és menys freqüent la presència
d'ordinadors; per a molts d'aquests nins l'accés a l'ordinador es
realitza bé a aula o als centres de suport als quals poden acudir.

Durant la crisi de la COVID-19, el Ministeri d'Educació i
Formació Professional ha posat a la disposició d'alumnes de
Batxillerat i Formació Professional 20.000 dispositius mòbils
per tenir accés a Internet i poder seguir les indicacions dels
seus professors des de casa. Aquesta xifra suposa
aproximadament un 1,3% de la quantitat total d'alumnes
d'aquests nivells, per la qual cosa resulta clarament insuficient.

En l'actualitat des de l'Institut Nacional de Tecnologies
Educatives i de Formació del Professorat (INTEF) es vénen
formant cada curs milers de docents en les modalitats de
formació en l'ús de les noves tecnologies, a través de cursos
tutoritzats, cursos massius oberts i en línia, experiències
d'aprenentatge i microautoformació a través de dispositius
mòbils; i s'ha incrementat l'extensió de l'accés a la banda ampla
ultraràpida dels centres docents espanyols.

I mereix recordar-se que el març de 2018 el Govern del
Partit Popular va aprovar el Pla 300x100 per portar fibra òptica
a 300 Mbit/s al 100% dels nuclis de població d'Espanya, un pla
dotat amb 525 milions d'euros per al període 2018-2021.

Finalment, cal tenir en compte la Recomanació del Consell,
de 22 de maig de 2018, relativa a les competències clau per a
l'aprenentatge permanent, que contempla la competència digital
i tecnològica, encara que considera que ja no és suficient amb
dotar els joves d'un conjunt fix de capacitats o coneixements,
sinó que també han de desenvolupar la seva resiliència i
habilitat per adaptar-se als canvis.

Al seu torn, les comunitats autònomes han iniciat la posada
a la disposició dels alumnes de l'Ensenyament obligatori
d'equips informàtics i material tecnològic. Així s'ha iniciat per
part de la Conselleria d'Educació del Govern balear, si bé el
mateix conseller ha reconegut en seu parlamentària que aquesta
actuació, que s'ha iniciat fa uns dies, arriba tard i és insuficient.

La situació de confinament ha posat en evidència la
necessitat de continuar treballant en l'eliminació de la bretxa
digital educativa, sobretot en una comunitat autònoma com la
nostra, Balears, on les xifres de competències educatives
bàsiques no són gens optimistes, tant en les àrees lingüístiques
com en matemàtiques, com tampoc no ho són les xifres de
repetició en ESO, de fracàs escolar generalitzat o fins i tot
d'absentisme que es troben entre les més oneroses del país amb
un 17%.

Per tot l'anteriorment exposat, urgeix que el Govern elabori
un pla ambiciós amb la participació de les administracions i els
agents del sector o tecnològic que garanteixi l'equitat del nostre
sistema educatiu i la qualitat de l'educació. Així com que la
nostra comunitat autònoma hi col·labori.

El Grup Parlamentari Popular ha formulat una iniciativa en
el Congrés per instar el Govern a elaborar un Pla integral per
eliminar la bretxa digital en l'àmbit educatiu, amb la finalitat de
garantir el dret de tots a l'educació i la igualtat d'oportunitats,
així com que es dugui a terme amb la col·laboració de les
comunitats autònomes i el sector tecnològic.

A fi de reforçar aquesta iniciativa i instar la col·laboració
del Govern de les Illes Balears en aquest Pla, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a a elaborar un Pla integral de lluita contra la bretxa
digital en l'àmbit educatiu, amb la participació de les
comunitats autònomes i el sector tecnològic, a fi de garantir el
dret de tots a l'educació, en igualtat d'oportunitats per a tots els
alumnes independentment del lloc de residència i de les
circumstàncies personals i socials.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar activament amb el Govern per a la
posada en marxa del Pla integral de lluita contra la bretxa
digital en l'àmbit educatiu, i per a la seva aplicació en la nostra
comunitat.
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Tercer. A fi de posar en marxa el Pla de lluita contra la bretxa
digital es duran a terme les següents actuacions:
1. Impuls a projectes que afavoreixin la innovació i la

transformació tecnològica en l'àmbit educatiu, i
l'actualització científica i didàctica; així com l'avanç en la
plena interoperabilitat didàctica dels sistemes.

2. Avanç en la formació inicial i permanent dels docents en
educació digital per adquirir els coneixements, les
competències i les eines en l'ús dels recursos didàctics i en
la metodologia "online", que inclogui la interacció dels
professors amb els alumnes en l'aprenentatge.

3. Consecució de l'objectiu que abans de 3 anys tot el
professorat obtingui el reconeixement de la competència
digital docent dins del Marc Comú de Referència de la
Competència Digital Docent.

4. Desenvolupament de polítiques de cooperació territorial i
dotació dels recursos precisos a l'Institut de Tecnologies
educatives i de Formació del Professorat (INTEF).

5. Garantia que tot l'alumnat tingui accés a un ordinador o
dispositiu per a ús educatiu, mitjançant acords o convenis
entre Govern estatal i Govern de les Illes Balears, i amb
especial atenció a l'alumnat amb necessitats de suport
educatiu.

6. Vigilància de l'aprenentatge digital dels nins amb
discapacitat, dels nins migrants, col·lectius més vulnerables
i els que viuen en centres de protecció.

7. Acompanyament a les famílies en el procés formatiu digital
de la infància, reforçant i donant suport al rol dels pares i
mares en l'aprenentatge mitjançant l'establiment de llits i
programes de formació per a les famílies que el precisin i/o
demandin.

8. Foment de la participació de la societat civil, a través del
mecenatge perquè almenys l'alumnat que cursa
l'ensenyament bàsic tingui accés a un dispositiu digital que
pugui secundar i facilitar el seu procés d'aprenentatge.

9. Estímul a la recerca sobre l'ús i l'accés a les noves
tecnologies dels nins i adolescents amb una perspectiva
d'equitat, posant l'accent principalment en les
característiques i necessitats particulars dels nins en
desavantatge cultural, social o econòmica.

10. Adopció de mesures i programes perquè tota la
comunitat educativa (famílies, professorat i alumnes)
faci un ús responsable i adequat dels mitjans o digitals
garantint en tot moment la protecció de la infància i
l'adolescència enfront del ciberassetjament i altres
delictes informàtics.

Palma, a 5 de maig de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

F)
RGE núm. 8208/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a beques educatives, davant la Comissió
d'Educació, Universitat i Recerca (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: Atès que és necessari
implantar les mesures que es proposen en aquesta iniciativa el
més aviat possible, és urgent que la cambra s'hi pronunciï.

En situacions de crisis, els sistemes de beques i ajudes a
l'estudi han de ser necessàriament un instrument eficaç per a
moltes famílies espanyoles que no compten amb els mitjans
necessaris perquè els seus fills accedeixin a l'educació superior.
Durant l'última crisi es va poder observar que posicions
populistes en l'àmbit de les beques perjudiquen a llarg termini
tot el sistema i posen en risc la seva sostenibilitat. Gràcies a les
mesures que va prendre el Partit Popular durant el seu govern
i el fort increment pressupostari es va assegurar un sistema
sostenible que s'ha mantingut pels governs posteriors. Davant
la greu crisi sanitària de la COVID-19, de nou, el sistema es
posarà a prova.

A més de pensar ara en el més urgent, hem de planificar
també la situació en la qual ens trobarem, almenys, en els
pròxims mesos. Veiem com s'està deteriorant greument la
situació econòmica de les famílies; ja res no serà igual en els
dos cursos següents a la crisi sanitària. És necessari, per tant,
preveure-ho per fer costat a tota una generació que representa
el futur del país. Els nostres joves no poden trobar barreres per
continuar els estudis que ja havien iniciat i que alguns han de
cursar lluny dels seus domicilis.

Tampoc no poden existir per als que hi han d'accedir per
primera vegada; serien pèrdues personals irreparables, però
també per al conjunt de la societat.

Per evitar que es produeixi un abandonament acadèmic per
part dels estudiants universitaris en situació més desfavorida,
el Grup popular ha presentat una proposta en el Congrés dels
Diputats perquè es duguin a terme aquelles mesures que
permetran mantenir la sostenibilitat del sistema alhora que
assegurar les beques com un dret subjectiu i garantir que les
famílies es puguin beneficiar de l'esforç de la societat en el seu
conjunt per formar aquells estudiants que necessiten més ajuda
i que s'esforcen acadèmicament.

Tot això es fa més necessari, si cal, a la nostra comunitat
autònoma, ja que Balears disposa d'unes xifres poc
esperançadores en durada de la vida escolar, en nombre
d'alumnes que es cursaran estudis postobligatoris fora de les
nostres illes, en alumnes que abandonen els estudis en el primer
any de carrera o que canvien d'opció per indecisió o falta
d'estímul.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a incrementar la quantitat
pressupostada per al sistema de beques i d'altres ajudes socials
a l'estudi, per evitar que hi hagi un descens en les quanties que
perceben individualment els estudiants.
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Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a crear una dotació
específica per a aquells estudiants que, vivint fora dels seus
domicilis familiars per motiu d'estudi i que per causa del
coronavirus han hagut de tornar a les seves cases, tinguin
problemes per poder finançar aquest curs la volta a les
universitats per realitzar exàmens.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a crear una dotació
específica per causes sobrevingudes dirigida a aquells
estudiants que no han pogut pagar els terminis de matrícula
pendents i per ajudar aquells que, havent-los pagat, es troben
en aquests moments en situacions econòmiques difícils per
poder acabar el curs.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a modificar els criteris per
a concessió de beques de cara al curs 2020-2021 perquè la
referència econòmica no siguin les declaracions de la renda de
l'any 2019, sinó les situacions reals laborals de la seva família
després de la crisi del coronavirus.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a efectuar una avaluació de
l'efecte de les mesures adoptades en matèria de beques i altres
ajudes a l'estudi sobre la finalització dels estudis en aquests
grups de risc.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir el preu de les taxes universitàries en el
nivell mínim de la forquilla de preus establerta a nivell estatal,
tant per a graus i estudis superiors i artístics com per a màsters,
per al pròxim curs 2020-21.

Palma, a 5 de maig de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

G)
RGE núm. 8209/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a directrius d'actuació davant el tercer trimestre
del curs 2019-2020, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca (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: Atès que és necessari
implantar les mesures que es proposen en aquesta iniciativa el
més aviat possible, és urgent que la cambra s'hi pronunciï.

El Ministeri d'Educació i Formació Professional ha publicat
amb data de 24 d'abril en el BOE l'Ordre EFP 365/2020, per la
qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació per al tercer
trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021,
davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.

Aquesta Ordre deixa en mans de les diferents comunitats
autònomes, flexibilitzar els criteris de promoció i obtenció del
títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i el de
Batxillerat, podent basar-se en "l'adquisició dels objectius
generals establerts per a l'etapa i el desenvolupament de les
competències" i fins i tot va més enllà en afegir que "No seran
tingudes en compte   limitacions per obtenir la titulació que
afectin el nombre d'àrees pendents. Les decisions sobre
titulació s'adoptaran en tot cas de manera col·legiada per
l'equip docent".

És a dir, cada comunitat autònoma pot decidir uns criteris
propis i això elimina qualsevol limitació per a l'obtenció de
títols, que es decidirà pels equips docents.

Evidentment, aquesta disposició vulnera el principi
d'igualtat recollit en l'article 139.1, de la Constitució, que és
clar en establir que 'Tots els espanyols tenen els mateixos drets
i obligacions en qualsevol part del territori de l'Estat".

En definitiva, es propicien 17 sistemes educatius, la qual
cosa comporta el caos, la desigualtat entre territoris i, per tant,
s'agreuja la dels alumnes en funció del lloc en què resideixin.
Però és que, a més, les mesures contingudes en les ordres
esmentades no poden enquadrar-se en el marc del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, sinó que l'excedeixen.

Es tracta de la pretensió d'atorgar rang legal a una sèrie de
mesures adoptades en el marc de la Conferència Sectorial
d'Educació amb el criteri desfavorable de les comunitats
autònomes del País Basc, Andalusia, Regió de Múrcia,
Comunitat de Madrid, Castella i Lleó i Galícia, i sobre les quals
diferents associacions de professors com ANPE, sindicats com
CSIF i USO i el d'inspectors USIE, han advertit sobre la seva
dubtosa legalitat.

A més, les directrius que es donen a les administracions
educatives per ignorar o modificar disposicions recollides a la
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per
la LOMCE, que regula les condicions per promocionar i per
obtenir les titulacions, vulnera els principis de l'ordenament
jurídic recollits a l'article 9 de la Constitució Espanyola.

Es vulnera el principi de legalitat de l'article 9.1, que
implica el sotmetiment a la llei dels ciutadans i els poders
públics (ningú no pot actuar en contra de la llei, l'Administració
Pública tampoc); el principi de jerarquia normativa ( les
normes d'inferior rang no poden contradir el que es disposa en
normes de rang superior, una ordre no pot contradir una llei ni
molt menys la Constitució Espanyola); el principi de seguretat
jurídica, que ordena als poders públics que posin els mitjans
perquè els ciutadans coneguin l'ordenament jurídic que els és
aplicable; i el principi d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders
públics, que prohibeix l'actuació arbitrària en l'exercici de les
seves funcions.

D'igual manera, s'ha considerat per part de l'executiu que les
adaptacions dels currículums han de fer-les les comunitats
autònomes quan la veritat és que el desenvolupament curricular
es tracta de normativa bàsica, que ha de ser aprovada per
l'Estat, en aquest cas, mitjançant reials decrets.
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Amb aquesta ordre, doncs, s'eludeix l'article 149.1.30. de la
Constitució Espanyola, que reserva en exclusiva a l'Estat la
"Regulació de les condicions d'obtenció, expedició i
homologació de títols acadèmics i professionals i normes
bàsiques per al desenvolupament de l'article 27 de la
Constitució, a fi de garantir el compliment de les obligacions
dels poders públics en aquesta matèria", i, per tant, l'expedició
dels títols oficials així com el desenvolupament dels
currículums bàsics de les diferents etapes educatives és matèria
de legislació bàsica.

Ni tan sols la situació d'excepcionalitat que estem vivint per
la crisi sanitària empara ni justifica tals actuacions, fora del
marc constitucional. Per tant, aquesta ordre i les mesures que
s'aprovessin o es duguessin a terme en aplicació seva per les
diferents administracions educatives, podrien ser, en el seu cas,
objecte d'impugnació davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Aquesta manera d'abordar la situació per part del Ministeri
d'Educació i Formació Professional és una mostra de la falta de
lideratge per afrontar una situació que la supera, per no dir un
clar desistiment de funcions, sense menysprear el missatge
tremendament descoratjador que s'està oferint al professorat,
que ha de treballar amb uns alumnes als quals se'ls ha transmès
que facin el que facin passaran de curs.

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 a sol·licitar urgentment al Govern de l'Estat que elabori
una normativa que determini els criteris comuns perquè, durant
el període de suspensió de l'activitat presencial, el treball dels
alumnes se centri en  l'avanç, aprofundiment i fiançament dels
continguts i aprenentatges fonamentals de cada matèria i
competències bàsiques, que seran seleccionats pels professors
en funció dels objectius i les competències que estableix la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en la seva redacció
donada per la LOMCE, i el seu desenvolupament, per a cada
curs escolar.

L'avaluació dels diferents cursos i ensenyaments serà
global, contínua, formativa i orientadora del procés
d'aprenentatge, i respondrà als criteris fixats pel Ministeri
d'Educació i Formació Professional amb caràcter global. Es
tindran en compte les dificultats dels alumnes per accedir o fer
les tasques d'aprenentatge durant la suspensió de les classes
presencials.

La promoció i la titulació haurà de respectar, en tot cas, la
legislació bàsica i autonòmica vigent, a les quals hauran de
respondre els criteris fixats pel Ministeri d'Educació i Formació
Professional amb caràcter global. Els professors i equips
docents prendran en consideració les dificultats de cada alumne
derivades de la suspensió de les classes presencials.

Totes aquestes previsions tindran en compte, amb especial
incidència, aquelles persones amb necessitats educatives
especials.

Palma, a 5 de maig de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

H)
RGE núm. 8220/20, del Grup Parlamentari  El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a control de les
pràctiques bancàries en la concessió de liquiditat a
empreses i autònoms per la COVID-19, davant la Comissió
de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari 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, en
l'àmbit socioeconòmic, tendrà tota aquesta crisi planetària
generada per la pandèmia.

Els articles 29 i següents 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, estableixen una
garantia de liquiditat per sostenir l'activitat econòmica, tot
creant una línia d'avals per a empreses i autònoms i ampliant el
límit d'endeutament neto de l'ICO. Els crèdits i les línies de
liquiditat avalades per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) es
tramiten i obtenen a través de les entitats financeres. Similar
funcionament té el mecanisme de liquiditat desenvolupat pel
Govern de les Illes Balears a través de l'ISBA. D'ençà de la
posada en marxa d'aquestes eines de liquiditat, empresaris i
autònoms han denunciat algunes pràctiques bancàries que
podrien ser incorrectes: vinculació de la concessió a la
contractació de productes complementaris, interessos abusius,
exigències de garanties personals, refinançament de crèdits que
no tenen cap relació amb la situació generada per la
COVID-19, ingrés dels doblers moltes setmanes després de la
formalització de l'operació, etc.

L'article 30.47 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix com a competència exclusiva de la comunitat
autònoma la defensa dels consumidors i dels usuaris, i l'article
32.13 de la mateixa Llei Orgànica 1/2007 fixa com a
competència executiva de la comunitat autònoma el crèdit i la
banca.

L'article 17 de la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció
de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears,
determina que els consumidors tenen dret a exigir la qualitat, la
idoneïtat i la conformitat dels productes que estableixen els
contractes i la normativa aplicable.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears proposa a la Comissió d'Economia que acordi:
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Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a controlar que, en la concessió per part de les
entitats financeres dels crèdits i de les línies de liquiditat a
empresaris i autònoms per la COVID-19, es compleix
escrupolosament la normativa aplicable i que no es produeixen
abusos per part dels bancs concedents. En cas que es detectàs
pràctica en contra dels consumidors, s'insta a adoptar les
mesures legals que corresponguin d'acord amb la Llei 7/2014,
de protecció de les persones consumidores i usuàries de les
Illes Balears.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Banc d'Espanya a realitzar els controls i les
inspeccions que garanteixin que, en la concessió per part de les
entitats financeres dels crèdits i de les línies de liquiditat a
través de l'ICO a favor d'empresaris i autònoms per la
COVID-19, es compleix escrupolosament la normativa
aplicable i no es produeixen abusos per part dels bancs
concedents; i, si escau, a adoptar les mesures legalment
pertinents.

Palma, a 4 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

I)
RGE núm. 8221/20, del Grup Parlamentari  El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a modificació de
l'article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears perquè els ajuntaments
puguin donar ajudes a empreses, autònoms i comerciants
per 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 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
del 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 ha estat prorrogat diversos pics 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 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 reduir la seva activitat-
i dels treballadors -molts dels quals perdran la feina
temporalment o definitivament o veuran disminuïts els seus
guanys. En gran part, la temporada turística 2020 serà una
temporada en la qual una immensa majoria d'establiments i

negocis no podran exercir la seva activitat i la caiguda de
visitants, una previsió absolutament contrastada.

És un objectiu d'interès general el manteniment del màxim
d'empreses del nostre teixit productiu i, per tant, correspon als
poders públics adoptar les polítiques necessàries que facin
viable i possible la continuïtat i la preservació del negoci i
treball.

L'article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, al seu apartat
segon, lletres s) i t), atorga competència als ajuntaments en
promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment,
les de caràcter comercial, artesanal i turístic, en el seu territori
i en desenvolupament econòmic local i promoció turística del
seu territori. L'article 29.3 de la Llei 20/2006 estableix que "la
distribució de les responsabilitats administratives en les
matèries a què fa referència l'apartat anterior entre les diverses
administracions locals ha de tenir en compte la capacitat de
gestió i s'ha de regir per les lleis aprovades pel Parlament de les
Illes Balears, observant en tot cas el principi de
subsidiarietat...".

La regulació inclosa a l'article 29.3 de la Llei 20/2006
dificulta l'exercici de les competències pròpies de l'apartat 2 del
mateix article 29; ja que no existeix explícitament una
distribució de les responsabilitats administratives referenciada
a totes les competències de l'article 29.2 de la Llei 20/2006 i
perquè la remissió a les lleis aprovades pel Parlament de les
Illes Balears pot donar lloc a interpretar que, sense llei o lleis
de desenvolupament de la previsió legal, l'exercici de les
competències pròpies de la Llei 20/2006 està congelat per
aquelles competències que van més enllà del règim de la
normativa estatal. Així, si es modificàs i s'aclarís aquest article
29.3 de la Llei 20/2006, i davant l'impacte pressupostari que
tendrà la COVID-19, són molts els ajuntaments que podrien
treure línies d'ajudes a fons perdut (o no) per a empreses,
autònoms i comerciants que hagin vist reduïda la seva
facturació per la pandèmia i l'estat d'alarma.

Atès que aquesta modificació legal s'hauria de produir de
forma urgent, amb gran rapidesa, comptant el Govern de les
Illes Balears amb els mecanismes jurídics per fer-ho possible;
una modificació que hauria de provocar que aquest article 29.3
de la Llei 20/2006 quedàs amb una regulació similar a la
següent: "La distribució de les responsabilitats administratives
en les matèries a què fa referència l'apartat anterior entre les
diverses administracions locals ha de tenir en compte la
capacitat de gestió i ha d'observar el principi de subsidiarietat,
d'acord amb el que estableix la Carta Europea de l'Autonomia
Local, el principi de diferenciació, les característiques que
presenta la realitat municipal i el principi de suficiència
financera. En tot cas, i sense necessitat que existeixi distribució
de responsabilitats, en l'exercici de les competències pròpies
reconegudes a l'apartat anterior, els ajuntaments podran exercir
competències de foment entre les quals hi ha l'aprovació de
línies d'ajudes, a fons perdut o no, per a empresaris, autònoms
i comerciants".

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 tramitar de forma urgent una modificació de
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l'article 29.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local per clarificar el règim jurídic i possibilitar de
forma clara que els ajuntaments poden treure línies d'ajudes, a
fons perdut o no, per a empresaris, autònoms i comerciants
d'acord amb les competències pròpies reconegudes a l'article
29.2 a les lletres s) i t) de la mateixa Llei 20/2006.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar si, de forma extraordinària per la
COVID-19, es pot habilitar per als ajuntaments un procediment
extraordinari de concessió d'ajudes, d'acord amb les
competències reconegudes a l'article 29.2 a les lletres s) i t) de
la Llei 20/2006, nominatives o adjudicació directa que permeti
que els ajuts arribin de manera immediata als empresaris,
autònoms i comerciants afectats per la reducció de facturació
a conseqüència de la pandèmia i que tenen una necessitat
urgent de liquiditat.

Palma, a 4 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

J)
RGE núm. 8236/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
promoció d'oferta formativa de Formació Professional per
al curs 20-21, davant la Comissió d'Educació, Universitat
i Recerca (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 Socialista, 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: La promoció de l’oferta
formativa de l'FP s’ha de fer de forma prèvia a la preinscripció
i formalització de les matrícules per al curs 20 -21, per la qual
cosa és el moment que s’ha de realitzar aquesta promoció
perquè, com a conseqüència de la paralització de l’activitat
docent generada per la COVID-19, no s’ha pogut fer la difusió
directa que es venia fent fins aleshores i ara cal impulsar-la
ràpidament.

De manera general, per a l’alumnat que està finalitzant
l’educació secundària, és durant el segon trimestre i al llarg del
tercer trimestre quan es fa tot el procés d’informació i
d’orientació de les diferents sortides professionals i educatives
que poden tenir.

És just al final del segon trimestre i al llarg del tercer
trimestre escolar quan es desenvolupen diferents activitats
d’informació, difusió i orientació en relació amb les diferents
ofertes formatives i les diferents accions per part dels centres
educatius i de l’Administració educativa per poder promocionar
les aptituds i les actituds necessàries per poder accedir als
diferents estudis de caràcter més professional.

Ara davant l’imminent inici dels processos de preinscripció
als cicles formatius presencials, resulta més que necessari que
tots els centres educatius puguin presentar la seva oferta de

forma detallada i explícita per poder arribar al major nombre
possible d’alumnes que puguin estar interessats a realitzar
aquest tipus d’estudis.

A més, també és de màxima importància que els alumnes i
les famílies tinguin un suport professional a l’hora de destriar
i orientar sobre la carrera acadèmica o professional de
l’alumnat.

Això fa que resulti imprescindible poder tenir un accés fàcil
i directe amb els serveis d’orientació educativa dels centres així
com els POAP per poder resoldre de manera ràpida els dubtes
que es puguin resoldre.

Ara bé, amb la declaració de l’estat d’alarma, amb
l’establiment de mesures de confinament per poder fer front a
la situació sanitària tot just quan començava aquest procés,
moltes de les accions previstes per part dels centres educatius,
així com dels seus departaments d’orientació, s’han vist
sobtadament interrompudes o anul·lades, cosa que ha fet que
potser un nombre important de l’alumnat no tingui la
informació necessària o desitjable per poder escollir el seu
itinerari acadèmic i professional.

Per tant, considerem que resulta imprescindible fer una
acció específica que permeti als centres educatius posar en
valor la seva oferta formativa i, alhora, que permeti als alumnes
poder tenir la màxima informació i l'orientació necessària per
poder decidir sobre quins estudis professionals volen continuar.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una campanya específica de promoció i
difusió telemàtica de l’oferta formativa de Formació
Professional curs 20-21 per poder garantir que l’alumnat
d’ESO i Batxillerat que hi pugui accedir tingui la informació i
l'orientació necessària per poder escollir aquest tipus
d’ensenyaments.

Palma, a 6 de maig de 2020
Els diputats
Enric Casasnova i Peiró
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

K)
RGE núm. 8262/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures econòmiques per facilitar la reobertura
de l'activitat econòmica, davant la Comissió de Turisme i
Treball (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atès que és necessari
implantar les mesures que es proposen en aquesta iniciativa el
més aviat possible donada la situació que la crisi generada per
la COVID-19 està provocant en els treballadors i el teixit
econòmic de les Illes Balears, és urgent que la cambra s'hi
pronunciï.

A la vista de les conseqüències que la COVID-19 produirà
en l'economia en general i en el sector serveis en particular i
vist que les mesures que necessita la nostra comunitat
autònoma han de contemplar l'estacionalitat com a element que
condicionarà la reactivació, el Govern balear diu que ha
demanat un pla específic de protecció al sector turístic al
Govern central, a més d'un pla de recuperació econòmica per
a Balears, encara que avui dia no es té constància de com es
concretaran.

Al mateix temps veiem que el Govern balear no ha establert
tampoc cap pla de xoc, en el marc de les seves competències,
per reaccionar davant les conseqüències econòmiques i de
l'ocupació que generarà la COVID-19 en general ni en el sector
serveis en particular, motor de la nostra economia.

El Govern central ha establert un pla de desescalada
asimètric, on no es tenen en consideració especial les
necessitats del sector serveis, compost en gran manera de
petites i mitjanes empreses que, a l'hora d'abordar la
desescalada, es veuen fortament afectades per la reducció
forçosa d'aforaments dels establiments, bars, restaurants i
hotels, o altres restriccions, per exemple en el comerç, que
dificulten la seva viabilitat econòmica.

Són evidents les dificultats per les quals passarà el sector
serveis i l'econòmic en general en la recuperació de la seva
activitat, i de fet la mateixa ministra Reyes Maroto ha anunciat
que les activitats vinculades al turisme seran de les últimes a
superar la crisi i, per tant, es requereix la realització d'un esforç
extraordinari per accelerar la seva recuperació.

En aquest sentit, resulta evident la necessitat de transmetre
el missatge que Espanya en general i Balears en particular són
destinacions totalment segures des del punt de vista sanitari. A
més, es precisa que des del Govern es prenguin mesures
extraordinàries amb la finalitat de garantir la suficient
flexibilitat interna en les empreses, per poder afrontar de la
millor forma possible el procés de desescalada i garantir la seva
viabilitat a mitjà i llarg termini.

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 central, al
Govern balear i les hisendes locals a aprovar les modificacions
legislatives necessàries per poder reduir i fins i tot eliminar
temporalment, les càrregues tributàries fixes que incideixin
sobre les empreses, i molt especialment sobre les PIMES i
autònoms, mentre duri el procés de desescalada o existeixin
restriccions que impedeixin a les empreses desenvolupar amb
normalitat la seva activitat econòmica.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a mantenir els ERTO per causa de força major mentre duri el
procés de desescalada o existeixin restriccions que impedeixin
a les empreses desenvolupar amb normalitat la seva activitat
econòmica i, en tot cas, fins a 31 de desembre de 2020.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a flexibilitzar totalment la normativa reguladora dels ERTO per
causa de força major, possibilitant que les empreses puguin
desafectar treballadors dels ERTO, tornar-los a afectar o, si
escau, aplicar reduccions de jornada, amb la finalitat que les
empreses puguin adaptar-se als nivells d'activitat que tinguin a
cada moment.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a bonificar les cotitzacions a la Seguretat Social, tant la part
que correspon al treballador com la part de l'empresa, dels
treballadors que es reincorporin als seus llocs de treball després
de la reobertura de les activitats que s'hagin vist afectades per
la crisi de la COVID-19. Aquestes bonificacions assoliran com
a mínim un 50% durant els tres primers mesos després de la
reobertura i almenys un 25% durant els sis mesos següents.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a implantar una tarifa plana de 60 euros durant 12 mesos, per
als treballadors per compte propi o autònoms que reprenguin la
seva activitat després de l'estat d'alarma o la continuïn després
d'haver sofert un minvament d'ingressos d'almenys el 50%
durant l'estat d'alarma. En tot cas, els treballadors autònoms que
perdin el dret a la prestació extraordinària per cessament
d'activitat, tindran dret a la tarifa plana de 60 euros durant 12
mesos, quan reprenguin la seva activitat.

Palma, a 7 de maig de 2020
Els diputats
María Salomé Cabrera i Roselló
Antoni Costa i Costa
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

L)
RGE núm. 8296/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a pla estratègic europeu de recuperació del turisme
basat en la marca Europa, davant la Comissió de Turisme
i Treball (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Necessitat que de
manera immediata es procedeixi a presentar mecanismes que
agilitin l'arribada de turistes a les nostres illes quan s'aixequi
l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de la COVID-19.

La idea de ‘Marca Europa’ pretén, principalment, que les
campanyes de suport al turisme per a aquesta i les pròximes
temporades no es basin exclusivament en el turisme nacional de
cadascun dels estats membres, sinó d'un únic cos, del conjunt
d'Europa. Necessitem un turisme que impulsi als viatgers a
sortir de les pròpies fronteres dels Estats membres a través  de
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la confiança i la seguretat. Quedar-se dins de les fronteres
interiors és retrocedir en el projecte europeu pel que necessitem
una sèrie de directrius clares que aportin certesa per a aquells
que volen viatjar i moure's per Europa. Construir conjuntament
el concepte de ‘Marca Europa’ és el que va permetre la
recuperació del sector i farà que Europa sigui, no sols  la
primera destinació turística del món, sinó, a més, una destinació
de qualitat.

La Comissió Europea ha d'abordar els danys de la
COVID-19 en el sector del turisme a través d'instruments
financers europeus i plans de compensació nacionals que
s'implementin durant el temps que sigui necessari, de manera
efectiva i proporcional.

Marca Europa ha de basar-se a transmetre confiança i
seguretat. Hem de transmetre-li als ciutadans europeus que és
segur viatjar pel continent i potenciar el turisme
intracomunitari.

Cal transmetre als viatgers i als passatgers la màxima
certesa de seguretat perquè confiïn que poden dur a terme les
seves vacances amb plenes garanties de protecció per part dels
governs regionals i nacionals però també de l'executiu
comunitari. Una agència europea que centralitzi aquests criteris
de seguretat és fonamental.

Considerem necessària la creació d'un segell europeu de
certificació sanitària per al turisme que contempli condicions
sanitàries i criteris de prevenció comunes i concrets (màscares
reutilitzables, desinfectants de mans, desinfecció d'àrees i
espais comuns amb freqüència, instal·lació i ús de dispositius
digitals per a vigilar a les persones que podrien haver estat
exposades, etc.). La creació del segell de la UE per a
establiments turístics específics té l'objectiu de transmetre
seguretat als viatgers que visiten els nostres Estats membres.

Mecanisme europeu per a gestió de crisi en el sector del
turisme. Aquests últims mesos hem estat testimonis de diverses
crisis en el sector del turisme, com la fallida de Thomas Cook,
el Brexit o la COVID-19. Aquestes amenaces són de naturalesa
transfronterera i han d'abordar-se de manera efectiva a través
de la cooperació europea. Els governs nacionals no poden
enfrontar-se a aquests reptes sols. Volem que la Comissió
Europea creï una estructura concreta per al turisme que secundi
i complementi l'acció dels estats membres en temps de crisis.
A pesar que la política turística continua sent principalment
nacional i autonòmica (en el cas d'Espanya), crisis com la del
coronavirus han demostrat que és imprescindible també el
suport i la coordinació europea. Aquest tipus de crisi són cada
vegada més comunes i no podem donar-nos el luxe de no
abordar-les com a tal en el futur. Per això, es precisa d'un
mecanisme europeu per a la gestió de les crisis en el sector
turístic.

En línia amb aquestes mesures, els nostres eurodiputats de
Ciutadans Europa han presentat una proposta perquè les Illes
Balears siguin seu de la Cimera Europea de Turisme. Si es fes
realitat significaria un reconeixement al paper que exerceixen
les nostres illes en el sector turístic mundial.

En definitiva, el nostre grup parlamentari entén que el
nostre actual posicionament de lideratge turístic està en joc. Per

mantenir-ho hem de tenir present Europa. I a Europa hem
d'anticipar-nos per a estar ben posicionats.

Per tot l'exposat, aquest Grup Parlamentari presenta la
següent la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
insti la Comissió Europea que situï al turisme en el centre de les
ajudes europees i proporcioni una orientació clara, coordinació
efectiva i assistència a tots els Estats membres perquè  l'oferta
de liquiditat arribi a la cadena de valor del sector i als seus
empleats.
Ajuda financera directa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern central que
insti la Comissió Europea que garanteixi que els protocols
sanitaris que s'estableixen en cadascun dels aeroports, estacions
de ferrocarril o bus i ports, tant d'origen com de destinació, són
idèntics i segurs. Demostrar que Europa és la destinació més
segura del món gràcies, entre altres coses, a les mesures de
seguretat decretades a nivell europeu. Protocol europeu de
seguretat en aeroports, estacions i ports.

3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern central que
insti la Comissió Europea a impulsar la creació d'una agència
europea que estableixi i centralitzi els criteris de seguretat en el
sector turístic.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
insti la Comissió Europea a impulsar la creació d'un segell
europeu de certificació sanitària per al turisme que contempli
condicions sanitàries i criteris de prevenció comunes i concrets.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
insti la Comissió Europea a impulsar la creació d'un mecanisme
europeu per a gestió de crisi en el sector del turisme. Una
estructura concreta per al turisme que secundi i complementi
l'acció dels Estats membres en temps de crisis.

6. El Parlament de les Illes Balears que doni suport a la
proposta presentada perquè les Illes Balears siguin seu de la
Cimera Europea de Turisme.

Palma, a 7 de maig de 2020
Els portaveus
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
Patricia Guasp i Barrero

M)
RGE núm. 8298/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a fons estatal especial per a la reconstrucció i
creació de fons específic per a les Illes Balears, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.
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Motivació del procediment d'urgència: Atesos els efectes que
la crisi produïda per la pandèmia de la COVID-19 generarà a
tot el territori nacional i especialment a les Illes Balears, es fa
necessari i urgent que s'apliqui, el més aviat possible, el que
proposa aquesta iniciativa i per tant és urgent un pronunciament
de la cambra al respecte.

El passat dia 2 de maig, el president Pedro Sánchez anuncià
la creació d’un fons especial per a la reconstrucció dotat amb
16.000 milions d’euros per a l’any 2020, en forma de
transferències no reemborsables a les comunitats autònomes,
per tal de fer front a la crisi sanitària, econòmica i social
derivada de la COVID-19.

Per la seva banda, el dia 4 de maig la ministra d’Hisenda
Maria Jesús Montero comunicà que aquest fons no
reemborsable tindria 3 subfons: 10.000 milions per a despeses
sanitàries, 5.000 milions per a pal·liar les pèrdues d’ingressos
de les autonomies i 1.000 milions per a fer front a la creixent
despesa social. Al mateix temps, informà que 6.000 milions
arribarien a les comunitats autònomes abans de l’estiu i la resta
a finals d’octubre.

A dia d’avui, no es coneixen els imports que correspondrien
a cadascuna de les comunitats autònomes, però si es coneixen
els criteris de distribució plantejats unilateralment per part del
Ministeri d’Hisenda. En aquest sentit, es planteja que els
primers 6.000 milions del subfons per a despeses sanitàries es
distribuiria en funció de les persones ingressades a les UCI
(35%) per COVID-19, les hospitalitzacions (25%), els positius
confirmats via PCR (20%) y la població ajustada (40%),
mentre que la resta del subfons (4.000 milions) es distribuiria
en funció de la població ajustada (40%), els ingressos a les UCI
(30%) les hospitalitzacions (20%) i els positius confirmats
(10%).

Pel què fa al subfons de 5.000 milions, es procedirà
repartir-lo a les comunitats autònomes en funció de les minves
d’ingressos que sofreixin per la crisi i el subfons de 1.000
milions per a despesa social es distribuirà en funció de la
població, superfície, persones en situació de dependència,
persones majors de 65% i menors de 16 anys i dispersió
territorial.

De l’anàlisi dels criteris de distribució dels subfons es
s’infereix clarament que les Illes Balears molt poc beneficiades
en termes relatius. En primer lloc, les variables utilitzades
deixen sorprenentment de banda el fet insular, recollit a
l’article 138.1 de la Constitució Espanyola i que sempre s’ha
tingut en compte als diferents sistemes de finançament
autonòmic.

En segon lloc, resulta extraordinàriament sorprenent que els
criteris de repartiment utilitzats no tinguin en compte l’impacte
asimètric que tindrà la crisi econòmica a les diferents regions.
En aquest sentit, és inacceptable que els criteris no prenguin en
consideració que les Illes Balears, amb una economia amb un
pes molt elevat del sector turístic i amb una gran estacionalitat,
patiran amb major mesura la crisi econòmica. Durant molts
anys, les Illes Balears s’han mostrat solidaries amb la resta
d’Espanya i ara és el moment en que la solidaritat ha de tenir el
signe invers.

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 actuar amb fermesa davant el Govern de l’Estat, per
tal de defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears
en el repartiment del fons de reconstrucció de 16.000 milions
d’euros anunciat pel Govern de l’Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i més concretament, el Ministeri d’Hisenda, a convocar
immediatament el Consell de Política Fiscal i Financera, per tal
de debatre la distribució els 16.000 milions en els diferents
subfons i els criteris de repartiment, i a exigir al Ministeri que
abandoni els criteris fixats de forma unilateral.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure el fet insular com una variable clau a l’hora de
distribuir el fons de reconstrucció de 16.000 millions, garantint
així un repartiment més favorable a les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dotar un fons específic de reconstrucció per a les illes
Balears, amb una dotació suficient per afrontar la crisis del
sector turístic que ja estam sofrint. En tot cas, s’insta el Govern
de l’Estat a incloure la previsió de caiguda del PIB al 2020 i al
2021, com una variable clau a l’hora de distribuir el fons de
reconstrucció de 16.000 milions.

Palma, a 8 de maig de 2020
El diputat
Antoni Costa i Costa
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

N)
RGE núm. 8330/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
sistema de cita prèvia per a la donació de sang implementat
pel banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l'estat
d'alarma per la gestió de la COVID-19, davant la Comissió
de Salut.

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

El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (BSTIB) no
ha estat aliè a la crisi provocada per la COVID-19.

Com a centre sanitari, el BSTIB és la institució pública
encarregada d’obtenir, processar i distribuir els components
sanguinis entre els hospitals de les Illes Balears. És obvi que la
gestió d’una pandèmia mundial ha suposat un gran repte per a
aquesta institució.

D’aquesta manera, ha estat clau la implementació de
diversos sistemes de seguretat durant el procés de donació de
sang al llarg d’aquestes setmanes. Això ha garantit que tant els
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treballadors i les treballadores com els donants estiguin
completament protegits front l’expansió del virus, transformant
el BSTIB en un espai COVID-19 protegit. Hem de pensar que
un brot com el del SARS-Cov-2, a un banc de sang de
qualsevol indret de l’estat, podria posar en entredit el
funcionament de tot el sistema sanitari autonòmic.

D’entre totes les mesures implementades al BSTIB, la que
ha tengut més èxit fins ara ha estat la relativa a la cita prèvia.
De fet, durant l’estat d’alarma, el BSTIB només ha acceptat
donants que haguessin demanat cita prèviament, fet que ha
permès:
• Garantir una arribada ordenada i espaiada dels donants,

evitant aglomeracions en tot moment.
• Mantenir un control exacte de les entrades de sang previstes

per un dia, donat que amb el model de donació espontània
les previsions eren sempre inexactes.

• Reduir el nombre de col·lectes diàries de sang, escurçant
l’exposició dels treballadors i les treballadores i dels
donants, així com de desplaçaments. Aquest fet també ha
generat un estalvi considerable de recursos públics i una
reducció del cost operatiu per unitat de sang extreta.

En aquest sentit, abans de la implementació del sistema de
cita prèvia, el BSTIB rondava unes 110 donacions diàries
efectives, fent servir 6 o 7 equips d’extraccions, comptant els
punts fixos i les unitats mòbils. Durant els mesos de
confinament, el BSTIB ronda les 130 donacions diàries, totes
programades, fent servir només entre 3 i 4 equips.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir el sistema de cita prèvia per a la donació de
sang establert pel Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
durant l’estat d’alarma, una vegada se superin les mesures de
restricció de moviment i d’aïllament social.

Palma, a 11 de maig de 2020
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 10435 a 10438/19,
presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a tramitació administrativa
del concurs per a la selecció d'empresa constructora
d'habitatges cedits per 9 anys de Formentera, Eivissa,
Menorca i Mallorca.

S’han tramitat dos concursos per a la selecció de l’empresa
constructora, corresponents a les llicències anteriors.

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 1991/20, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a denúncies a Fiscalia per
abusos sexuals a menors.

Actualment als centres justícia juvenil tenim detectats 3
casos de menors víctimes d’ESIA. En els tres casos s’ha
notificat al fiscal de menors.

Palma, 9 de març de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 2020 a 2026/20, presentades
pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a mesures d'emergència i efectius
utilitzats per pal·liar els efectes del temporal Gloria els dies
20 a 26 de gener de 2020.

Davant la previsió meteorològica de l’AEMET de 17 de
gener de 2020 es va convocar el Comitè Tècnic Assessor del
METEOBAL al Centre d’Emergències (112) per valorar i
coordinar les possibles actuacions en matèria d’emergències
entre els distints organismes implicats en el pla (Bombers de
Palma, Guàrdia Civil, Carreteres, Res Eléctrica de España,
Delegació del Govern, Direcció General d’Emergències i
Interior, Consell de Mallorca, IBANAT, Bombers de Mallorca,
SEIB, 112, Conselleria de Medi Ambient, Direcció General de
Recursos Hídrics, SAMU, 061, CNP, EMAYA, ENDESA,
Autoritat Portuària, AEMET i Policia Local de Palma).

El dia 17 de gener del 2020 s’activà el Pla especial enfront
de meteorologia adversa (METEOBAL) a les 15:10 h en IG1.

Al Centre d’Emergències (112) i en previsió de l’augment
d’incidents es va reforçar el dimensionament per torns tant de
gestors com de supervisors. A més, el dia 19 es va mobilitzar
un gestor més a causa d’una baixa. Indicar que durant les 24 h
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del dia hi havia guàrdies de cabdalia de Sala i de direcció del
centre.

A la Direcció General d’Emergències i Interior activaren els
tècnics de guàrdia els dies 19 i 20 de gener i a partir del 21 de
gener el cap dels tècnics de guàrdia.

El dia 20 de gener del 2020 s’activà el Pla especial per fer
front al risc d’inundació (INUNBAL) a les 10:02 hores en IG1.

Per a la recerca i rescat de tres persones desaparegudes
s’han mobilitzar els següents mitjans i recursos cada dia:

- Estatals:
Agents de la Guàrdia Civil de les illes de Mallorca i

Eivissa. Grups especials d’activitats subaquàtiques GEAS
i Grups de rescat especial d’intervenció de Muntanya
GREIM.
- Salvament marítim.
- Locals:
• Bombers del Consell Insular de Mallorca i del Consell

d’Eivissa.
• Diferents cossos de Policia Local.
• Personal Voluntari de Protecció Civil.
• Autonòmics:
• Agents de la Unitat operativa d’emergències de la DG

(8).
• Personal de l’IBANAT.
• Per a l’atenció psicosocial i suport psicològic de

familiars del desaparegut en Mallorca es va mobilitzar
una psicòloga i per als familiars del britànic desaparegut
a Eivissa una psicòloga de parla anglesa.

Es va avisar al Consolat Britànic de la desaparició del seu
compatriota.

Es varen desallotjar unes 14 persones d’un edifici de
primera línia de mar a Portocolom per la força de la mar al
colpejar els habitatges.

Es tancaren els següents trams de carreteres:
• Ma-2100 PK inicial 2,20 – PK final 19,34: a causa dels

despreniments produïts.
• Ma-3021 PK 4,80: a causa d’inundacions.
• Ma-3201 PK inicial 0,00 – PK final 3,26: a causa

d’inundacions.
• Ma-3300 PK inicial 0,55 – PK final 9,40: a causa

d’inundacions.
• Ma-3320A PK inicial 0,00 – PK final 2,76: a causa

d’inundacions. 
• Ma-3321 PK inicial 0,00 – PK final 10,81: a causa

d’inundacions.
• Ma-3433 PK inicial 0,00 – PK final 9,47: a causa

d’inundacions.
• Ma-3513 PK inicial 0,00 – PK final 3,18: a causa

d’inundacions.

Respecte de les instal·lacions portuàries, el dia 17 de gener
a les 17 hores es va tancar el port exterior de Ciutadella, a les
19 hores els ports d’Eivissa i Formentera i sobre les 20 hores
el port de Maó. A les 8:00 hores de dia 20 de gener s’obriren
els ports de les Pitiüses.

El dia 21 de gener el port de la Savina va estar tancat una
mitja hora, sobre les 9:30 hores, així com els ports de Maó i
exterior de Ciutadella.

El dia 23 de gener tots els ports es trobaven oberts.

Els dies 19, 20 i 21 de gener hi va haver caigudes puntuals
de xarxes secundàries de llum en diferents municipis de
Mallorca que varen ser ràpidament esmenades.

No hi va haver incidències remarcables a la xarxa de
ferrocarril, aeroports, xarxa de conducció de gas, xarxa de
subministrament d’aigua, xarxa de sanejament, ni de telefonia.

No hi ha constància de persones ateses en centres sanitaris
o hospitalaris.

Palma, 19 de febrer de 2020
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 2035/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incorporació de professionals al servei
de planificació.

Els dos nous professionals del Departament d’Emergències
es varen incorporar al servei operatiu el passat dia 22 de gener.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2036/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incorporació de professionals al servei
112.

La plantilla de personal del centre d’operacions del Servei
d’Emergències 112 (SEIB 112) es va veure incrementada l’any
passat amb 13 nous gestors d’emergències.

A partir de la data indicada a la seva pregunta, s’han
incorporat al servei 3 operadors més.

Aquest mes de febrer es van publicar les bases per a la
creació d’un nou borsí que permetrà completar les places
vacants.

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

A la Pregunta RGE núm. 2037/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a augment del nombre de supervisors.

A dia d’avui s’han promocionat 2 supervisors més. Aquest
servei actualment consta de 12 supervisors.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2038/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a caps de sala del servei 112.

A dia d’avui es disposa de 4 caps de sala al Servei de l’112.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2039/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a repetidor de la Xarxa Tetraib a Sant
Llorenç.

En el procés de desplegament de les estacions tetraIB es
procuren informes de la cobertura final obtinguda. S’obtenen
les mesures de cobertura a través de la instrumentació
específica i es recull informació per part del personal afectat.
En aquest cas, en una visita a les oficines de la Policia Local de
Sant Llorenç.

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 2040/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a repetidor a Capdepera.

Amb la finalitat d’iniciar l’expedient de contractació per a
la renovació del centre de telecomunicacions del Puig de Sa
Cova Negra a Capdepera, el Govern va sol·licitar l’informe de
justificació de la necessitat preceptiu. No es va sol·licitar cap
informe tècnic per confirmar que aquest històric centre de
telecomunicacions és suficient per garantir la cobertura de
Capdepera perquè són públics i notoris els fets següents:

1) Totes les antenes de televisió del nucli urbà de
Capdepera estan orientades cap al centre de
telecomunicacions del Puig de Sa Cova Negra.
2) No hi ha cap centre de telecomunicacions que cobreixi
la totalitat del terme municipal de Capdepera. En concret,
pel servei de TDT, són necessaris tres centres emissors, a
ubicacions tan dispars com el Puig de Sa Cova Negra, Font
de Sa Cala i Canyamel.

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2041/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estació base portàtil de la xarxa Tetraib.

Actualment es disposa de dues (2) estacions portàtils
tetraIB. La primera es va instal·lar en proves al terme
municipal d’Alaior, la segona es troba a l’illa de Mallorca. El
desplegament de la xarxa tetraIB de seguretat i emergències a
Eivissa és una de les prioritats d’IBETEC en 2020. S’ha
comanat l’adquisició d’una tercera base portàtil que s’enviarà
a Eivissa. D’aquesta forma es disposarà d’una estació portàtil
per illa.

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

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 2042/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte Anywhere.

El projecte “anywhere” del que forma part aquesta
administració es va presentar a la Comissió Europea a finals del
2019.

Aquest nou projecte està en desenvolupament i es
començarà a desplegar a les Illes Balears durant aquest any.

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 2043/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a seguretat en el subministrament elèctric
a Menorca.

L’enllaç nou amb Menorca suposarà el reforç definitiu. A
més, seguim tramitant la implantació de sistemes d’energies
renovables, que pel seu caràcter distribuït, milloren la seguretat
energètica enfront de fallades en la xarxa elèctrica.

Pel que fa a la instal·lació de generadors, les darreres
informacions del ministeri confirmen la imminent resposta per
part de la Comissió Europea en relació al Decret 738/2015, que
és en el que ens hem de basar per tal d’instal·lar els generadors.

Palma, 27 de febrer de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez
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Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 2045/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en relació amb els danys
patits per Menorca a causa dels caps de fibló dels anys 2017
i 2018.

Els treballs realitzats es varen exposar de manera ampliada
en les respostes a les preguntes parlamentària d’aquest mateix
grup parlamentari (núm. de registre: 2519/19 i 3520/19, de dia
23 de juliol del 2019). A continuació, s’exposen de manera
resumida, motiu pel qual en cas de necessitar major detall en
les actuacions executades, es remet a les respostes a les
preguntes del 2019 esmentades.

Cap de fibló d’1 d’abril del 2017

Ja no s’executen treballs en aquesta zona afectada.
Mencionar els treballs de gestió inicial de l’emergència que, en
primera instància va dur a terme l’IBANAT per donar suport a
la Direcció General d’Emergències, Bombers de Menorca,
Ajuntaments, Guàrdia Civil, etc., consistents en l’obertura
d’accessos principals i retirada d’arbres amb major risc de
causar danys personals o materials.

Una vegada gestionada l’emergència, en un total de 15,87
ha, s’executaren els treballs següents:
• Zona de Serpentona: 9,60 ha de bosc de pi blanc. Els

treballs consistiren en el processat i la treta dels pins caiguts
al pàrquing de Serpentona, alliberar l’escala de fusta dels
pins que hi havien caigut i obrir el pas pel camí de cavalls,
que havia quedat interromput pels arbres tombats. També
es va dur a terme la gestió d’arbres afectats per Tomicus
destruens i Orthotomicus erosus. Hi treballaren IBANAT i
Tragsa.

• Zona de Santa Anna: 3,97 ha de pinar. Obertura del camí de
cavalls i processat de peus tombats i retirada de restes
vegetals. Executat per IBANAT (camí de cavalls) i
empreses privades (la resta).

• Zona de la carretera de Macarella: 2,30 ha. Obertura de la
carretera i retirada dels arbres tombats, branques i arbres en
perill de caure a banda i banda de la mateixa. Executats per
l’IBANAT.

Cap de fibló de 28 d’octubre del 2018

Com en l’altre cap de fibló, inicialment l’IBANAT es va
posar a disposició de la Direcció General d’Emergències i va
col·laborar en els primers treballs derivats de l’emergència i de
màxima prioritat (obertura de camins tallats, tala i processat
d’arbres amb perill de caiguda sobre béns o persones, bombejar
aigua de locals inundats, etc.).

Una vegada acabats els treballs propis de la gestió de
l’emergència, l’empresa Tragsa ha executat entre 2019 i el que
duem del 2020, aproximadament 37,48 ha mitjançant un
encàrrec a mitjà propi, distribuïdes de la manera següent:
• Tala i treta d’arbres afectats pel cap de fibló en els termes

municipals de Maó i Alaior, i posterior trituració: 34,83 ha.
• Tala, treta d’arbres caiguts i eliminació de restes adjacents

a la carretera de Fornells (Me-7). Triturat in situ devora via
principal: 1,65 ha.

• Eliminació de residus forestals mitjançant crema in situ o
trituració, apilats al llarg del camí de cavalls al seu pas per
devora el barranc de Cala en Porter: 1 ha.

Aquest encàrrec de gestió a l’empresa Tragsa finalitza el
proper 29 de febrer.

Per altra banda, a instàncies del Servei de Protecció
d’Espècies i amb la col·laboració del Servei de Gestió Forestal
i Protecció del Sòl, l’IBANAT va executar, en alguns casos
acompanyat d’empreses privades, treballs de conservació
d’exemplars singulars catalogats danyats pel temporal. És el cas
del pacaners de S’Hort Squella (hi participà també l’empresa
privada SIGAMA, treballs d’alçada, l’Alzina de Sa Torreta
(col·laboració de l’empresa Tavema) i la Mata de Torralbenc
Nou.

Actuacions en l’àmbit privat

Al marge de les zones treballades, per a la resta de zones
afectades convé destacar la importància que, per a la gestió de
la situació generada pel cap de fibló en concret i per a la
prevenció d’incendis i la gestió forestal en general tenen les
Subvencions per a inversions en la prevenció dels danys
causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i
catàstrofes que, en la seva convocatòria del 2018, s’estan
acabant de tramitar en aquest moment pel Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de la
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquestes
subvencions han de permetre als gestors forestals de les finques
de les Illes Balears dur a terme accions que persegueixin com
a objectiu prioritari la defensa i protecció de les masses
forestals.

La seva convocatòria del 2019 (el termini de presentació de
sol·licituds finalitza el proper 28 de febrer del 2020) es
contempla un mòdul de Gestió dels arbres afectats per desastres
naturals a raó d’un cost establert de 3.000 €/ha, amb una
intensitat de l’ajut del 80% o 85% (en cas que la finca disposi
d’un instrument de gestió forestal sostenible aprovat). Per tant,
les finques que encara tenen zones afectades es poden acollir a
aquesta convocatòria que, per a la convocatòria actual, hi té
destinats 1.700.000,00 €.

Palma, 14 de gener de 2020
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 2066/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunions de la mesa de
coordinació entre IMAS i Direcció General de la Infància.

L’espai de coordinació al qual vostè segurament es refereix
és un grup tècnic, on es convoquen el govern, els diferents
consells insulars, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Fiscalia,
Oficina Víctimes del Delicte, Institut de Medicina Legal,
Delegació del Govern i Sanitat. En cas de referir-se a aquest
grup tècnic, s’ha reunit 8 cops.
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Palma, 27 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 2068/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a persones de la Conselleria
d'Afers Socials que han participat a reunions de la mesa de
coordinació.

Entenem que es refereix a l’esmentat grup tècnic. En aquest
cas hi participen, per part del Govern, tècnics de la Direcció
General d’Infància, Joventut i Família.

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

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 2069/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures, a les reunions de
la mesa de coordinació, que es varen posar en funcionament
per evitar la captació per al tràfic de menors.

En cas de ser el grup tècnic esmentat, ha elaborat el
Protocol d’actuació en casos d’abús sexual infantil i explotació
sexual infantil a les Illes Balears i realitza el seu seguiment.

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

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2070/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a revisió dels centres de
menors tutelats tant propis com concertats per evitar
fugues.

Els centres als quals fa referència la pregunta són
competència dels diferents consells insulars i, per tant, àmbit de
decisió dels seus òrgans de govern.

Palma, 17 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2071/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a revisió dels protocols
d'actuació quan es detecta per part dels educadors que una
nina o un nin han estat víctimes d'explotació sexual.

Sí. Aquest espai de treball és l’esmentat grup tècnic de feina
que es crea en el si de la comissió de seguiment del protocol
marc.

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

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 2072/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informes presentats per
part d'educadors, a les meses de coordinació entre l'IMAS
i la Direcció General de la Infància.

Al grup tècnic no s’ha presentat cap informe per part dels
educadors.

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

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 2073/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a denúncies interposades a
Fiscalia o a Policia en relació amb casos d'abusos,
explotació sexual o tràfic de menors detectats a centres
propis de l'IMAS o concertats.

Aquesta informació no es troba disponible dins aquesta
conselleria atès que fa referència a un organisme d’una altra
institució.

Palma, 17 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 2074/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a casos confirmats
d'explotació sexual de menors a les institucions de la
Fundació S'Estel i actuacions al respecte.

Actualment als centres de justícia juvenil tenim detectats 3
casos de menors víctimes d’ESIA. En els tres casos s’ha
notificat al fiscal de menors.
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Palma, 9 de març de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 2075/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a casos d'Es Pinaret
detectats que hagin format part de la captació de nines o
nins per a l'explotació de menors.

Es tenen detectats els casos següents:
• Amb sentència d’Explotació Sexual de Menors a Es

Pinaret: 3.
• Amb sentència de violències múltiples: 3.

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

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 2076/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures preses en relació
amb casos de conductes impròpies de caràcter sexual per
part d'educadors de centres de la Fundació S'Estel.

Tal com es va exposar en seu parlamentària, des del 2015
s’ha 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’ha 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 als seus drets i deures
durant el compliment de la seva mesura.

Gràcies a totes aquestes mesures i a la reacciío contundent
davant qualsevol fet s’ha facilitat la detecció i actuació davant
qualsevol conducta inapropiada.

Palma, 17 de febrer de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 2085/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a servei públic de
transport sanitari aeri de Menorca.

Quan una aeronau del 061 pateix una incidència tècnica que
impedeix el vol, s’activa un pla de contingència i de
coordinació.

Per tant, l’avió ambulància de Menorca va patir una
incidència tècnica en les pantalles, ocasionades per una peça,
que va ser substituïda.

En aquest cas el pla de contingència i coordinació preveu
que, en incidències com aquesta, s’utilitza un avió ambulància
del 061 amb base a Mallorca en coordinació amb el servei
d’ambulància del 061 a Menorca. Això és el que es va fer.

Finalment, el Servei de Salut treballa en la redacció dels
plecs per licitar un nou concurs que doni estabilitat al servei.
Mentrestant, Eliance continuarà operant a Menorca i l’empresa
Babkok farà els trasllats d’Eivissa.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 2087/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a places vacants a
l'Ibsalut a atenció primària.

Sí, el nombre de places no cobertes són 347 i fa referència
a les no ocupades per personal fix. Les necessitats assistencials
es cobreixen amb personal eventual o interí.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 2088/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a places vacants i no
cobertes per l'Ibsalut en relació amb les diferents
especialitats mèdiques.

Sí, el nombre de places no cobertes són 378 i fa referència
a les no ocupades per personal fix. Les necessitats assistencials
es cobreixen amb personal eventual o interí.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 2093/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a substitucions en el
servei de salut per facultatius sense titulacions
homologades.

a) Els motius pels quals s’han fet són per garantir el dret a
la protecció de la salut, que reconeix l’article 43 de la
Constitució Espanyola. A més, la Llei general de sanitat té per
objecte la regulació de totes les accions que permetin fer
efectiu aquest dret a la protecció de la salut.

b) Sense la titulació pertinent ningú.
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c) Sí, sempre es fa.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 2095/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a deficiències i
mancances del centre de Salut Pere Garau.

1. El Servei de Salut cerca una alternativa per a aquest centre,
trobar una nova ubicació ha estat una de les prioritats del Pla
d’Infraestructures. Des de l’any 2016 es realitzen reunions amb
l’Ajuntament de Palma per a la cessió d’un solar.

2. El Servei de Salut garanteix la seguretat del personal sanitari
i usuaris de tots els centres de salut i s’intenta solucionar amb
la major celeritat qualsevol incident que es produeixi a un
centre sanitari.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 2096/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a centre de Salut Pere
Garau.

El Servei de Salut garanteix la seguretat del personal
sanitari i usuaris de tots els centres de salut i sempre s’intenta
solucionar amb la major celeritat qualsevol incident que es
produeixi a un centre sanitari.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AD)

A les Preguntes RGE núm. 2138 a 2140/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a fons arribats a la nostra
comunitat autònoma els anys 208, 2019 i 2020 del Pacte
d'Estat contra la violència de gènere.

El 2018 van arribar a les Illes Balears un total de
4.041.423,32 € procedents del pacte d’estat contra la violència
de gènere. En 2019 aquesta quantitat va ser de 4.076.685,29 €.

Respecte del 2020, la quantitat destinada pel Pacte d’estat
contra la violència de gènere encara no es coneix donat que
depèn de l’aprovació dels pressuposts generals de l’Estat.

Palma, 4 de març de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 2155/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a formació aportada per
a l'accés a la borsa d'infermeria de l'Ibsalut.

El Servei de Salut sempre verifica la documentació aportada
pels candidats, ja que hi ha possibilitats que la documentació
aportada pels candidats o candidates presenti irregularitats.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 2156/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures
per part de l'Ibsalut davant les possibles irregularitats a la
documentació per a l'accés al Servei de Salut.

Hi ha possibilitats que la documentació aportada pels
candidats presenti irregularitats. Per això, el Servei de Salut la
verifica i si es plantegen dubtes sobre la seva adequació, no es
puntua, en canvi si els dubtes són sobre la seva autenticitat es
trasllada el cas a Fiscalia.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 2157/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantia per part de
l'Ibsalut del compliment dels mèrits presentats per a la seva
baremació per part dels aspirants a l'accés a la borsa
d'infermeria del Servei de Salut.

El Servei de Salut comprova que els documents aportats
estan validats per institucions acadèmiques o científiques
acreditades.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 2158/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuació del Servei de
Salut davant el coneixement de possibles irregularitats en
els "mèrits" per alguns aspirants a la borsa d'infermeria.

Hi ha possibilitats que la documentació aportada pels
candidats presenti irregularitats, per aquest motiu, el Servei de
Salut la verifica. Si es plantegen dubtes sobre la seva
adequació, no es puntua, i si els dubtes són sobre la seva
autenticitat es trasllada el cas a Fiscalia.
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La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 2159/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a accés a la borsa única
per a personal eventual del SSIB (Servei de Salut de les Illes
Balears).

El Servei de Salut verifica el compliment de tots els
requisits que la normativa estableix.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 2188/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a salubritat a les instal·lacions destinades
al personal sanitari de l'Hospital de Can Misses.

Consider que se segueixen els protocols establerts per
garantir les condicions mínimes de salubritat en les
instal·lacions destinades al personal sanitari de l’Hospital de
Can Misses.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 2189/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment de la normativa de
seguretat i salut laboral a les instal·lacions destinades al
personal sanitari de l'Hospital de Can Misses.

Consider que s’acompleix la normativa de seguretat i salut
laboral en les instal·lacions destinades al personal sanitari de
l’Hospital de Can Misses.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 2586/20, presentada pel
diputat Juna Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a inclusió en el
calendari oficial de vacunació de les Illes Balears de la
tetravalent enfront de la meningitis A, C, W i Y en la dosi
dels nadons (primer any des del naixement).

A Espanya la Ponència de Programa i Registre de
Vacunacions revisa periòdicament les estratègies de vacunació.
Concretament, quant a la vacunació antimeningocòccica al
2019, es va publicar un document aprovat per la Comissió de

Salut Pública dia 14 de març del 2019 (Grup de treball de
vacunació enfront d'EMI de la Ponència de Programa i Registre
de Vacunacions. Recomanacions de vacunació davant la
malaltia meningocòcica invasiva) on, respecte de la vacuna
contra el meningococ dels grups ACWY, es diu:

(pàg. 73) "6. Possibles estratègies de vacunació.

6.1. Amb vacunes conjugades enfront de MenACWY.

6.1.1. Vacunació sistemàtica:

Tenint en compte les característiques de la transmissió de
N. meningitidis, la situació epidemiològica de l'EMI en els
últims anys i el coneixement actual sobre l'efectivitat de les
vacunes conjugades i la persistència de la protecció, es
podrien plantejar les següents estratègies de vacunació amb
MenACWY en funció dels grups d'edat:"

(pàg. 74) "Vacunació en la població infantil. Proporciona
protecció individual enfront de MenACWY en vacunats.
Encara que la major incidència d'EMI s'observa en la
població infantil menor de 5 anys d'edat, l'EMI per MenW
s'està observant fonamentalment en la població a partir dels
15 anys d'edat. Tenint en compte l'evolució de l'EMI per
MenW i MenY en altres països, podria optar-se per protegir
inicialment també a la població infantil. L'estratègia de
vacunació a partir del primer any d'edat amb vacunes
conjugades ha mostrat ser efectiva en la prevenció d'EMI en
els menors de 12 mesos d'edat, sempre que s'hagi realitzat
una vacunació de rescat àmplia en adolescents i joves."

6.1.2. Importància d'establir la protecció comunitària.

(5è paràgraf, pàg. 74-75) "Per tant, partint de la situació
epidemiològica actual a Espanya, en la qual s'observa un
augment d'EMI per serogrups W e I i un lleu augment de
casos per serogrup C, s'estima que per a establir protecció
comunitària enfront dels serogrups W e I serà necessària la
vacunació sistemàtica durant diversos anys, preferentment
a població adolescent i jove. Per a obtenir un impacte més
primerenc sobre la malaltia, és recomanable, a més, posar
en marxa una campanya de captació i vacunació de diverses
cohorts d'adolescents i joves en un període curt de temps
(un o dos anys) i de manera coordinada i simultània en les
CCAA (en temps i en cohorts a vacunar). D'aquesta manera
es pretén reduir el transport nasofaringi dels serogrups
inclosos en la vacuna i controlar en curt espai de temps
l'EMI pels serogrups C, W e I a Espanya."

7. Recomanacions (pàg. 75-76)

"1. Vacunació enfront de MenACWY

Tenint en compte les característiques de la transmissió de
meningococ, la situació epidemiològica de l'EMI en els
últims anys, el coneixement actual sobre l'efectivitat de les
vacunes conjugades i la persistència de la protecció, es
considera prioritària la vacunació d'adolescents i adults
joves, realitzant vacunació de rescat de manera simultània
en totes les CCAA, amb la finalitat de tenir impacte
epidemiològic com més aviat millor. Per a això es
recomana:
a. Vacunació sistemàtica en població adolescent.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf#page=87


2722 BOPIB núm. 45 - 15 de maig de 2020

b. Captació activa i vacunació de diverses cohorts
d'adolescents i adults joves.
c. No-inclusió de la vacunació en població infantil en
aquest moment.
Actualment, no s'observa una tendència clara quant a
l'evolució de l'EMI per MenW i MenY en la població
infantil. No obstant això, la realitat epidemiològica pot
canviar i si es detectés un canvi de tendència de la malaltia
en la infància abans que s'instauri la protecció comunitària,
estaria justificada la inclusió de la vacunació amb
MenACWY en aquesta població."

Així doncs, la Conselleria de Salut ha seguit la recomanació
dels experts aprovada per la Comissió de Salut Pública de no
incloure la vacunació contra el meningococ ACWY als 12
mesos d’edat mentre no canviï la situació epidemiològica de la
malaltia o mentre no hi hagi dades suficients sobre la vacuna
que avalin el seu ús en salut pública en la situació actual de la
malaltia.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 2587/20, presentada pel
diputat Juna Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la
consellera de Salut i Consum sobre les recomanacions de
pediatres Ibsalut enfront de la meningitis A, C, W i Y en la
dosi dels nadons.

El Servei de Salut de les Illes Balears segueix
escrupolosament les recomanacions vacunals contemplades en
el calendari de vacunació de les Illes Balears (actualització del
2019) que coincideixen també amb el calendari comú de
vacunació al llarg de tota la vida del Sistema Nacional de Salut.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 2590/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a vacuna per combatre la meningitis B,
comercialitzada amb el nom de Besxero.

A Espanya la Ponència de Programa i Registre de
Vacunacions revisa periòdicament les estratègies de vacunació.
Concretament, quant a la vacunació antimeningocòccica al
2019, es va publicar un document aprovat per la Comissió de
Salut Pública dia 14 de març del 2019 (Grup de treball de
vacunació enfront d'EMI de la Ponència de Programa i Registre
de Vacunacions. Recomanacions de vacunació davant la
malaltia meningocòcica invasiva) on, respecte de la vacuna
contra el meningococ B, es diu:

"5. Consideracions clau. (pàg. 72)

6. Actualment es disposa de dues vacunes proteiques davant
el serogrup B, 4CmenB i MenB-fHbp. La vacuna 4CmenB

s’està utilitzant en la vacunació sistemàtica en menors de 2
anys d’edat en alguns països del nostre entorn. L’estratègia
de vacunació amb pauta 2 + 1, establerta des de la tardos
del 2015 a Anglaterra en la població infantil, suggereix, en
aquest país, un impacte directe l’EMI per MenB en
determinades edats. A causa de diferències en l’expressió
de les lipoproteïnes de les soques circulants a Espanya i al
Regne Unit, és difícil extrapolar els efectes observats. La
informació disponible en aquest moment mostra una curta
durada de la protecció, absència de protecció a la població
no vacunada i, tot i que hi ha dades provisionals per a
diferents períodes, no es disposa de les dades d’efectivitat
després de tres anys d’utilització a Anglaterra. A més, cal
ressaltar la seva alta reactogenicitat quan s’administra
concomitantment amb les vacunes del calendari infantil.

7. Recomanacions (pàg. 76)

2. No inclusió de la vacunació contra la MenB.

La situació epidemiológica actual, juntament amb laes
incerteses que envolten l’ús de la vacuna, fan que no es
consideri la seva inclusió en el calendari de vacunació."

Així doncs, la Conselleria de Salut ha seguit la recomanació
dels experts aprovada per la Comissió de Salut Pública de no
incloure la vacunació contra el meningococ B mentre no canviï
la situació epidemiològica de la malaltia o mentre no hi hagi
dades suficients sobre la vacuna que avalin el seu ús en salut
pública en la situació actual de la malaltia.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 2608/20, presentada pel
diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades de la recaptació
per municipis de l'impost sobre estades turístiques a les Illes
Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible.

A l’operativa de l’Agència Tributària de les Illes Balears no
existeix cap precedent de tribut autonòmic que requereixi del
detall de recaptació per municipi per a la seva gestió.

Dins el procediment de liquidació de qualsevol tribut,
l’import recaptat per municipi no és element necessari per a la
gestió del tribut ni constitueix una informació rellevant per a
l’ATIB, i per tant, aquesta tasca no es considera prioritària.

Tot i així, es treballa per millorar l’obtenció de dades.

Palma, 6 de març de 2020
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau
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Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 2612/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.

1. El pressupost executat de capítol 1 relatiu al programa
esmentat ha estat de 95.626 €. El capítol 2 no distingeix entre
els diferents programes, essent de 70.730 € dels quals se n’han
executat 69.433 €.

2. El programa compta amb dos tècnics mitjans.

Palma, 9 de març de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 2613/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.

1. El pressupost executat de capítol 1 relatiu al programa
esmentat ha estat de 145.357,00 €. El capítol 2 no distingeix
entre els diferents programes, essent de 70.730 € dels quals se
n’han executat 69.433 €.

2. El programa compta amb un tècnic/a superior i 2 tècnic/a
mitjans.

Palma, 9 de març de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 2614/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.

1. El pressupost executat de capítol 1 relatiu al programa
esmentat ha estat de 95.215 € de Fundació S’Estel i 100.962,18
de la direcció general. Al capítol 2 es destina 862.965 € dels
concerts existents i 777.616,55 de Renda d’Emancipació, a més
de 110.000 de l’acompanyament i habitatge a Menorca i
Eivissa.
 
2. El programa compta amb 7 tècnics.

Palma, 9 de març de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 2615/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.

1. El pressupost executat de capítol 1 relatiu al programa
esmentat ha estat de 145.494 €. El capítol 2 no distingeix entre
els diferents programes, essent de 70.730 € dels quals se n’han
executat 69.433 €.

2. El programa compta amb tres psicòlogues.

Palma, 9 de març de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 2616/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.

1. El pressupost executat de capítol 1 relatiu al programa
esmentat ha estat de 120.955,93 € més 44.427€ de la direcció
general. El capítol 2 no distingeix entre els diferents programes,
essent de 70.730 € dels quals se n’han executat 69.433 €.

2. El programa compta amb dues psicòlogues i dues tècniques
que hi dediquen el 50%.

Palma, 9 de març de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 2617/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.

1. El pressupost executat de capítol 1 relatiu al programa
esmentat ha estat de 49.046,00 €. A més 29.808,13 € de capítol
2.

2. El programa compta amb una psicòloga i un borsí de
mediadors.

Palma, 9 de març de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez
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Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 2624/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.

Aquest programa ja no funciona atès que l’atenció
terapèutica es realitza amb els equips tècnics de cada centre.

Palma, 9 de març de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 2636/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contractació de metges sense els
requisits per poder exercir (2).

La Conselleria de Salut garanteix l’assistència sanitària.

La Llei general de sanitat estableix que en circumstàncies
extraordinàries, com la manca d’especialistes, es pot justificar
la contractació de metges no especialistes.

En la mateixa línia es manifesten nombroses sentències del
Tribunal Suprem.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 2638/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incentius a la plantilla d'especialistes
mèdics per tal que continuïn prestant servei en els centres
sanitaris de les Illes Balears.

Des de l’arribada d’aquest govern, les principals mesures
per fidelitzar professionals han revertit la situació provocada
per l’anterior govern durant la legislatura 2011-2015:
• Recuperar la carrera professional.
• Convertir eventuals en interins.
• Activar les diferents borses de treball.
• Convocar oposicions. Més de 6.000 places.
• Recuperar els dies d’incapacitat laboral, primer a cinc dies

i ara ja des del primer dia de baixa.
• Recuperar els dies de lliure disposició.
• Recuperar el plus de fidelització, que cobren els metges de

Menorca, Eivissa i Formentera.
• Pagament de l’activitat extraordinària als hospitals.
• Recuperar les ajudes socials.
• Instaurar el temps de transmissió d’informació per al

personal que fa torns. (Solapament).
• Activitat extraordinària remunerada a atenció primària de

salut.
• Incrementar el preu de l’hora de guàrdia de metges i

infermeres.

• Possibilitar que les professionals embarassades no perdin
cap remuneració per raó del seu embaràs.

• Nova ronda d’oposicions per complir l’objectiu de
celebrar-les cada dos anys.

• Incrementar el preu de l’hora de guàrdia de les supervisores
d’infermeria.

• Augmentar el nombre de places de professionals en
formació per tenir més metges.

• Entre d’altres.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 2731/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en funcionament
efectiu de la depuradora d'Addaia, Na Macaret, Arenal
d'En Castells i Son Parc (Es Mercadal, Menorca).

Com bé sabrà, aquestes obres les du a terme l’estat. Es
posaran en funcionament efectiu quan estiguin acabades i
recepcionades per la comunitat autònoma. Per conèixer el
calendari concret s’ha d’adreçar a la Direcció General de
l’Aigua del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AZ)

A les Preguntes RGE núm. 2742, 2746 i 2750/20,
presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a
terme contra la processionària del pi a Eivissa durant els
anys 2017, 2018 i 2019.

Eivissa és l’única de les quatre Illes Balears on la
processionària no és una plaga, sinó un agent nociu (BOIB
núm. 20, de 7 de febrer del 2009), fruit dels esforços que durant
anys es venen realitzant per tal que no generi danys sobre la
massa forestal i perjudicis sobre persones i animals.

Les actuacions dutes a terme en aquests 3 anys són:
• Instal·lació de trampes per al monitoreig de l’espècie i la

captura massiva de papallones de la processionària del pi.
Anualment s’instal·len en aquesta illa unes 1.500 trampes,
que es revisen cada 15 dies. Entre agost i octubre. A partir
de l’any 2018 es va reforçar el trampeig en la zona de St.
Carles on hi havia una major presència de l’insecte.

• Pla d’Inspecció: Es realitza durant l’hivern de cada any,
entre els mesos de desembre i febrer. Es basa en
inspeccionar els pinars a la recerca de les bosses que la
processionària teixeix per protegir-se del fred.

• Eliminació de bosses: També s’executa anualment durant
els mesos d’hivern i es basa en eliminar les bosses per
reduir la població de l’insecte. Hi col·laboren els caçadors
de les diferents associacions.

• Elaboració de plànols d’afectació. Aquesta actuació també
es realitza anualment, durant cada mes d’octubre. Es tracta
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de valorar l’afectació dels pinars per la processionària del
pi, a partir de dades de captures en trampes, bosses trobades
i inspeccions efectuades en els pinars. Aquesta actuació es
vital per determinar si hi ha alguna zona de risc, on la
processionària estigui explosionant i sigui necessària
l’adopció de mesures més contundents.

• Tractaments aeris: En els darrers anys s’ha realitzat un
tractament aeri puntual de 4.000 ha de pinars a l’illa
d’Eivissa durant l’any 2018, arran dels resultats obtinguts
en els plànols d’afectació dels anys 2016 i 2017. L’objectiu
és evitar la proliferació i expansió de la processionària, i
que aquesta es pugui convertir en plaga, en aquelles zones
on s’observa un increment de captures i de bosses molt
sobtat i alarmant. Es va tractar amb avió i es va utilitzar un
producte biològic formulat en base al bacteri Bacillus
thuringiensis.

• Lluita biològica: Durant aquests anys s’han instal·lat i
revisat caixes niu per a la cria d’aus, i caixes per al refugi
de ratapinyades. Es tracta de fomentar els enemics naturals
que depreden erugues i papallones de la processionària del
pi.

• Estudis i investigació: Durant els anys 2017 i 2018 es va
realitzar un estudi sobre els possibles parasitoids d’ous de
la processionària a les Pitiüses, com a controladors naturals.
A Eivissa i Formentera es desconeix si existeixen
parasitoids de la processionària, i si aquests podrien tenir un
paper important com a controladors naturals d’aquest
insecte, per aquest motiu es va dur a terme aquest estudi,
realitzat per la UIB i finançat a través de l’Obra Social “La
Caixa”.

• Formació i divulgació: L’any 2018 vàrem elaborar un vídeo
divulgatiu sobre la processionària del pi a les Illes Balears;
també es varen realitzar jornades informatives sobre els
tractaments fitosanitaris.

• Assessorament a particulars, ajuntaments i altres sectors
implicats.

• Informació a través de la pàgina web del Servei de Sanitat
Forestal i del PIA. 

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
BA)

A les Preguntes RGE núm. 2743, 2747 i 2751/20,
presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a
terme contra la processionària del pi a Formentera durant
els anys 2017, 2018 i 2019.

A Formentera la processionària es va declarar com a agent
nociu l’any 2009. L’any 2011 vàrem declarar un focus incipient
de plaga a la zona de Cap de Barbaria i Puig de’n Guillen
(BOIB núm. 174, de 21de novembre del 2011), a partir
d’aquest moment s’intensifiquen les actuacions de lluita contra
la processionària i es proposen actuacions més contundents
com els tractaments aeris. De manera reincident el Consell
Insular de Formentera rebutja els tractaments.

El 18 d’octubre del 2016 es declara la processionària com
a plaga a tota l’illa de Formentera. El 30 de setembre del 2016,
i arran de la situació de proliferació i expansió de l’insecte, el
Consell Insular de Formentera, en acord del Ple, aprova i

sol·licita a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
actuacions per frenar l’expansió de la plaga entre les quals hi
consten els tractaments aeris.

Les actuacions dutes a terme en aquests 3 anys són:
• Instal·lació de trampes per al monitoreig de l’espècie i la

captura massiva de papallones de la processionària del pi.
Anualment s’instal·len en aquesta illa entre 1.000 i 1.200
trampes, que es revisen cada 15 dies. Entre agost i octubre.
A partir de l’any 2018 es va reforçar el trampeig en la zona
de St. Carles on hi havia una major presència de l’insecte.

• Pla d’Inspecció: Es realitza durant l’hivern de cada any,
entre els mesos de desembre i febrer. Es basa en
inspeccionar els pinars a la recerca de les bosses que la
processionària teixeix per protegir-se del fred.

• Eliminació de bosses: També s’executa anualment durant
els mesos d’hivern i es basa en eliminar les bosses per
reduir la població de l’insecte. Hi col·laboren els caçadors
i una brigada del Consell Insular de Formentera.

• Elaboració de plànols d’afectació. Aquesta actuació també
es realitza anualment, durant cada mes d’octubre. Es tracta
de valorar l’afectació dels pinars per la processionària del
pi, a partir de dades de captures en trampes, bosses trobades
i inspeccions efectuades en els pinars. Aquesta actuació es
vital per determinar si hi ha alguna zona de risc, on la
processionària estigui explosionant i sigui necessària
l’adopció de mesures més contundents.

• Tractaments aeris: Des de l’any 2017 es realitza anualment
un tractament aeri a l’illa de Formentera, d’unes 1.500 ha,
per intentar contenir l’avanç i la proliferació de la plaga. El
tractament es realitza amb helicòpter, amb la tècnica d’ultra
baix volum, el que permet utilitzar dosis de producte molt
baixes. Es va utilitzar un producte biològic formulat en base
al bacteri Bacillus thuringiensis.

• Lluita biològica: Durant aquests anys s’han instal·lat i
revisat caixes niu per a la cria d’aus, i caixes per al refugi
de ratapinyades. Es tracta de fomentar els enemics naturals
que depreden erugues i papallones de la processionària del
pi.

• Estudis i investigació: Durant els anys 2017 i 2018 es va
realitzar un estudi sobre els possibles parasitoids d’ous de
la processionària a les Pitiüses, com a controladors naturals.
A Eivissa i Formentera es desconeix si existeixen
parasitoids de la processionària, i si aquests podrien tenir un
paper important com a controladors naturals d’aquest
insecte, per aquest motiu es va dur a terme aquest estudi,
realitzat per la UIB i finançat a través de l’Obra Social “La
Caixa”. A l’octubre del 2018 va finalitzar també un estudi
realitzat per la UIB en el qual s’analitzaven els possibles
efectes o impactes dels tractaments aeris sobre els pinars de
Formentera i la resta d’entomofauna associada. Aquest
primer informe ha conclòs que no hi ha diferències
significatives entre l’entomofauna dels pinars tractats i no
tractats a l’illa de Formentera. Està previst repetir aquest
estudi a l’any 4 del tractament aeri a Formentera, és a dir,
aquest 2020, per comprovar si s’han produït alteracions
després del cicle de tractaments.

• Formació i divulgació: L’any 2018 vàrem elaborar un vídeo
divulgatiu sobre la processionària del pi a les Illes Balears;
també es realitza una jornada informatives anual prèvia als
tractaments fitosanitaris.

• Assessorament a particulars, ajuntaments i altres sectors
implicats.
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• Informació a través de la pàgina web del Servei de Sanitat
Forestal i del PIA. 

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
BB)

A les Preguntes RGE núm. 2744, 2748 i 2752/20,
presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a
terme contra la processionària del pi a Mallorca durant els
anys 2017, 2018 i 2019.

A l’illa de Mallorca la processionària del pi va ser
introduïda a l’any 1942; l’any 2003 va ser declarada com a
plaga (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre del 2003), i actualment
es troba estesa per tota la superfície de pinar de l’illa, afectant
en major o menor grau.

Les actuacions en aquesta illa van dirigides a reduir la seva
intensitat, danys i perjudicis en les zones forestals d’alt ús
públic (àrees recreatives, finques públiques o refugis, entre
d’altres), així com protegir aquells pinars que per diverses
causes poden veure compromesa la seva supervivència (atacs
d’escolítids, sequera extrema, perímetres d’incendis o caps de
fibló, defoliacions molt intenses i reincidents, etc.)

Les actuacions dutes a terme en aquests 3 anys són:
• Instal·lació de trampes per al monitoreig de l’espècie i la

captura massiva de papallones de la processionària del pi.
Anualment s’instal·len en determinades finques públiques
i espais naturals protegits, i es revisen periòdicament. Entre
agost i octubre.

• Pla d’Inspecció: Es realitza durant l’hivern de cada any,
entre els mesos de desembre i febrer. Es basa en
inspeccionar els pinars a la recerca de les bosses que la
processionària teixeix per protegir-se del fred. Es limita a
zones dalt ús públic, on l’objectiu és reduir al màxim les
pertorbacions sobre els usuaris d’aquestes zones.

• Eliminació de bosses: També s’executa anualment durant
els mesos d’hivern i es basa en eliminar les bosses per
reduir la població de l’insecte. Es limita a zones dalt ús
públic, on l’objectiu és reduir al màxim les pertorbacions
sobre els usuaris d’aquestes zones.

• Elaboració de plànols d’afectació. Aquesta actuació també
es realitza anualment, durant els mesos de març i abril. Es
tracta de valorar l’afectació dels pinars per la processionària
del pi, a partir de l’observació del nivell de defoliació dels
pins i del número de bosses trobades. Aquesta actuació es
vital per planificar tractaments aeris i/o terrestres.

• Tractaments aeris: La situació durant el 2018 i 2019 era
alarmant en algunes masses forestals de Mallorca i
Menorca: s’observaven pinars amb risc greu de veure’s
compromesa la seva supervivència a causa de defoliacions
molt intenses any rere any; també destacava l’afectació
posterior de molts d’aquests pinars per insectes escolítids i
altres patògens, que aprofiten la debilitat de l’arbrat que ha
patit intenses i repetides defoliacions, per atacar i acabar
matant els pins. Vista aquesta situació, a l’any 2019 es van
tractar 8.000 ha en aquestes illes (6.000 a Mallorca i 2.000
a Menorca), seguint els criteris de debilitat i risc de
supervivència de la massa, així com en zones forestals d’ús

públic. El tractament es realitza amb helicòpter, amb la
tècnica d’ultra baix volum, el que permet utilitzar dosis de
producte molt baixes. Es va utilitzar un producte biològic
formulat en base al bacteri Bacillus thuringiensis.

• Tractaments terrestres: Es basa en l’aplicació d’un producte
fitosanitari mitjançant mitjans terrestres (vehicle pick-up
dotat d’un canó polvoritzador i tolba de barreja); també
amb un producte biològic. El tractament terrestre es realitza
cada tardor a l’illa de Mallorca en les zones forestals d’ús
públic: àrees recreatives, camins principals de finques
públiques o refugis, alguns pins singulars.

• Lluita biològica: Durant aquests anys s’han instal·lat i
revisat caixes niu per a la cria d’aus, i caixes per al refugi
de ratapinyades. Es tracta de fomentar els enemics naturals
que depreden erugues i papallones de la processionària del
pi.

• Formació i divulgació: L’any 2018 vàrem elaborar un vídeo
divulgatiu sobre la processionària del pi a les Illes Balears;
també es realitza una jornada informativa anual prèvia als
tractaments fitosanitaris.

• Assessorament a particulars, ajuntaments i altres sectors
implicats.

• Informació a través de la pàgina web del Servei de Sanitat
Forestal i del PIA. 

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
BC)

A les Preguntes RGE núm. 2745, 2749 i 2753/20,
presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a
terme contra la processionària del pi a Menorca durant els
anys 2017, 2018 i 2019.

A l’illa de Menorca la processionària del pi va ser
introduïda a l’any 1970; l’any 2003 va ser declarada com a
plaga (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre del 2003), i actualment
es troba estesa per tota la superfície de pinar de l’illa, afectant
en major o menor grau.

Les actuacions en aquesta illa van dirigides a reduir la seva
intensitat, danys i perjudicis en les zones forestals d’alt ús
públic (àrees recreatives, finques públiques o refugis, entre
d’altres), així com protegir aquells pinars que per diverses
causes poden veure compromesa la seva supervivència (atacs
d’escolítids, sequera extrema, perímetres d’incendis o caps de
fibló, defoliacions molt intenses i reincidents, etc.)

Les actuacions dutes a terme en aquests 3 anys són:
• Instal·lació de trampes per al monitoreig de l’espècie i la

captura massiva de papallones de la processionària del pi.
Anualment s’instal·len en determinades finques públiques
i espais naturals protegits, i es revisen periòdicament. Entre
agost i octubre.

• Pla d’Inspecció: Es realitza durant l’hivern de cada any,
entre els mesos de desembre i febrer. Es basa en
inspeccionar els pinars a la recerca de les bosses que la
processionària teixeix per protegir-se del fred. Es limita a
zones dalt ús públic, on l’objectiu és reduir al màxim les
pertorbacions sobre els usuaris d’aquestes zones.
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• Eliminació de bosses: També s’executa anualment durant
els mesos d’hivern i es basa en eliminar les bosses per
reduir la població de l’insecte. Es limita a zones dalt ús
públic, on l’objectiu és reduir al màxim les pertorbacions
sobre els usuaris d’aquestes zones.

• Elaboració de plànols d’afectació. Aquesta actuació també
es realitza anualment, durant els mesos de març i abril. Es
tracta de valorar l’afectació dels pinars per la processionària
del pi, a partir de l’observació del nivell de defoliació dels
pins i del número de bosses trobades. Aquesta actuació es
vital per planificar tractaments aeris i/o terrestres.

• Tractaments aeris: La situació durant el 2018 i 2019 era
alarmant en algunes masses forestals de Mallorca i
Menorca: s’observaven pinars amb risc greu de veure’s
compromesa la seva supervivència a causa de defoliacions
molt intenses any rere any; també destacava l’afectació
posterior de molts d’aquests pinars per insectes escolítids i
altres patògens, que aprofiten la debilitat de l’arbrat que ha
patit intenses i repetides defoliacions, per atacar i acabar
matant els pins. Vista aquesta situació, a l’any 2019 es van
tractar 8.000 ha en aquestes illes (6.000 a Mallorca i 2.000
a Menorca), seguint els criteris de debilitat i risc de
supervivència de la massa, així com en zones forestals d’ús
públic. El tractament es realitza amb helicòpter, amb la
tècnica d’ultra baix volum, el que permet utilitzar dosis de
producte molt baixes. Es va utilitzar un producte biològic
formulat en base al bacteri Bacillus thuringiensis.

• Lluita biològica: Durant aquests anys s’han instal·lat i
revisat caixes niu per a la cria d’aus, i caixes per al refugi
de ratapinyades. Es tracta de fomentar els enemics naturals
que depreden erugues i papallones de la processionària del
pi.

• Formació i divulgació: L’any 2018 vàrem elaborar un vídeo
divulgatiu sobre la processionària del pi a les Illes Balears;
també es realitza una jornada informativa anual prèvia als
tractaments fitosanitaris.

• Assessorament a particulars, ajuntaments i altres sectors
implicats.

• Informació a través de la pàgina web del Servei de Sanitat
Forestal i del PIA. 

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 2789/20, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a infectats per coronavirus.

Sí, hem realitzat totes les comprovacions oportunes per
identificar i localitzar totes les persones que varen estar en
contacte estret amb el primer afectat per coronavirus.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 2974/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a denúncia registrada
per part d'un col·lectiu de 6 infermers i infermeres davant
la Fiscalia Superior de les Illes Balears, en data 12/02/2020
amb motiu dels fets relatius a l'accés d'aspirants a la borsa
única de personal eventual del Servei de Salut de les Illes
Balears (Ibsalut).

La Direcció de personal de l’ib-salut s’encarrega de vetllar
perquè es compleixin els principis d’igualtat i mèrit, capacitat
i publicitat, i per aquest motiu es reuneix amb els representants
dels treballadors de manera permanent.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 2976/20, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures adoptades per l'EBAP per
evitar errors i irregularitats a les proves d'accés a la Funció
Pública.

Actualment, de tots els processos selectius convocats
derivats de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018 (BOIB
núm. 157, de 15 de setembre del 2018 i BOIB núm. 44, de 6
d’abril del 2019); a l’EBAP es gestionen 6 tribunals
qualificadors de cossos d’administració general, i 17 tribunals
qualificadors de cossos facultatius superiors. Després es
convocaran la resta de cossos de l’oferta abans esmentada.

Des de l’EBAP es proporcionen als tribunals qualificadors
les infraestructures i eines per tal que puguin atendre
correctament la seva tasca de desenvolupament de les proves
selectives; atès que actuen amb autonomia funcional total i els
seus membres són els responsables de l’objectivitat del procés
selectiu i la valoració de les proves.

Tenim constància d’un únic incident en la confecció de
l’examen d’informàtica d’auxiliar corresponent al procés
selectiu de l’ingrés al cos auxiliar de l’oferta pública 2014 i
2015; el qual va ser elaborat pel tribunal qualificador de
l’esmentat procés selectiu. Aquest no va permetre valorar els
mèrits i capacitat dels aspirants, atès que es va arribar a anul·lar
fins el 80% de les preguntes de l’examen. Motiu pel qual, el
tribunal va decidir repetir l’examen que es va desenvolupar
sense incidències. Finalment, va finalitzar amb la presa de
possessió per part dels opositors que aprovaren el procés
selectiu.

Quant al tribunal qualificador del cos de gestió, en la sessió
celebrada el 8 de novembre del 2019 es va fer entrega als
membres una bateria de preguntes sobre les quals després es
confeccionen els corresponents qüestionaris aleatoris per tal de
validar-les. Alhora, en la sessió de 27 de novembre del 2019, 
el tribunal qualificador acordà posposar la data del primer
exercici, inicialment previst per al 14 de desembre del 2019,
atès que existien indicis que s’havia pogut rompre la cadena de
custòdia de les preguntes. Aquest mateix dia, per a què
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tinguessin la informació els opositors, es va publicar al taulell
de novetat del portal de l’EBAP “oposicions 1019” que
s’ajornava la data del primer exercici, i després l’endemà es va
publicar els aclariments sobre informacions o rumors apareguts
amb l’ajornament de la primera prova. Així mateix,
l’ajornament de la data va ser decisió presa pel tribunal
qualificador, compartida amb aquest ens. Així mateix, es va
comunicar que lamentaven les molèsties que aquest fet podia
haver causat a les persones opositores.

A partir d’aquesta data, des de la Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització es va donar ordre
d’assignar exclusivament caixes fortes als tribunals
qualificadors.

Aquest incident posa de relleu que el procés d’elaboració de
les proves és molt estricte i 100% garantista amb els principis
d’igualtat, mèrits i oportunitats als quals tenen dret els
opositors i que des de l’administració hem de garantir.

Tot i així davant aquests fets, des de la conselleria es va
encarregar una investigació interna a la Direcció General de
Funció Pública.

Es va donar instrucció de reforçar els sistemes de custòdia
i només oferir als tribunals l’opció de caixes fortes. A més, des
de l’EBAP s’adquiriran noves caixes fortes amb pany
electrònic per maximitzar les mesures de seguretat i per
garantir les necessitats de seguretat dels mitjans que l’escola ha
d’oferir als tribunals qualificadors per facilitar la custòdia de la
documentació.

S’ha actualitzat el manual d’instruccions i bones pràctiques
per als membres dels tribunals qualificadors, que es tradueix en
una guia que tracta de forma completa sobre diferents qüestions
relatives a l’organització de processos selectius, com ara les
normes de funcionament dels tribunals i les pautes per elaborar
els exàmens. Aquesta guia, en diversos apartats fa referència
que els membres són els responsables de l’objectivitat del
procediment selectiu, del contingut i de la confidencialitat de
les proves, i del compliment de les bases de la convocatòria.
Entre d’altres informacions que conté la guia, esmenta que el
secretari del tribunal ha de custodiar la documentació i ha
d’adoptar les mesures de seguretat que consideri oportunes.

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

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 2980/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a legalitat de les contractacions del
personal sanitari a les Illes Balears.

Com no pot ser d’altra manera, s’actua sempre seguint els
dictats de les lleis.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 2981/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a procediment de contractació dels metges
d'atenció primària.

El procediment per a la contractació dels metges d’atenció
primària és l’establert a l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat
d’11 de novembre de 2016 pel qual s’aprova el text refós que
regula els procediments de selecció de personal estatutari
temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació de bosses
úniques de treball per a cada categoria i especialitat (BOIB
núm. 149, de 26 de novembre). Aquest acord va ser modificat
per la Mesa Sectorial de Sanitat de 29 de maig de 2018,
ratificat per l’Acord del Consell de Govern de 8 de juny de
2018 (BOIB núm. 71, de 9 de juny), regula la selecció del
personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de
borses de treball úniques per a cada categoria i especialitat.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 3116/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a bases per a
l'adjudicació del servei de transport aeri sanitari de les Illes
Balears.

Està en fase de redacció, per tant no està finalitzat.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BJ)

A les Preguntes RGE núm. 3146 a 3151/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a grau d'execució, partida
pressupostària, iniciatives executades, iniciatives en procés
d'execució, iniciatives no iniciades i valoració del resultat
del Pla d'acció de 2019 del segment de turisme actiu.

El grau d’execució que presenta el Pla d’Acció del 2019 del
segment estratègic de turisme actiu és el següent: executat un
40%, en procés un 22% i no iniciat un 38%.

La partida pressupostària és de 405.953 €. L’execució
d’aquest pla d’acció del 2019, no depenia sols de les accions a
desenvolupar per la pròpia AETIB, sinó que hi havia un
percentatge molt important, principalment de línia estratègica
d’accions directes de promoció, que són competència pròpia
dels consells insulars qui han vingut desenvolupant les accions
establertes dins del pla o bé directament pels mateixos consells
o bé per encomana a l’AETIB. Si tenim en compte la resposta
al punt 1, el grau d’execució és superior al 60%, encara que les
accions no iniciades durant l’exercici 2019, siguin accions
iniciades o en procés durant l’exercici 2020 per la seva pròpia
naturalesa o tipologia, cosa que farà que el 100% del
pressupost estarà executat.
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Les iniciatives que s’han executat íntegrament són les
següents:

- Participació a fòrums de Turisme Actiu.
- Comissió de treball amb TT.OO i AA.VV.
- Estudis de demanda.
- Workshop dels segments estratègics a Menorca.
- Workshop dels segments estratègics a Eivissa.
- Workshop dels segments estratègics a Formentera.
- F.R.E.E.
- Tournature.
- Salon destination nature.
- Fiets en wandelbeurs.
- Workshop-fun XXI Fai campionato europeu de globus
Mallorca 2019 & i Mallorca bailloons trophy.
- 2 Famtrip + mesa treball.
- Boot Dusseldorf.
- Presència del set de turisme actiu a les fires generalistes
(WTM).
- Obsequi institucional Turisme Actiu.
- Edició fullet/turisme actiu - busseig.

Les iniciatives que estan en procés d’execució són les
següents:

- Jornades professionals amb altres destinacions per
compartir experiències.
- Comissió de treball permanent: Conselleria de Medi
Ambient-Demarcació de Costes-Turisme.
- Formació: seguretat a la muntanya – especial barrancs.
- Formació: segurs i procediments rescat.
- Formació als empleats del OITS i allotjaments sobre el
turisme actiu.
- Edició fullet/turisme actiu-general.
- Manual de venda de producte.
- Comercialització d’experiències a la web
www.illesbalears.travel.

Les iniciatives que estan pendents d’iniciar són les següents:
- Col·laboració amb l’estudi de les dades de l’observatori
de l’ús públic a la Serra de Tramuntana.
- Jornada al sector empresarial en la millora de
l’experiència turística.
- Comissió de treball amb Medi Ambient i autoritats
competents autoritzacions proves esportives.
- Muntatge de carpes informatives a la volta en kayak a
Formentera.
- Presentació mitjans comunicació especialitzats en Turisme
Actiu.
- Dive travel show Madrid.
- Inmesión cornella.
- Anàlisi de la presència de fulletons de turisme actiu als
aeroports mitjançant accions de comàrqueting amb TT.OO.
- Edició presentació professional.
- Edició fullet rutes de busseig.
- Edició fullet rutes de kayak.
- Projecte pàrquing i plataforma llançament parapent i ala
delta.
- Contribució a la realització d’un escull artificial.
- Analitzar la constitució de la finestra única.
- Aliances estratègiques: An Immersion Trip.
- Concurs per al desenvolupament de projectes innovadors
vinculats al Turisme Actiu.

I finalment, aquests són els beneficis que han tingut els
empresaris adherits a aquest segment estratègic turístic:

- Formar part del projecte turístic del seu territori,
integrador, participatiu, col·laboratiu.
- Posar en comú el seu knowhow, que juntament amb el de
l’administració ens ajuda a assolir metes més grans.
- Tenir accés a un fòrum d’encontre en el qual
l’administració turística rep i atén les seves propostes per
treballar conjuntament els plans d’acció.
- Obtenir més visibilitat al portal turístic
www.illesbalears.travel, a fires turístiques i al directori
d’empreses adherides als segments estratègics.
- Accions de comunicació interna-externa SET.
- Ús de les marques.
- Jornades, networking i millora de la competitivitat: accés
a accions informatives i participació en jornades de
networking.
- Informació i intel·ligència de mercats: accés a estudis i
informes, informació sobre novetats i accions.

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

Ordre de Publicació
BK)

A les Preguntes RGE núm. 3153 a 3158/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a grau d'execució, partida
pressupostària, iniciatives executades, iniciatives en procés
d'execució, iniciatives no iniciades i valoració del resultat
del Pla d'acció de 2019 del segment estratègic d'ecoturisme.

El grau d’execució que presenta el Pla d’Acció del 2019 del
segment estratègic d’ecoturisme és el següent: executat un
40%, en procés un 28% i no iniciat un 32%.

La partida pressupostària és de 352.455 €. L’execució
d’aquest pla d’acció del 2019 no depenia sols de les accions a
desenvolupar per la pròpia AETIB, sinó que hi havia un
percentatge molt important, principalment de línia estratègica
d’accions directes de promoció, que són competència pròpia
dels consells insulars qui han vingut desenvolupant les accions
establertes dins del pla o bé directament pels mateixos consells
o bé per encomana a l’AETIB. Si tenim en compte la resposta
al punt 1, el grau d’execució és superior al 60%, encara que les
accions no iniciades durant l’exercici 2019, siguin accions
iniciades o en procés durant l’exercici 2020 per la seva pròpia
naturalesa o tipologia, cosa que farà que el 100% del
pressupost estarà executat.

Les iniciatives que s’han executat íntegrament són les
següents:

- Projecte biobal.
- Incorporació a l’Asociación de Ecoturismo en España
(AEE).
- Assistència al 4t Congrés nacional d’ecoturisme.
- Assistència al 3r encontre de turisme d’observació de la
natura Naturewatch.
- Prospecció fira d’ecoturisme Naturcyl.
- Prospecció fira ornitocyl 2019 fira ornitològica de
Castella i Lleó.
- Jornada “Turisme i ús públic a la reserva de la biosfera de
Menorca”.
- Comissió de treball amb TT.OO i AA.VV.
- Estudis de demanda.
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- Workshop segments estratègics a Menorca.
- Workshop segments estratègics a Eivissa.
- Workshop segments estratègics a Formentera.
- Birdfair.
- Hansebird.
- Delta birding festival.
- Obsequi institucional ecoturisme.

Les iniciatives que estan en procés d’execució són les
següents:

- Formació als empleats d’OITS, allotjaments i guies sobre
l’ecoturisme.
- Jornada “El paper de l’ecoturisme a un destí madur”.
- Comissió de treball conselleria de Medi Ambient
–Demarcació de Costes-turisme.
- Edició fulletó de papallones de les IB.
- Edició publicació de libèl·lules de les IB.
- Publicació d’orquídies i flora endèmica de les IB.
- Manual de venda de producte.
- Rehabilitació plataforma d’observatori d’aus.
- Rehabilitació plataforma d’observatori d’aus.
- Implantació de la SET al parc natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera.
- Comercialització d’experiències ecoturístiques a la web
www.illesbalears.travel.

Les iniciatives que estan pendents d’iniciar són les següents:
- Col·laboració amb l’estudi de les dades de l’Observatori
de l’ús públic a la Serra de Tramuntana.
- Formació d’ecoturisme per treballadors dels espais
naturals.
- Prospecció fira expotural 2019.
- Jornada al sector empresarial en la millora de
l’experiència turística.
- Jornades territorials.
- Prestrip.
- Presentació mitjans comunicació especialitzats en
ecoturisme.
- Edició presentació professional.
- Millora de senyalització d’espais naturals.
- Creació d’un punt d’observació d’aus al camí d’Es Brolls.
- Senyalització específica ruta birding i aus al camí d’Es
Brolls.
- Aliances estratègiques: Immersion Trip.
- Concurs per al desenvolupament de projectes innovadors
vinculats a l’ecoturisme.

I finalment, aquests són els beneficis que han tingut els
empresaris adherits a aquest segment estratègic turístic:

- Formar part del projecte turístic del seu territori,
integrador, participatiu, col·laboratiu.
- Posar en comú el seu knowhow, que juntament amb el de
l’administració ens ajuda a assolir metes més grans.
- Tenir accés a un fòrum d’encontre en el qual
l’administració turística rep i atén les seves propostes per
treballar conjuntament els plans d’acció.
- Obtenir més visibilitat al portal turístic
www.illesbalears.travel, a fires turístiques i al directori
d’empreses adherides als segments estratègics.
- Accions de comunicació interna-externa SET.
- Ús de les marques.
- Jornades, networking i millora de la competitivitat: accés
a accions informatives i participació en jornades de
networking.

- Informació i intel·ligència de mercats: accés a estudis i
informes, informació sobre novetats i accions.

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

Ordre de Publicació
BL)

A les Preguntes RGE núm. 3174 a 3179/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a grau d'execució, partida
pressupostària, iniciatives executades, iniciatives en procés
d'execució, iniciatives no iniciades i valoració del resultat
del Pla d'acció de 2019 del segment estratègic turístic de
luxe.

El grau d’execució que presenta el Pla d’Acció del 2019 del
segment estratègic d’ecoturisme és el següent: executat un
37%, en procés un 10% i no iniciat un 53%.

La partida pressupostària és de 398.004 €. L’execució
d’aquest pla d’acció del 2019, no depenia sols de les accions a
desenvolupar per la pròpia AETIB, sinó que hi havia un
percentatge molt important, principalment de línia estratègica
d’accions directes de promoció, que són competència pròpia
dels consells insulars qui han vingut desenvolupant les accions
establertes dins del pla o bé directament pels mateixos consells
o bé per encomana a l’AETIB. Si tenim en compte la resposta
al punt 1, el grau d’execució és superior al 47%, encara que les
accions no iniciades durant l’exercici 2019, siguin accions
iniciades o en procés durant l’exercici 2020 per la seva pròpia
naturalesa o tipologia, cosa que farà que el 100% del
pressupost estarà executat.

Les iniciatives que s’han executat íntegrament són les
següents:

- Mesa de treball amb touroperadors i AAVV per conèixer
què estan oferint i què demana el client.
- Workshop segments estratègics a Menorca.
- Workshop segments estratègics a Eivissa.
- Workshop segments estratègics a Formentera.
- Loop tirol.
- Iltm cannes.
- Presstrip mercat escandinau.
- Famtrip + mesa treball amb empreses del sector de luxe.
- Presstrip mercat americà i canadenc.
- Col·laboració press trip MAFW 2019.
- Obsequi institucional producte luxe.

Les iniciatives que estan en procés d’execució són les
següents:

- Jornades formatives al personal d’atenció de les OIT i
allotjament.
- Manuals de venda de productes.
- Campanya d’experiències/comercialització mitjançant
illesbalears.travel.

Les iniciatives que estan pendents d’iniciar són les següents:
- Enquestes en origen a agents especialitzats.
- Acords de col·laboració amb les AAHH per disposar
d’informació sobre turisme de luxe.
- Manual de bones pràctiques i atenció al públic adreçat al
personal de control de seguretat dels aeroports.
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- Jornada al sector empresarial en la millora de
l’experiència turística.
- Jornades territorials.
- Presentació mitjans comunicació especialitzats en luxe.
- Presentació mitjans comunicació especialitzats en luxe.
- Implementar informació dels recursos vinculats amb
turisme de luxe a la web illesbalears.travel.
- Edició material luxe.
- Presentació per professionals.
- Modificar el vídeo de luxe i dividir-ho per illes.
- Treballar la possibilitat de fast lane per a
arribades-aeroports.
- Treballar l’augment d’slots a l’aeroport d’Eivissa.
- Aliances estratègiques: An Immersion Trip.
- Aliances estratègiques: An Immersion Trip.
- Concurs per al desenvolupament de projectes innovadors.

I finalment, aquests són els beneficis que han tingut els
empresaris adherits a aquest segment estratègic turístic:

- Formar part del projecte turístic del seu territori,
integrador, participatiu, col·laboratiu.
- Posar en comú el seu knowhow, que juntament amb el de
l’administració ens ajuda a assolir metes més grans.
- Tenir accés a un fòrum d’encontre en el qual
l’administració turística rep i atén les seves propostes per
treballar conjuntament els plans d’acció.
- Obtenir més visibilitat al portal turístic
www.illesbalears.travel, a fires turístiques i al directori
d’empreses adherides als segments estratègics.
- Accions de comunicació interna-externa SET.
- Ús de les marques.
- Jornades, networking i millora de la competitivitat: accés
a accions informatives i participació en jornades de
networking.
- Informació i intel·ligència de mercats: accés a estudis i
informes, informació sobre novetats i accions.

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

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 3187/20, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comitès territorials
prevists en els segments turístics.

El comitè territorial de Menorca va tenir la primera trobada
durant el 2019 i està constituït pels membres representants de
l’illa de Menorca dins dels SET.

Pel que fa a les comissions territorials d’Eivissa,
Formentera i Mallorca, es té previst constituir-les dins el primer
semestre del 2020.

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

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 3217/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cobertura d'ambulància de suport vital
bàsic a la zona del centre de Menorca el diumenge 9 de
febrer de 2020.

Tota la zona del centre de Menorca, varen tenir cobertura
de suport bàsic, cap zona va quedar sense ell.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 3222/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ambulàncies UVI (2).

Les ràtios de temps d’atenció són inferiors a les que
recomanen totes les guies.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 3223/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ambulàncies UVI (3).

Les ràtios de temps d’atenció són inferiors a les que
recomanen totes les guies.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 3225/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei d'oftalmologia en els hospitals de
les Illes Balears.

Plantilla d'oftalmòlegs aprovada a 31 de desembre de
cada any (excepte 2020, places a 29/02/2020)

2018 2018 2019 2020

FEA Oftalmologia 70 71 71 71

Professionals d'oftalmologia

2017 2018 2019 2020

FEA Oftalmologia 67 67 66 67

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

A la Pregunta RGE núm. 3226/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a professionals de rehabilitació a hospitals
i centres de salut.

Professionals de rehabilitació

2017 2018 2019 2020

FEA Medicina física i
rehasbilitació

28 28 30 30

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 3227/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a professionals d'anatomia patològica als
hospitals de les Illes Balears.

Plantilla de professionals d'anatomia patològica
aprovada a 31 de desembre de cada any (excepte 2020,

places a 29/02/2020)

2017 2018 2019 2020

FEA Anatomia
patològica
Tècnic superior
especialista d'anatomia
patològica

33

43

34

43

34

43

34

44

Professionals d'anatomia patològica

2017 2018 2019 2020

FEA Anatomia
patològica
Tècnic superior
especialista d'anatomia
patològica

34

50

34

51

32

53

34

50

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 3574/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a creació de
l'Observatori del Comerç de les Illes Balears.

Acabant d’establir les possibilitats d’elaboració
d’estadístiques rellevants per al comerç, l’Observatori es posarà
en marxa en les properes setmanes d’acord amb la darrera
proposició no de llei aprovada al Parlament.

Palma, 9 de març de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 3580/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació de la
depuradora d'Inca.

El 18 d’abril del 2017 es va signar el nou conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Inca i l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.

El consell d’administració de l’Agència Balear de l’Aigua
i de la Qualitat Ambiental de 26 de juliol del 2018 va aprovar
l’inici de l’expedient de contractació d’obres del projecte
d’”Ampliació de l’EDAR d’Inca”.

Actualment, s’està pendent de l’ajuntament per a la
constitució de les servituds d’aqüeducte associades al col·lector
d’aigües residuals del sector nord del nucli urbà, i a les
autoritzacions sol·licitades a la Direcció General de Recursos
Hídrics.

Una vegada obtingudes les esmentades autoritzacions es
podrà licitar l’esmentat contracte d’obres.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 3581/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a construcció de
la depuradora de Consell.

El Consell d'Administració de l'Agència Balear de l'Aigua
i de la Qualitat Ambiental de 28 de juny de 2017 va autoritzar
la contractació de la redacció del projecte d'"Ampliació i
millora de tractament de l'EDAR de Consell", una vegada
actualitzat el conveni de col·laboració i es formalitzés, per part
de l'Ajuntament de Consell, la cessió d'ús dels terrenys prevists
al planejament urbanístic del municipi per garantir la viabilitat
de l'actuació.

Actualment s'està pendent de la formalització mitjançant
escriptura pública de la cessió dels terrenys esmentats i de la
signatura del nou conveni, per a continuació procedir a la
licitació del servei de redacció de projecte.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació
BW)

A la Pregunta RGE núm. 3582/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació de la
depuradora de Sa Pobla.

El 17 de maig del 2019 es va signar el nou conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sa Pobla i l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la millora del
sistema general de sanejament i depuració de Sa Pobla.

El 2 d’octubre del 2019 es va publicar el concurs de
redacció del corresponent projecte d’"Ampliació i Millora de
Tractament de l’EDAR de Sa Pobla" a la Plataforma de
contractació del sector públic.

El 19 de febrer del 2020 es va formalitzar el contracte per
a la redacció de l’esmentat projecte, essent el seu termini global
de 6 mesos, comptadors des del 2 de març del 2020.

Actualment, en compliment dels documents contractuals,
s’han iniciat els treballs previs i estudis de solucions.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 3588/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a import que
enguany han rebut les petites i mitjanes empreses en
concepte d'ajuts per a la innovació i dinamització del
comerç.

Atès que només fa 2 mesos i poc que ha començat 2020, les
PIME de les Illes Balears encara no han rebut ajuts per a la
innovació i dinamització del comerç.

La previsió és que en les properes setmanes es publiquin les
convocatòries d’ajuts i que, una vegada rebuts els expedients,
s’abonin les ajudes que correspongui.

Palma, 9 de març de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 3730/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contractació de joves per part del
Govern (1).

En el marc de la Convocatòria de Subvencions SOIB-Joves
Qualificats 2018-2019 s’han contractat 289 persones (116
homes i 173 dones).

En el marc de la Convocatòria de Subvencions 2019-2020
SOIB-Joves Qualificats sector públic/ajuntaments, (abril 2019

fins juliol 2020) s’han contractat 176 persones (91 homes i 85
dones), de les quals 166 han estat contractades per part del
sector públic i 10 per ajuntaments.

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

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 8324/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del director de l'Oficina Balear de la
Infància i l'Adolescència, sobre les actuacions dutes a terme
i previstes davant l'emergència sanitària i la crisi
socioeconòmica derivades de l'expansió de la COVID-19,
que obligà el Govern d'Espanya a declarar l'estat d'alarma
i provocà el confinament obligatori de tota la població.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de maig de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports acordi la compareixença urgent del Sr. Serafín
Carballo, director de l'oficina Balear de la Infància i
l'Adolescència, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Motivació del procediment d'urgència: La limitació de la lliure
circulació -causada per l'estat d'alarma decretat pel Govern
d'Espanya arran de l'emergència sanitària provocada per la
COVID-19- ha suposat per als menors de 14 anys (174.000
balears) i els adolescents un confinament molt més estricte,
quasi absolut, durant un total de 7 setmanes. Tancats a casa,
alguns en espais massa petits i/o compartits amb altres famílies,
mancats de mobilitat, aïllats de la resta de familiars i amics,
sense jocs a l'aire lliure i seguint les classes de forma telemàtica
en el millor dels casos, entre altres circumstàncies. Aquesta
difícil situació ha generat en els menors una simptomatologia
emocional i de conducta que ha compromès el seu benestar i la
seva salut integral.

Palma, a 13 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-033.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-033.pdf#page=48
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-034.pdf#page=28
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Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 8325/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del director de Gestió i Pressuposts
del Servei de Salut de les Illes Balears, sobre la gestió duta
a terme durant l'emergència sanitària generada per
l'expansió de la COVID-19 i sobre les mesures previstes per
part de la seva direcció general a curt i mitjà termini.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de maig de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent del Sr. Manuel Palomino Chacón, director de Gestió i
Pressuposts del servei de Salut de les Illes Balears, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Motivació del procediment d'urgència:  L'emergència sanitària
provocada per l'expansió de la COVID-19 ha tensat l'Ibsalut
d'una manera extraordinària, augmentant dràsticament la
demanda de recursos, tant materials com humans, i trasbalsant
considerablement els seus pressuposts. Aquesta situació
inesperada se suma al fet que, el passat 14 de novembre del
2019, la Sindicatura de Comptes detectà que el Servei de Salut
de Balears sobrepassà el seu límit de despesa en prop de 200
milions d'euros.

Palma, a 13 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 8326/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença del gerent de l'Hospital Psiquiàtric de
Palma, sobre la gestió duta a terme durant la crisi sanitària
provocada per la propagació de la COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de maig de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de salut acordi la compareixença del
Sr. Josep Pomar Reynés, gerent de l'Hospital Psiquiàtric de
Palma, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 13 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 8388/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera d'Administracions Públiques i Modernització,
sobre els protocols aplicables per al compliment de les
mesures de seguretat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 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 d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença urgent de la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització, per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat, davant la decisió que des de
l'11 de maig els empleats públics s'incorporin de manera
progressiva als seus llocs de treball.

Motivació del procediment d'urgència: Des de dia 11 de maig
està prevista, per part de la Conselleria d'Administracions
Públiques i Modernització, la progressiva incorporació del
personal de l'Administració als seus llocs de treball, davant la
manifesta oposició de tots els representants sindicals. Els
diferents sindicats del personal de l'administració manifesten
que ha estat adoptada de manera unilateral per part de
l'Administració la decisió sobre la incorporació del personal
des del dia 11 de maig. Sent que, els protocols adoptats per la
conselleria no garanteixen l'establiment i el compliment de les
mesures de seguretat sanitària per la qual cosa es posa en
situació de risc el personal en l'exercici de les seves funcions,
les seves famílies i els usuaris dels serveis públics. D'igual
manera, s'insisteix que no es contemplen mesures en relació
amb el personal vulnerable ni opcions aplicables per al
personal i la conciliació familiar. Davant aquesta situació es fa
necessari que, de manera urgent, la consellera comparegui
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Palma, a 13 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Activitat parlamentària de les comissions permanents a

partir de dia 15 de maig de 2020.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de maig de 2020, ha adoptat, en relació amb l’activitat
parlamentària de les comissions permanents a partir del proper
dia 15 de maig, els acords següents:

1. Aixecar la suspensió de l’activitat prevista per a les
comissions permanents no legislatives; per tant, s’entén
operativa l’activitat de totes les comissions permanents del
Parlament, tant legislatives com no legislatives.
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2. La Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, que habitualment es
reuneix el tercer dijous de cada mes, de manera excepcional
es podrà reunir el proper dia 28 de maig d’enguany, sense
alterar el calendari previst, si escau, de quatre comissions a
celebrar aquest dia.

3. Deixar sense efecte la limitació prevista a les comissions
permanents a iniciatives relacionades amb la problemàtica
de la pandèmia de la COVID-19, dels ordres del dia de les
sessions de les comissions parlamentàries, així com a les
esmenes que s’hi puguin presentar. En conseqüència, a les
comissions parlamentàries es podran substanciar iniciatives
sobre qualsevol matèria.

4. Tots aquests acords entraran en vigor el mateix dia de la
seva publicació al BOPIB.

5. Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris i
als lletrats de la cambra.

Palma, a 13 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 8429/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escoles d'estiu per a nins i nines amb alguna discapacitat.
	RGE núm. 8430/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resposta dels professors universitaris a l'estat d'alarma actual.
	RGE núm. 8431/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de repartiment dels 16.000 milions d'euros que va prometre el Govern de l'Estat.
	RGE núm. 8432/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del seu govern per a la temporada turística d'enguany.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 8171/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a defensa dels consumidors davant l'actuació de les companyies aèries respecte de les cancel·lacions massives de vols a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma (procediment d'urgència).

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 8169/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a reconeixement de la tasca essencial realitzada pels mitjans de comunicació durant la crisi sanitària de la COVID-19 i impuls del sector audiovisual de Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 8170/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la retribució dels professionals sanitaris, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 8173/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a elaboració urgent d'un pla d'actuació davant un possible rebrot de la COVID- 19 a la tardor, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8206/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compensacions econòmiques per tal que les companyies navilieres afectades per les restriccions imposades per l'estat d'alarma puguin continuar mantenint l'activitat de transport marítim de passatgers i mercaderies entre els ports de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 8207/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures davant la bretxa digital, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8208/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques educatives, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8209/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a directrius d'actuació davant el tercer trimestre del curs 2019-2020, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8220/20, del Grup Parlamentari  El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a control de les pràctiques bancàries en la concessió de liquiditat a empreses i autònoms per la COVID-19, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 8221/20, del Grup Parlamentari  El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a modificació de l'article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears perquè els ajuntaments puguin donar ajudes a empreses, autònoms i comerciants per la COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 8236/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció d'oferta formativa de Formació Professional per al curs 20-21, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8262/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures econòmiques per facilitar la reobertura de l'activitat econòmica, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8296/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla estratègic europeu de recuperació del turisme basat en la marca Europa, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8298/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons estatal especial per a la reconstrucció i creació de fons específic per a les Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8330/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a sistema de cita prèvia per a la donació de sang implementat pel banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l'estat d'alarma per la gestió de la COVID-19, davant la Comissió de Salut.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A les Preguntes RGE núm. 10435 a 10438/19, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a tramitació administrativa del concurs per a la selecció d'empresa constructora d'habitatges cedits per 9 anys de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca.
	A la Pregunta RGE núm. 1991/20, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a denúncies a Fiscalia per abusos sexuals a menors.
	A les Preguntes RGE núm. 2020 a 2026/20, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a mesures d'emergència i efectius utilitzats per pal·liar els efectes del temporal Gloria els dies 20 a 26 de gener de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 2035/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de professionals al servei de planificació.
	A la Pregunta RGE núm. 2036/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de professionals al servei 112.
	A la Pregunta RGE núm. 2037/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment del nombre de supervisors.
	A la Pregunta RGE núm. 2038/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caps de sala del servei 112.
	A la Pregunta RGE núm. 2039/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repetidor de la Xarxa Tetraib a Sant Llorenç.
	A la Pregunta RGE núm. 2040/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repetidor a Capdepera.
	A la Pregunta RGE núm. 2041/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estació base portàtil de la xarxa Tetraib.
	A la Pregunta RGE núm. 2042/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte Anywhere.
	A la Pregunta RGE núm. 2043/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat en el subministrament elèctric a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 2045/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb els danys patits per Menorca a causa dels caps de fibló dels anys 2017 i 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 2066/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions de la mesa de coordinació entre IMAS i Direcció General de la Infància.
	A la Pregunta RGE núm. 2068/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones de la Conselleria d'Afers Socials que han participat a reunions de la mesa de coordinació.
	A la Pregunta RGE núm. 2069/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures, a les reunions de la mesa de coordinació, que es varen posar en funcionament per evitar la captació per al tràfic de menors.
	A la Pregunta RGE núm. 2070/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió dels centres de menors tutelats tant propis com concertats per evitar fugues.
	A la Pregunta RGE núm. 2071/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió dels protocols d'actuació quan es detecta per part dels educadors que una nina o un nin han estat víctimes d'explotació sexual.
	A la Pregunta RGE núm. 2072/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informes presentats per part d'educadors, a les meses de coordinació entre l'IMAS i la Direcció General de la Infància.
	A la Pregunta RGE núm. 2073/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies interposades a Fiscalia o a Policia en relació amb casos d'abusos, explotació sexual o tràfic de menors detectats a centres propis de l'IMAS o concertats.
	A la Pregunta RGE núm. 2074/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casos confirmats d'explotació sexual de menors a les institucions de la Fundació S'Estel i actuacions al respecte.
	A la Pregunta RGE núm. 2075/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casos d'Es Pinaret detectats que hagin format part de la captació de nines o nins per a l'explotació de menors.
	A la Pregunta RGE núm. 2076/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures preses en relació amb casos de conductes impròpies de caràcter sexual per part d'educadors de centres de la Fundació S'Estel.
	A la Pregunta RGE núm. 2085/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a servei públic de transport sanitari aeri de Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 2087/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places vacants a l'Ibsalut a atenció primària.
	A la Pregunta RGE núm. 2088/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places vacants i no cobertes per l'Ibsalut en relació amb les diferents especialitats mèdiques.
	A la Pregunta RGE núm. 2093/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a substitucions en el servei de salut per facultatius sense titulacions homologades.
	A la Pregunta RGE núm. 2095/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a deficiències i mancances del centre de Salut Pere Garau.
	A la Pregunta RGE núm. 2096/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a centre de Salut Pere Garau.
	A les Preguntes RGE núm. 2138 a 2140/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a fons arribats a la nostra comunitat autònoma els anys 208, 2019 i 2020 del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.
	A la Pregunta RGE núm. 2155/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a formació aportada per a l'accés a la borsa d'infermeria de l'Ibsalut.
	A la Pregunta RGE núm. 2156/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per part de l'Ibsalut davant les possibles irregularitats a la documentació per a l'accés al Servei de Salut.
	A la Pregunta RGE núm. 2157/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantia per part de l'Ibsalut del compliment dels mèrits presentats per a la seva baremació per part dels aspirants a l'accés a la borsa d'infermeria del Servei de Salut.
	A la Pregunta RGE núm. 2158/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuació del Servei de Salut davant el coneixement de possibles irregularitats en els "mèrits" per alguns aspirants a la borsa d'infermeria.
	A la Pregunta RGE núm. 2159/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a accés a la borsa única per a personal eventual del SSIB (Servei de Salut de les Illes Balears).
	A la Pregunta RGE núm. 2188/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a salubritat a les instal·lacions destinades al personal sanitari de l'Hospital de Can Misses.
	A la Pregunta RGE núm. 2189/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de la normativa de seguretat i salut laboral a les instal·lacions destinades al personal sanitari de l'Hospital de Can Misses.
	A la Pregunta RGE núm. 2586/20, presentada pel diputat Juna Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a inclusió en el calendari oficial de vacunació de les Illes Balears de la tetravalent enfront de la meningitis A, C, W i Y en la dosi dels nadons (primer any des del naixement).
	A la Pregunta RGE núm. 2587/20, presentada pel diputat Juna Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la consellera de Salut i Consum sobre les recomanacions de pediatres Ibsalut enfront de la meningitis A, C, W i Y en la dosi dels nadons.
	A la Pregunta RGE núm. 2590/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna per combatre la meningitis B, comercialitzada amb el nom de Besxero.
	A la Pregunta RGE núm. 2608/20, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades de la recaptació per municipis de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible.
	A la Pregunta RGE núm. 2612/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 2613/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 2614/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 2615/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 2616/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 2617/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 2624/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 2636/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de metges sense els requisits per poder exercir (2).
	A la Pregunta RGE núm. 2638/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incentius a la plantilla d'especialistes mèdics per tal que continuïn prestant servei en els centres sanitaris de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2731/20, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en funcionament efectiu de la depuradora d'Addaia, Na Macaret, Arenal d'En Castells i Son Parc (Es Mercadal, Menorca).
	A les Preguntes RGE núm. 2742, 2746 i 2750/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme contra la processionària del pi a Eivissa durant els anys 2017, 2018 i 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 2743, 2747 i 2751/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme contra la processionària del pi a Formentera durant els anys 2017, 2018 i 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 2744, 2748 i 2752/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme contra la processionària del pi a Mallorca durant els anys 2017, 2018 i 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 2745, 2749 i 2753/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme contra la processionària del pi a Menorca durant els anys 2017, 2018 i 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 2789/20, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a infectats per coronavirus.
	A la Pregunta RGE núm. 2974/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a denúncia registrada per part d'un col·lectiu de 6 infermers i infermeres davant la Fiscalia Superior de les Illes Balears, en data 12/02/2020 amb motiu dels fets relatius a l'accés d'aspirants a la borsa única de personal eventual del Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut).
	A la Pregunta RGE núm. 2976/20, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures adoptades per l'EBAP per evitar errors i irregularitats a les proves d'accés a la Funció Pública.
	A la Pregunta RGE núm. 2980/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a legalitat de les contractacions del personal sanitari a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2981/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procediment de contractació dels metges d'atenció primària.
	A la Pregunta RGE núm. 3116/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a bases per a l'adjudicació del servei de transport aeri sanitari de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 3146 a 3151/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a grau d'execució, partida pressupostària, iniciatives executades, iniciatives en procés d'execució, iniciatives no iniciades i valoració del resultat del Pla d'acció de 2019 del segment de turisme actiu.
	A les Preguntes RGE núm. 3153 a 3158/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a grau d'execució, partida pressupostària, iniciatives executades, iniciatives en procés d'execució, iniciatives no iniciades i valoració del resultat del Pla d'acció de 2019 del segment estratègic d'ecoturisme.
	A les Preguntes RGE núm. 3174 a 3179/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a grau d'execució, partida pressupostària, iniciatives executades, iniciatives en procés d'execució, iniciatives no iniciades i valoració del resultat del Pla d'acció de 2019 del segment estratègic turístic de luxe.
	A la Pregunta RGE núm. 3187/20, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comitès territorials prevists en els segments turístics.
	A la Pregunta RGE núm. 3217/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura d'ambulància de suport vital bàsic a la zona del centre de Menorca el diumenge 9 de febrer de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 3222/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ambulàncies UVI (2).
	A la Pregunta RGE núm. 3223/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ambulàncies UVI (3).
	A la Pregunta RGE núm. 3225/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'oftalmologia en els hospitals de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 3226/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals de rehabilitació a hospitals i centres de salut.
	A la Pregunta RGE núm. 3227/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals d'anatomia patològica als hospitals de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 3574/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a creació de l'Observatori del Comerç de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 3580/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació de la depuradora d'Inca.
	A la Pregunta RGE núm. 3581/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a construcció de la depuradora de Consell.
	A la Pregunta RGE núm. 3582/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació de la depuradora de Sa Pobla.
	A la Pregunta RGE núm. 3588/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a import que enguany han rebut les petites i mitjanes empreses en concepte d'ajuts per a la innovació i dinamització del comerç.
	A la Pregunta RGE núm. 3730/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de joves per part del Govern (1).

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 8324/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, sobre les actuacions dutes a terme i previstes davant l'emergència sanitària i la crisi socioeconòmica derivades de l'expansió de la COVID-19, que obligà el Govern d'Espanya a declarar l'estat d'alarma i provocà el confinament obligatori de tota la població.
	RGE núm. 8325/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, sobre la gestió duta a terme durant l'emergència sanitària generada per l'expansió de la COVID-19 i sobre les mesures previstes per part de la seva direcció general a curt i mitjà termini.
	RGE núm. 8326/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença del gerent de l'Hospital Psiquiàtric de Palma, sobre la gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada per la propagació de la COVID-19.
	RGE núm. 8388/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, sobre els protocols aplicables per al compliment de les mesures de seguretat.



	4. INFORMACIONS
	Activitat parlamentària de les comissions permanents a partir de dia 15 de maig de 2020.


