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J) A la Pregunta RGE núm. 3335/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: beneficiaris d'accions formatives i inserció laboral per a joves
en procés any 2016. 3196

K) A la Pregunta RGE núm. 3336/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: beneficiaris d'accions de formació i inserció laboral per a joves
en procés any 2017. 3197

L) A la Pregunta RGE núm. 3337/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: beneficiaris d'accions de formació i inserció laboral per a joves
en procés any 2018. 3197

M) A la Pregunta RGE núm. 3338/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: beneficiaris d'accions de formació i inserció laboral per a joves
en procés any 2019. 3197

N) A la Pregunta RGE núm. 3339/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: beneficiaris d'accions de formació i inserció laboral per a joves
en procés any 2020. 3197

O) A la Pregunta RGE núm. 3340/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: prestacions socials de tipus econòmic atorgades el 2016.     

3197

P) A la Pregunta RGE núm. 3341/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: prestacions socials de tipus econòmic atorgades el 2017.     

3197

Q) A la Pregunta RGE núm. 3342/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: prestacions socials de tipus econòmic atorgades el 2018.     

3197

R) A la Pregunta RGE núm. 3343/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: prestacions socials de tipus econòmic atorgades el 2019.     

3197

S) A la Pregunta RGE núm. 3344/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: prestacions socials de tipus econòmic atorgades el 2020.     

3198

T) A la Pregunta RGE núm. 3384/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: pressupost executat el 2016 de diversos capítols. 3198

U) A la Pregunta RGE núm. 3385/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: pressupost executat el 2017 de diversos capítols. 3198

V) A la Pregunta RGE núm. 3386/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: pressupost executat el 2018 de diversos capítols. 3198

W) A la Pregunta RGE núm. 3387/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: pressupost executat el 2019 de diversos capítols. 3198

X) A la Pregunta RGE núm. 3389/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla de famílies amigues. 3198

Y) A la Pregunta RGE núm. 3390/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació dels habitatges de què disposa la xarxa pública de serveis d'emancipació a Palma. 3198

Z) A la Pregunta RGE núm. 3407/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habitatge de servei públic d'emancipació ocupat de manera il·legal (1). 3199

AA) A les Preguntes  RGE núm. 3408 i 3409/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a habitatge de servei públic d'emancipació ocupat de manera il·legal (2 i 3). 3199
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AB) A la Pregunta RGE núm. 3483/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a projecte de cooperació al desenvolupament subvencionat pel GOIB a la República Dominicana a través de la Casa Balear
"Centre Santo Socorro". 3199

AC) A les Preguntes RGE núm. 3485, 3486 i 3487/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a obres de millora, a projecte de les obres de millora i a inici abans de finalitzar el 2020 de les obres de millora de
la Unitat Bàsica de Salut de Sant Llorenç. 3200

AD) A la Pregunta RGE núm. 3488/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament al personal d'infermeria d'atenció primària per cada targeta assignada. 3200

AE) A la Pregunta RGE núm. 3586/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a redacció del projecte per a la construcció d'un nou PAC a Pollença. 3200

AF) A la Pregunta RGE núm. 3587/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a redacció del projecte per a la construcció d'un nou PAC a Artà. 3200

AG) A la Pregunta RGE núm. 3759/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tancament d'una part de l'aparcament de l'Hospital de Son Espases. 3200

AH) A la Pregunta RGE núm. 3760/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a precaucions per evitar possibles contagis de coronavirus. 3200

AI) A la Pregunta RGE núm. 3761/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures adoptades per la Conselleria de Salut per afrontar el coronavirus. 3200

AJ) A la Pregunta RGE núm. 4281/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum
de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Sant Josep de Sa Talaia al llarg de l'any 2018. 3201

AK) A la Pregunta RGE núm. 4282/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum
de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi d'Eivissa al llarg de l'any 2018. 3201

AL) A la Pregunta RGE núm. 4283/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum
de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Sant Antoni de Portmany al llarg de l'any 2018. 3201

AM) A la Pregunta RGE núm. 4284/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum
de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Sant Joan de Labritja al llarg de l'any 2018. 3201

AN) A la Pregunta RGE núm. 4285/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum
de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Santa Eulàlia del Riu al llarg de l'any 2019. 3202

AO) A la Pregunta RGE núm. 4286/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum
de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Sant Josep de Sa Talaia al llarg de l'any 2019. 3202

AP) A la Pregunta RGE núm. 4287/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum
de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi d'Eivissa al llarg de l'any 2019. 3202

AQ) A la Pregunta RGE núm. 4288/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum
de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Sant Antoni de Portmany al llarg de l'any 2019. 3203

AR) A la Pregunta RGE núm. 4289/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum
de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Sant Joan de Labritja al llarg de l'any 2019. 3203

AS) A la Pregunta RGE núm. 4290/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum
de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Ciutadella al llarg de l'any 2019. 3203

AT) A la Pregunta RGE núm. 4380/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reunions de la Comissió Interinsular de Menors. 3203

AU) A la Pregunta RGE núm. 4382/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reunions amb el president/la presidenta de l'IMAS des de l'any 2015. 3204

AV) A la Pregunta RGE núm. 5044/20, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de la plaga Xylella fastidiosa. 3204
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AW) A la Pregunta RGE núm. 5089/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a obres d'adequació i reforma de l'Alberg La Victòria d'Alcúdia. 3207

AX) A la Pregunta RGE núm. 5092/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informació al Ministeri de Salut de dades de vacunació de la grip. 3207

AY) A la Pregunta RGE núm. 5093/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informació al Ministeri de Salut de dades de vacunació de la grip. 3208

AZ) A la Pregunta RGE núm. 5180/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a actuacions dutes a terme per part de la Direcció General de Sobirania Alimentària des de la seva creació. 

3208

BA) A la Pregunta RGE núm. 5304/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a vacunació meningococ ACWY, campanyes Illes Balears anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. 3210

3.17. INFORMACIÓ

A) Habilitació de dia 30 de juny de 2020 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE
núm. 9673/20. 3210

B) Habilitació de dia 30 de juny de 2020 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE
núm. 9840/20. 3210

C) Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme la sessió extraordinària de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 9573/20. 3210

D) Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme les sessions extraordinàries de comissions sol·licitades mitjançant l'escrit
RGE núm. 9842/20. 3210
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1. DIPUTACIÓ PERMANENT
 DEL PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada presentat pel 16 diputats i diputades dels Grups
Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares,
El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt (RGE núm.
9673/20).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la primera sessió de dia 30 de juny de 2020, acorda, per
unanimitat, de convocar, per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent: 

Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant el Ple:

1. RGE núm. 9622/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a paper del Govern en la
derogació de la reforma laboral a què s'han compromès
PSOE i Unidas Podemos.

2. RGE núm. 9670/20, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a cobrament de la carrera professional
pendent.

3. RGE núm. 9656/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
criteris de la contractació dels artistes.

4. RGE núm. 9654/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla
de vacunació 2020 a la població de les Illes Balears.

5. RGE núm. 9668/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla
d'ajust i proposta de modificació dels pressuposts CAIB
2020 per adaptar-los a la realitat de la crisi econòmica i
social.

6. RGE núm. 9657/20, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
menyspreu a les productores del sector audiovisual de les
Illes Balears.

7. RGE núm. 9658/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del col·legi
Blai Bonet de Santanyí.

8. RGE núm. 9659/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades
a l'àrea de salut.

9. RGE núm. 9660/20, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultats del pla pilot de turisme.

10. RGE núm. 9661/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
geriàtrics compromesos a Menorca.

11. RGE núm. 9662/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuda als pescadors d'arts menors.

12. RGE núm. 9663/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

quantitats reclamades al Govern de l'Estat per al proper
curs escolar a les Illes Balears.

13. RGE núm. 9664/20, del diputat Antoni Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
relatives a increment de despesa i caiguda d'ingressos en
relació amb la crisi de la COVID-19.

14. RGE núm. 9624/20, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació del pla
autonòmic de reactivació i transformació econòmica de
les Illes Balears.

15. RGE núm. 9671/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a reobertura de les unitats
bàsiques de salut.

16. RGE núm. 9655/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
modificació normativa del català a l'administració
autonòmica.

17. RGE núm. 9667/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
participació dels sectors afectats a la tramitació del
Projecte de llei de mesures urgents d'impuls a l'activitat
econòmica.

18. RGE núm. 9665/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment del fons de reconstrucció autonòmic.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada presentat pel 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular (RGE núm. 9840/20).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la segona sessió de dia 30 de juny de 2020, acorda, per
unanimitat, de convocar, per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent: 

Punt únic. Votació de diversos empats produïts a
comissions:
1. Votació del punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.

8606/29, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
a l'escola concertada.

2. Votació del punt 2 de la proposició no de llei RGE núm.
1990/20, del grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de
l'anomenada "ecotaxa aèria".

3. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1908/20, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'ambulàncies
a Eivissa.

4. Votació dels punts 3, 4 i 10 de la Proposició no de llei RGE
núm. 8119/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
de xoc cultural_COVID-19: cap a la revitalització i
consolidació de la indústria cultural a Baleares en relació
amb el sector de galeristes d'art, creadors i comissaris.

5. Votació dels punts 2, 3, 4, 5 i 9 de la Proposició no de llei
RGE núm. 8120/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla de xoc cultural_COVID-19: cap a la revitalització i
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consolidació de la indústria cultural a Baleares en relació
amb el sector audiovisual.

6. Votació dels punts 3, 4 i 10 de la Proposició no de llei RGE
núm. 8121/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
de xoc cultural_COVID-19: cap a la revitalització i
consolidació de la indústria cultural a Baleares en relació
amb el sector d'arts escèniques i musicals.

7. Votació dels punts 2, 3, 4, 5, 6 i 11 de la Proposició no de
llei RGE núm. 8122/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de xoc cultural_COVID-19: cap a la
revitalització i consolidació de la indústria cultural a
Baleares en relació amb el sector d'editorials, llibreries,
distribuïdores i autors.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de convocatòria de sessions extraordinàries de la

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, 
sol·licita per 12 diputats dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca (RGE
núm. 9573/20). 

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la tercera sessió de dia 30 de juny de 2020, acorda, per
unanimitat, que es convoquin sessions extraordinàries de la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per
continuar amb la tramitació de la Proposició no de llei RGE
núm. 9500/20, relativa a moratòria d'efecte immediat a la
presentació de nous projectes de recerca, exploració i
explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals, mentre
es tramiten i aproven el Projecte de llei de canvi climàtic i
transició energètica i la proposició de llei sobre la protecció de
la Mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys
que pugui produir l'exploració i explotació d'hidrocarburs i
altres substàncies minerals.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Acord de convocatòria de sessions extraordinàries de les

comissions permanents corresponents,  sol·licitada per 12
diputats del Grup Parlamentari Popular (RGE núm.
9842/20). 

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la quarta sessió de dia 30 de juny de 2020, acorda, per
unanimitat, que es convoquin sessions extraordinàries de les
comissions corresponents per continuar amb la tramitació de la
sol·licitud de compareixença RGE núm. 9502/20, de la
consellera de Salut i Consum sobre el procés de classificació
per colors de les persones infectades per COVID-19 a les
residències de gent gran de les Illes Balears; i de les
proposicions no de llei RGE núm. 9638/20, 9708/20 i 9818/20,

relatives a vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella, a
ajornament de la nova taxa sobre serveis de reparació i
manteniment d'embarcacions i a segon enllaç elèctric submarí
Mallorca-Menorca, respectivament.

Palma, a 30 de juny 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'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 de març de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1949/20,
relativa a exigència dels 78 milions d'euros d'IVA que
corresponen a les Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a transferir de forma immediata els 78 milions
d’euros en concepte d’IVA que es deuen a la comunitat
autònoma de les Illes Balears. S’insta també el Govern
d'Espanya a transferir immediatament els recursos que
pertoquin a les hisendes locals de les Illes Balears en els
casos en què també s’hagin vist afectades per la
problemàtica del decalatge de l’IVA de l’any 2017.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mostrar una actitud ferma i contundent
davant el Govern d'Espanya, per tal d’exigir la transferència
immediata dels 78 milions d’euros en concepte d’IVA que
es deuen a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 17 de març de 2020
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 de març de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2016/20,
relativa a impagament a les comunitats autònomes de la part
que els correspon en la recaptació de l'Impost sobre el Valor
Afegit de l'últim mes de l'exercici 2017, i quedà aprovada la
següent:
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RESOLUCIÓ

B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que:

1. Sol·liciti de manera formal i urgent al Govern central
l'alliberament de l'actualització dels lliuraments a compte
que corresponen a les comunitats autònomes relatius a la
recaptació de l'IVA de l'exercici de 2017 corresponent al
mes deixat de percebre.

2. Reclami de manera formal, contundent i immediata al
Govern central el desbloqueig de la quantitat de 78 milions
d'euros que corresponen a la comunitat de les Illes Balears
en concepte dels lliuraments a compte relatius a la
recaptació de l'IVA de l'exercici de 2017 corresponent al
mes deixat de percebre.

A la seu del Parlament, 17 de març de 2020
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de març
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 10285/19, relativa a deure de vigilància sobre
empreses i drets humans, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal
que es comprometi a complir amb el mandat del Grup de
Treball de l'ONU i a negociar amb el conjunt de la UE de
bona fe i de manera constructiva un instrument jurídic
internacional amb normes vinculants i mecanismes efectius
d'aplicació a nivell mundial, que respongui a les
expectatives de justícia de les comunitats afectades per les
activitats de les ETN.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries perquè els
Drets Humans i la preservació ambiental estiguin per sobre
dels interessos econòmics en totes les activitats
empresarials a Balears i subsidiàriament en aquelles
exercides a l'estranger realitzades directament o a través de
la cadena de subministraments o del procés productiu.

3. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la necessitat de crear una llei de
Deguda Vigilància de Drets Humans i Empreses que creï,
entre altres instruments, una Oficina de Seguiment de les
activitats empresarials de les ETN amb seu a Illes Balears
i filials a l'estranger amb la finalitat de conèixer el seu
impacte en matèria de DDHH i Medi Ambient amb
participació de la societat civil balear, del Govern i del
Parlament.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en el respecte als drets humans i al
medi ambient en la seva pròpia activitat com a contractista,
i l'insta a incorporar clàusules socials i ambientals en la
contractació pública.

A la seu del Parlament, 17 de març de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de març
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2179/20, relativa a mesures amb fons provinents del
Pacte d'Estat contra la violència de gènere, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar fons del Pacte d’Estat contra la
violència de gènere a un programa de formació específica
sobre tracta i explotació infantil per a educadors, psicòlegs
i altres treballadors dels centres de la Fundació S’Estel, així
com establir formes de col·laboració amb la resta
d’institucions, per tal que puguin rebre formació els
educadors d’altres centres.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar, millorar i reforçar els programes de
suport específic tant per als menors d’edat tutelades/ats per
les institucions públiques de les Illes Balears com dels
menors que tenen mesures judicials i que hagin estat
víctimes d’agressions o explotació sexuals.

3. El Parlament de els Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Consell de Mallorca a la millora de les
instal·lacions, edificis i recursos especialitzats per a l’estada
de les nines i nins menors ja siguin tutelats o tinguin
mesures judicials i incidir en els que hagin estat víctimes de
tracte d’explotació sexual, amb la màxima celeritat
possible, dins el 2020.

A la seu del Parlament, 17 de març de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i 

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'abril
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 6239/20, relativa a la millora de l'assistència
sociosanitària al col·lectiu de la gent gran de les Illes Balears,
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amb l'esmena RGE núm. 7586/20, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

E)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i els consells insulars a, davant la
possibilitat de futures emergències sanitàries, estudiar la
modificació, si escau, dels protocols d'actuació executats en
aquesta ocasió en relació amb els centres de dia i
assistencials, residencials i sociosanitaris.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i els consells insulars a treballar per a la
millora de la qualitat i el funcionament dels centres de dia
i assistencials, residencials i sociosanitaris, dotant-los d'un
estoc suficient d'equipaments de protecció i de més
professionals formats i capacitats en el tractament de
pacients amb malalties cròniques i/o que necessitin serveis
pal·liatius.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i els consells insulars a impulsar la creació
d'un sistema d'informació públic, unificat i actualitzat que
permeti el seguiment dels paràmetres de qualitat assistencial
en pacients crònics i/o amb necessitats pal·liatives i que
inclogui un registre sobre els recursos sociosanitaris
disponibles.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears, els consells insulars i la Federació
d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) a reforçar la
coordinació institucional en matèria sociosanitària i la
dotació de mitjans als ajuntaments perquè puguin prestar els
serveis assistencials dirigits al col·lectiu de la gent gran
amb la qualitat més gran possible.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a estudiar, dins el març de la futura llei de
protecció dels drets de les persones majors que s’ha de
desenvolupar durant la present legislatura, la creació de la
figura del Defensor de la Gent Gran a la nostra comunitat
autònoma; un professional independent i d'acreditat prestigi
amb funcions d'inspecció i control sobre l'actuació de les
administracions públiques i que vetlli per la qualitat de vida
dels nostres majors en tots els àmbits.

A la seu del Parlament, 28 d'abril de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'abril
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 6274/20, relativa a tests a residències i centres de
discapacitats, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar de forma urgent tests de COVID-19
a totes les residències, prioritzant totes aquelles on s’hi
observi un repunt de casos o on s’hi observi un índex de 
casos que superi els límits determinats pels gabinets tècnics
de control de la epidèmia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar, de forma urgent, tests de
COVID-19 a tots els residents de les residències de
persones majors tant públiques com privades i a procedir a
l'aïllament immediat dels positius.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar amb urgència el test de COVID-19
a tots els treballadors dels centres de persones amb
discapacitat ja siguin públics o privats, així com a tots els
interns residents.

A la seu del Parlament, 28 d'abril de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 d'abril de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5308/20, relativa
a la millora de les mesures econòmiques dictades a
conseqüència de la COVID-19, amb l'esmena RGE núm.
8042/20, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar la normativa perquè els ajuntaments i els
consells insulars sanejats puguin posar en moviment i
deixar de tenir dipositats els doblers dels superàvits que han
anat acumulant, i perquè els que no estiguin sanejats, i els
dos darrers anys hagin tingut superàvit pressupostari,
puguin invertir aquest superàvit en despesa social.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar la normativa de la concessió de
l’endeutament ICO perquè per a les empreses afectades
greument per la COVID-19 es garanteixi l’agilitat en la
resposta, que no podrà superar en cap cas els 15 dies, i
perquè es relaxin els requisits exigits per a l’accés al crèdit.

3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l’Estat a modificar la normativa perquè els autònoms d’alta
tenguin dret a una reducció de les quotes si acrediten una
minva important dels seus ingressos a conseqüència de la
COVID-19. 
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4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l’Estat a modificar la normativa perquè les empreses
afectades greument per la COVID-19 també tenguin dret a
una moratòria de les obligacions bancàries i d’altra classe
similar a la prevista per als particulars en relació amb
l’habitatge habitual.

A la seu del Parlament, 12 de maig de 2020
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 d'abril de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5546/20, relativa
a sector primari davant la crisi de la COVID-19, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

H)

1.El Parlament de les Illes Balears constata la importància
fonamental del sector primari per al sosteniment de la
societat balear. El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a adoptar totes les mesures
necessàries per garantir la productivitat de l’agricultura, la
ramaderia i la pesca balear.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a tramitar ajudes directes al sector mitjançant una
iniciativa d’inversió procedent dels Fons de Política de
Cohesió Europea, i a sol·licitar l’ampliació dels terminis, la
flexibilització de criteris de sol·licitud de les ajudes de la
Política Agrària (PAC), i la simplificació de les
assegurances agràries requerides per l’Administració.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a considerar la necessitat de tenir previstes
possibles contingències com l’actual i les mesures
necessàries de prevenció i protecció per contenir-les entre
els treballadors del sector, garantint així la seva capacitat de
producció en circumstàncies adverses.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a difondre els avantatges i les característiques
pròpies del producte local ajudant, promovent i potenciant
el seu consum amb la comercialització en el mercat balear.

A la seu del Parlament, 12 de maig de 2020
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de maig de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 7731/20, relativa a pla de seguretat a ports i aeroports
de les Illes Balears en relació amb la COVID-19, amb
l'esmena RGE núm. 8413/20, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

I)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a dur a terme tests massius a la població amb la finalitat de
promoure una campanya de diagnòstics i detectar l'abast
real de la pandèmia a l'arxipèlag com a requisit previ
fonamental per a una destinació turística que pretén garantir
la seguretat sanitària. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar realitzant proves a aquells
col·lectius que, per raó de les seves tasques, estiguin
especialment exposats al Sars-cov-2.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a prendre totes les mesures necessàries i a establir protocols
clars de seguretat sanitària i epidemiològica a ports i
aeroports de Balears de manera immediata i amb els
objectius de diagnosticar la simptomatologia de tots els
passatgers amb destinació o trànsit a l'arxipèlag, i que
estiguin establertes i en funcionament les mesures de
seguretat sanitària en el moment en què s'obrin ports i
aeroports. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a dur a terme totes les gestions necessàries en el seguiment
del compliment del punt anterior i a facilitar les ajudes
necessàries si n’és el cas. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a prendre totes les mesures necessàries i a establir protocols
clars de seguretat sanitària i epidemiològica en els ports
dependents de la comunitat autònoma de manera immediata
i amb els objectius de diagnosticar la simptomatologia de
tots els passatgers amb destinació o trànsit a l'arxipèlag, i
que estiguin establertes i en funcionament les mesures de
seguretat sanitària en el moment de l'obertura de ports. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
i el Govern balear en funció de les competències i els
protocols establerts, a proveir a tots els treballadors de les
estacions portuàries i aeroportuàries de les Illes Balears
d'equips de protecció suficients que permetin assegurar que
el seu treball es desenvolupa amb total seguretat. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat que, en funció de les
seves competències, incorporin als ports i aeroports
sistemes de descontaminació i desinfecció integrats al
control de passatgers, amb l'objectiu d'oferir una millora
dins els sistemes seguretat sanitària que s'estableixin.
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A la seu del Parlament, 10 de juny de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president en funcions de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 de maig de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 6133/20,
relativa a adopció de mesures per al sector de la pesca amb
motiu de la crisi per la COVID-19, amb les esmenes RGE núm.
8394, 8395 i 8396/20, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

J)

1. El Parlament de las Illes Balears constata de forma
explícita la consideració del sector pesquer com a sector
prioritari en el marc de la situació creada per l’estat
d’alarma, així com davant les seves conseqüències.

2. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern central,
en col·laboració i coordinació amb el Govern de les Illes
Balears, a elaborar i proporcionar als treballadors, les
associacions i les confraries, un pla específic de mesures
laborals, socials i sanitàries adaptat a les condicions
especials dels treballs a la mar.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central,
en col·laboració i coordinació amb el Govern de les Illes
Balears, a flexibilitzar les eines sectorials de control i els
terminis biològics durant el termini de conseqüències de
l’alarma mitjançant acords temporals negociats amb els
professionals del sector i segons les necessitats que aquests
han exposat.

4. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern central,
en col·laboració i coordinació amb el Govern de les Illes
Balears, a sol·licitar les ajudes provinents dels romanents
del FEMP i demanar l’accés a les ajudes públiques directes
també per a l’emmagatzematge i les seves conseqüents
despeses de congelació i paralització de l’estoc.

5. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport tant al producte com a la
comercialització local amb totes les iniciatives que resultin
necessàries a l’àmbit del sector pesquer.

6. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern de las
Illes Balears a realitzar un estudi econòmic i social dels
efectes de la COVID-19 sobre pesca professional a les Illes
Balears i a implementar les ajudes i subvencions
econòmiques necessàries que en resultin.

A la seu del Parlament, 26 de maig de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8207/20, relativa a mesures enfront de la bretxa digital,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

K)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat 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. 

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. 
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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 digitals garantint
en tot moment la protecció de la infància i l'adolescència
enfront del ciberassetjament i altres delictes informàtics.

A la seu del Parlament, 4 de juny de 2020
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
El president en funcions de la comissió
Juan Manuel Lafuente i Mir

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8417/20, relativa a proposta per assolir la gratuïtat de la
matrícula de les proves de batxillerat d'accés a la Universitat
(EBAU) per a la convocatòria de 2020, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

L)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a establir la gratuïtat de la matrícula de les Proves de
Batxillerat d'Accés a la Universitat, tant en el bloc d'accés
com en els diferents exercicis del bloc d'admissió, per a la
convocatòria ordinària i extraordinària de l'any 2020. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que la gratuïtat d'aquestes proves no vagi a càrrec dels
pressupostos propis de la UIB ni suposi una minva de
recursos per a aquesta institució.

A la seu del Parlament, 4 de juny de 2020
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
El president en funcions de la comissió
Juan Manuel Lafuente i Mir

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 3 de juny de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 9134/19, relativa a traspàs
dels serveis sanitaris de les institucions penitenciàries al
Govern de les Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

M)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a transferir els serveis sanitaris dependents d’Institucions
Penitenciàries al Govern de les Illes Balears i insta el
Govern de les Illes Balears a elaborar un informe actualitzat
de viabilitat econòmica d’aquest traspàs a fi de garantir una
dotació econòmica suficient que permeti millorar
qualitativament l’atenció sanitària a la població reclusa de
les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 10 de juny de 2020
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 3 de juny de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 8123/20, relativa a distribució
de mascaretes a les farmàcies, amb l'esmena RGE núm.
9030/20, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

N)

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

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

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

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a la reducció de l’IVA, del 21% de les
mascaretes, guants i gels hidroalcohòlics al 4% per
tractar-se de productes de primera necessitat.

A la seu del Parlament, 10 de juny de 2020
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
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núm. 4211/20, relativa a necessitat que les zones turístiques i
les platges estiguin recuperades abans de la temporada
turística, amb l'esmena RGE núm. 9067/20, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

O)

El Parlament de les Illes Balears constata la greu
situació que s’està vivint a conseqüència de la pandèmia
COVID-19 dins el marc d’un escenari de canvi climàtic i
les conseqüències i afectacions de la borrasca “Gloria” a
alguns municipis de les Illes Balears. Es constata el caràcter
de necessitat i urgència, en el marc de la situació actual de
la COVID-19, de la reconstrucció de les zones turístiques
amb criteris de resiliència i restauració ambiental dels
espais costaners, sense que això suposi un retard en les
feines de reconstrucció i rehabilitació.

A la seu del Parlament, 11 de juny de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Mercedes Garrido i Rodríguez
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8169/20, relativa a reconeixement de la tasca essencial
realitzada pels mitjans de comunicació durant la crisi
sanitària de la COVID-19 i per a l'impuls del sector
audiovisual de Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

P)

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 Pi-Proposta per les Illes Balears i  amb 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.

A la seu del Parlament, 11 de juny de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Mercedes Garrido i Rodríguez
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de juny de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8676/20, relativa
a repartiment dels fons per als programes agrícoles, ramaders
i de desenvolupament rural, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

Q)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a manifestar el seu desacord amb la distribució
de 130.727.784 euros que el Consell de Ministres aprovà el
19 de maig entre les comunitats autònomes per a l’execució
de programes agrícoles, ramaders i de desenvolupament
rural.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar i gestionar, davant el Ministeri
d’Agricultura la revisió dels criteris de distribució de tots
els programes agrícoles i ramaders, perquè, tot i no comptar
encara les Illes Balears amb el Règim Especial per al sector
primari, incrementi les aportacions destinades a
l’agricultura i la ramaderia; amb especial atenció al
finançament dels Programes de Desenvolupament Rural
(PDR) de les comunitats autònomes corresponent als
períodes 2014-2020 o 2021-2027.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a expressar a la pròxima reunió de la
Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament
Rural el desacord amb els criteris aplicats per a la
distribució dels PDR i exigir un increment de l’aportació
per a la compensació dels sobrecosts de la insularitat, que
ja reben actualment les Canàries, amb independència que
encara no s’hagi aprovat el Règim Especial per al secor
agrícola-ramader de Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar les gestions i a tancar l’acord amb el
Govern d’Espanya par a l’aprovació i la dotació
pressupostària del Règim Especial per a l’agricultura i
ramaderia de Balears.
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A la seu del Parlament, 16 de juny de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de juny de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3738/20, relativa
a vigilància amb circuit tancat de televisió als escorxadors de
Balears, amb l'esmena RGE núm. 9639/20, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

R)

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears:

1. Iniciar les tramitacions oportunes, de forma coordinada
entre les conselleries responsables, per elaborar la
normativa que pertoqui i que possibiliti la instal·lació d’un
sistema de circuits tancats de televisió (CCTV) als
escorxadors de Palma, Inca, Felanitx, Manacor, Ciutadella,
Maó, Eivissa i Formentera, amb l’objectiu d’assegurar el
compliment de les normatives de seguretat alimentària, de
protecció animal en els processos de la cadena de sacrifici
i el control dels serveis veterinaris oficials.

2. Elaborar i presentar al Parlament de les Illes Balears un
informe sobre els costos que suposaria fer aquesta
instal·lació progressiva dins aquesta legislatura a tots els
escorxadors actius de les Illes Balears, i que es cobriran en
la seva totalitat amb fons de la comunitat autònoma i els
ajuntaments dels municipis on estiguin situats els
escorxadors, dividint-se en els percentatges acordats entre
aquestes institucions.

3. Garantir que les imatges emmagatzemades pel sistema
de circuit tancat de televisió (CCTV) s’emmagatzemin
durant el màxim de temps que permet la Llei orgànica de
protecció de dades, per tal de facilitar la feina als inspectors
i veterinaris, a més d’augmentar la confiança transmesa als
consumidors de productes del sector carni.

4. Reunir les empreses i els ens que gestionen actualment
els escorxadors per exposar la mesura i tots els detalls, per
tal de recollir propostes relatives a la instal·lació que
s’adeqüin a l’estructura de cada escorxador i que facilitin la
feina al personal operari.

5. Instar el Govern de les Illes Balears a elaborar i
presentar al Parlament un estudi sobre el compliment actual
de la normativa vigent i un informe sobre els costs de la
instal·lació del sistema de circuits tancats de televisió
(CCTV), als escorxadors de Palma, Inca, Felanitx,
Manacor, Ciutadella, Maó, Eivissa i Formentera, amb
l’objectiu d’assegurar el compliment de les normatives de
seguretat alimentària, de protecció animal en els processos

de cadena de sacrifici i control dels serveis veterinaris
oficials.

A la seu del Parlament, 25 de juny de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Sansó i Fuster

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 28 de maig de 2020, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A) RGE núm. 5162/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a volum de
subcontractació a productores de Menorca i de les Pitiüses.

B) RGE núm. 8611/20, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a programacions més
afectades per les mesures de prevenció sanitària.

C) RGE núm. 5128/20, de la diputada Maria Esperança Sans i
Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a estat
de licitació.

D) RGE núm. 8456/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pluralitat
informativa.

E) RGE núm. 8566/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pressupost de l'EPRTVIB-IB3 exercici 2020.

F) RGE núm. 8577/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a efectes sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de
la reestructuració dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l'any 2020.

G) RGE núm. 8609/20, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
continguts de l'EPRTVIB durant la crisi sanitària.

H) RGE núm. 8612/20, de la diputada Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a teletreball a
l'EPRTVIB.

I) RGE núm. 8652/20, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a protocol i pla
específic d'IB3 durant la crisi de la COVID-19.
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J) RGE núm. 8610/20, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a impacte sobre els ingressos
per publicitat.

K) RGE núm. 8622/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions davant l'acumulació de demandes laborals.

L) RGE núm. 8623/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació
en el plec d'externalització dels serveis informatius de la
quantia aprovada en el pressupost de millores laborals.

M) RGE núm. 8624/20, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model
i clàusules socials dels nous plecs d'externalització dels serveis
informatius.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de juny de 2020, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball.

N) RGE núm. 4753/19, del diputat Jesús Méndez Baiges
(formulada pel diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero), del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a informació sobre l'objecte
i la finalitat de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

O) RGE núm. 2573, 2574, 2735 i 4471 a 4473/20, del diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero (formulades pel diputat Maxo
Benalal i Bendrihem), del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a implementació dels plans d'actuació com a
conseqüència de l'aprovació del Decret llei 1/2020, de 17 de
gener, contra el turisme d'excessos per a la millora de la
qualitat a zones turístiques, a terminis en l'elaboració dels plans
d'actuació segons l'article 9 del Decret llei 1/2020 i a
desenvolupament del Decret llei 1/2020.

P) RGE núm. 2626 a 2629/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
pla d'actuacions per regular i limitar l'arribada de creuers a les
Illes Balears, a reunions mantingudes amb aquesta finalitat i a
documents, estudis o informes encomanats i/o elaborats amb
aquest objectiu.

Q) RGE núm. 2631 i 2632/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
regulació del turisme de creuers i a competències per a la seva
regulació.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 10 de març de 2020, rebutjà el
Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 1949/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a exigència dels 78 milions
d'euros d'IVA que corresponen a les Illes Balears, amb el
resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra
6 i abstencions 1.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 10 de març de 2020, rebutjà el
Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 2016/20, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a impagament a les
comunitats autònomes de la part que els correspon en la
recaptació de l'Impost sobre el Valor Afegit de l'últim mes de
l'exercici 2017, amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a
favor 5, vots en contra 6 i abstencions 1.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 29 d'abril de 2020, rebutjà el Punt 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 5308/20, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la
millora de les mesures econòmiques dictades a conseqüència de
la COVID-19, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a
favor 6, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 29 d'abril de 2020, rebutjà el Punt 3 de la
Proposició no de llei RGE núm. 5546/20, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a sector primari davant la
crisi COVID-19, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots
a favor 6, vots en contra 7 i abstencions 0.
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Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny de
2020, rebutjà els Punts 2, 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE
núm. 4211/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
necessitat que les zones turístiques i les platges estiguin
recuperades abans de la temporada turística, amb el resultat
següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 6 i
abstencions 1.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 13 de maig de 2020, rebutjà la Proposició  no
de llei RGE núm. 5621/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures d'impuls per al sector primari de
les Illes Balears davant la disminució de la demanda provocada
per la crisi sanitària de la COVID-19, amb el resultat següent: 
• Punts 1, 2, 4 i 5: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en

contra 7 i abstencions 1. 
• Punts 3 i 6: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra

7 i abstencions 0.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 13 de maig de 2020, rebutjà el Punt 3 de la
Proposició no de llei RGE núm. 6133/20, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per al
sector de la pesca amb motiu de la crisi per la COVID-19, amb
el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en
contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 3 de juny de 2020, rebutjà les Proposicions no
de llei RGE núm. 8397 i 8450/20, dels Grups Parlamentaris
Popular i El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a

pagament i convocatòria de les ajudes per a inversions
agrícoles i a reobertura de les subvencions per a inversions en
explotacions agràries 2018-2020 per donar liquiditat a la
pagesia durant la crisi per la COVID-19, respectivament, amb
el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en
contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

I)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 10 de juny de 2020, rebutjà el Punt 4 de la
Proposició no de llei RGE núm. 8676/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a repartiment dels fons per als
programes agrícoles, ramaders i de desenvolupament rural, amb
el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en
contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

J)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 17 de juny de 2020, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 8958/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici d'activitat de les empreses d'oci nocturn, amb el
resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra
7 i abstencions 0.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, davant la
Comissió d'Economia, sobre la situació del comerç, la
indústria i la innovació de Balears provocada per la
propagació de la COVID-19 (RGE núm. 6251/20).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2020, tengué lloc la
compareixença del vicepresident i conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius, qui, acompanyat del cap de
Gabinet, del director general de Política Industrial, del director
general de Comerç, de l'assessor econòmic i de l'assessora de
Premsa, informà sobre el tema indicat.
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Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del director de l'Oficina Balear de la

Infància i l'Adolescència, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports, sobre les actuacions dutes
a terme i previstes davant l'emergència sanitària i la crisi
socioeconòmics derivades de l'expansió de la COVID-19
(RGE núm. 8324/20).

A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny de
2020, tengué lloc la compareixença del director de l'Oficina
Balear de la Infància i l'Adolescència, qui informà sobre el
tema indicat.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Compareixença del conseller d'Educació, Universitat i

Recerca, davant la Comissió d'Educació, Universitat i
Recerca, sobre la situació del curs escolar 2019-2020
provocada per la propagació de la COVID-19 (RGE núm.
6250/20).

A la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny de
2020, tengué lloc la compareixença del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, qui, acompanyat de la cap de Premsa i de
l'assessora parlamentària, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Compareixença de la consellera de Salut i Consum,

davant la Comissió de Salut, sobre la participació del Sr.
José María Lafuente en l'adquisició de material sanitari i
les actuacions efectuades per constatar la qualitat del
material subministrar per l'esmentat intermediari (RGE
núm. 8049/20).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 de juny de 2020, tengué lloc la
compareixença de la consellera de Salut i Consum, qui,
acompanyada del director general i del secretari general del
Servei de Salut i de la directora de l'Àrea de Coordinació
Administrativa, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de compareixença del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, sobre la situació
del comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada
per la propagació de la COVID-19 (RGE núm. 6251/20).

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 29 d'abril de 2020, acordà, per unanimitat, de
recaptar la presència del conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença del director de l'Oficina de

Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears,
sobre el seu informe de recomanacions derivat de
l'expedient 48/2019 (RGE núm. 5050/20).

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny de
2020, acordà, per unanimitat, de recaptar la presència del
director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció,
per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de compareixença del director general de l'Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre les
notícies recentment publicades a diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l'Audiència Nacional
del procediment anomenat "La Roda de les Televisions"
(RGE núm. 2572/20).

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 28 de maig de 2020, acordà, per
unanimitat, de recaptar la presència del director general de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
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Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Retirada de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca
RGE núm. 5468 i 5469/20.

A la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny de
2020, foten retirades les preguntes esmentades, del diputat
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatives a mesures adoptades als centres educatius
per part de la Conselleria d'Educació davant la crisi sanitària
provocada pel coronavirus COVID-19 i a docent alliberats de
les seves funcions per realitzar activitats sindicals reincorporats
al seu lloc durant la crisi sanitària provocada pel coronavirus
COVID-19.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 10743/19, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la seguretat a les festes de Sant Joan a Ciutadella.

- Desplaçament, allotjament i dietes dels policies tutors de
diferents municipis de l’illa de Mallorca, acompanyats pel
coordinador de policies tutors de l’ISPIB, juntament amb un
vehicle.

Les factures dels viatges de desplaçament i allotjament
exposats ascendeix a un import d’uns 9.300 €.

- Desplaçament, allotjament i dietes del coordinador de
voluntaris de Protecció Civil, juntament amb un tècnic
d’Emergències i un tècnic administratiu, amb un vehicle;
personal de la UOP de l’empresa pública GEIBSAU (un de
Mallorca i un d’Eivissa), amb un vehicle; reforça amb una
gestora telefònica al Centre de Comandament i supervisió d’un
tècnic de Sistemes de l’112. Cost d’aquestes despeses 2.300 €.

- Desplaçament i assegurança dels 48 voluntaris d’Agrupacions
de Protecció Civil de Mallorca, d’Eivissa i de Formentera, amb
10 vehicles. Per aquest concepte GEIBSAU es fa càrrec de
l’assegurança dels voluntaris de Protecció Civil de les Illes
Balears, de manera anual. Així al 2019 en conceptes
d’assegurances d’aquest col·lectiu es va pagar 8.176,80 €, que

inclou als voluntaris que es desplaçaren per donar servei durant
les festes de Sant Joan.

També s’han comptabilitzat desplaçaments per assistir a
diverses reunions preparatòries envers la seguretat de les festes,
a les quals assistiren el coordinador de protecció civil i el tècnic
d’emergències, així com a la reunió de mediació entre
l’Ajuntament i els sindicats de policia local a la qual hi assistí
el director general, la cap del Departament d’Interior de
l’ISPIB i la cap de Secció de l’ISPIB, amb un cost aproximat
de 44 € persona/viatge.

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2739/20, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a l'impuls de les mesures de
conciliació de la vida laboral, familiar i personal i de la
coresponsabilitat.

Tenint en compte la situació actual generada per la
COVID-19 i amb l’objectiu d’atendre les noves necessitats
urgents dels ciutadans, s’haurà d’estudiar i coordinar amb els
diferents poders públics les actuacions previstes amb
anterioritat a l’estat d’alarma.

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

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2740/20, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Pla interinstitucional de coordinació
(disposició addicional novena de la Llei 8/2018, de 31 de
juliol, de suport a les famílies).

S’ha creat un grup de treball tècnic on hi ha representades
totes les conselleries implicades. Aquest grup, operatiu fins a
la publicació del decret de la comissió interdepartamental ha
treballat en aquest pla, que es materialitzarà el 2020.

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 2754/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a reglament de principis
generals sobre procediment d'acreditació de condició de
família monoparental.

El decret d’acreditació de família monoparental està en fase
de tramitació. En aquests moments es troba a valoració del
CES.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-039.pdf#page=105
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-025.pdf#page=52
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-032.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-032.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-032.pdf#page=31


BOPIB núm. 52 -  30 de juny de 2020 3195

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2790/20, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a viatge a l'Índia.

Acompanyant de la presidenta en el seu viatge a l’Índia:
Àgueda Quiñonero Banegas, cap de la secretaria de Presidència
i d’Atenció Ciutadana.

L’import de les despeses del viatge és el que figura a
l’enllaç següent del portal de transparència: http://www.caib.es/
transparenciafront/fitxa/2?lang=ca.

L’agenda d’activitats a l’Índia és la que figura entre les
dates 2/2/2020 i 4/2/2020 a l’enllaç següent del portal de
transparència: http://www.caib.es/transparenciafront/fitxa
/2?lang=ca.

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

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 3089/20, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a menors de protecció que
acaben ingressats a centres de reforma.

Dels anys 2016, 2017 i 2018 no es tenen dades, doncs cap
butlletí estadístic el contemplava. L’any 2019 representaren un
12,5% del total de menors que estaren a algun centre
d’internament.

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 3274/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a bloqueig de 70.900
euros al CES corresponents de l'exercici 2019.

El Consell Econòmic i social està adscrit a la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball. Aquesta és la forma en
què des de la seva creació el CES s’ha incardinat dins
l’esquema de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

No obstant l’anterior, el CES és un organisme autònom del
Govern de les Illes Balears. En aquest respecte, disposa d’una
secció pressupostària pròpia i diferent del de la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

És per aquestes raons que ens és impossible respondre
aquesta pregunta, ja que no tenim competències sobre el
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 3278/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pla estratègic contra
les agressions al personal del servei de Salut de les Illes
Balears.

Les reunions que s’han mantingut són els dies:
- 12 de gener del 2018.
- 12 de juny del 2019.
- 12, 18, 21, 25 (dos) 26 i 27 de novembre del 2019.
- 4, 11 i 20 de desembre del 2019.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3312/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a bloqueigs
pressupostaris i indisponibilitat de crèdit de l'Ibsalut (final
exercici 2019).

No s’ha vist afectat cap programa, servei, objectiu o
projecte. S’ha complert amb el pressupost assignat i s’han
prioritzat els projectes.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3335/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració:
beneficiaris d'accions formatives i inserció laboral per a
joves en procés any 2016.

Aquestes accions s’efectuen en el servei d’acompanyament.
El concert es va posar en marxa dia 1 de novembre del 2017.

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-032.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-032.pdf#page=72
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-033.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-033.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-033.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-033.pdf#page=22
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Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 3336/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració:
beneficiaris d'accions de formació i inserció laboral per a
joves en procés any 2017.

El concert es va posar en marxa dia 1 de novembre del
2017. Beneficiaris totals 110, 49 homes i 61 dones.

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 3337/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració:
beneficiaris d'accions de formació i inserció laboral per a
joves en procés any 2018.

En total 180, homes 82 i dones 98.

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 3338/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració:
beneficiaris d'accions de formació i inserció laboral per a
joves en procés any 2019.

En total 200 usuaris, 91 homes i 109 dones.

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 3339/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració:
beneficiaris d'accions de formació i inserció laboral per a
joves en procés any 2020.

En el 2020 fins avui, se n’han beneficiat 149 usuaris, 63
homes i 86 dones.

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 3340/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració:
prestacions socials de tipus econòmic atorgades el 2016.

L’import va ser de 26.030 €. Beneficiaris 36. Dones 22,
homes 14.

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 3341/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració:
prestacions socials de tipus econòmic atorgades el 2017.

L’import va ser de 333.703,57 €. Beneficiaris totals: 133.
Dones 67, homes 66.

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 3342/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració:
prestacions socials de tipus econòmic atorgades el 2018.

L’import va ser de 605.562,23 €. Beneficiaris 190. Dones
103, homes 87.

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 3343/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració:
prestacions socials de tipus econòmic atorgades el 2019.

L’import va ser de 777.186,28 €. Beneficiaris 232. Homes
232, homes 108.

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-033.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-033.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-033.pdf#page=23
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Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 3344/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració:
prestacions socials de tipus econòmic atorgades el 2020.

Nòmina fins a març. L’import ha estat de 234.922,91 €.
Beneficiaris 230, homes 108 i dones 112.

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 3384/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració:
pressupost executat el 2016 de diversos capítols.

Relació de capítols:
• Capítol I: 95.215 € de Fundació S’Estel i 100.962,18 € de

la Direcció General.
• Capítol II: la despesa dels pisos que estaven en marxa a

l’any 2016 es troba als capítols de la Fundació S’Estel.
• Capítol IV: 26.030 € DG.

Palma, a 29 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 3385/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració:
pressupost executat el 2017 de diversos capítols.

• Capítol I: 95.215 € de Fundació S’Estel i 100.962,18 € de
la Direcció General.

• Capítol II: 66.668 €.
• Capítol IV: 333.703,57 €.
• Capítol VI: 48.303,81 €.

Palma, a 4 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 3386/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració:
pressupost executat el 2018 de diversos capítols.

Relació de capítols:

• Capítol I: 95.215 € de Fundació S’Estel i 100.962,18 € de
la Direcció General.

• Capítol II: 733.352,62 € (No són 50 places concertades).
• Capítol IV: 605.562,23 €.
• Capítol VI: 110.000 €.

Palma, a 29 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 3387/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració:
pressupost executat el 2019 de diversos capítols.

Relació de capítols:
• Capítol I: 95.215 € de Fundació S’Estel i 100.962,18 € de

la Direcció General.
• Capítol II: 862.965,29 € (No són 50 places concertades).
• Capítol IV: 777.186,28 €.
• Capítol VI: 110.000 €.

Palma, a 29 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 3389/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de famílies amigues.

A l’objectiu 4 del Pla d’emancipació 2016-2020 es
contempla que s’executi a l’any 2020. 

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 3390/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació dels habitatges de
què disposa la xarxa pública de serveis d'emancipació a
Palma.

Efectivament, existeix un habitatge on hi roman un jove no
d’acord amb el servei. No es pot parlar pròpiament d’ocupació.
Es tracta de la permanència d’un usuari a un recurs social
d’habitatge una vegada extingit el seu dret, mancant per tant de
títol jurídic habilitant per romandre vivint al pis.

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 3407/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a habitatge de servei públic
d'emancipació ocupat de manera il·legal (1).

El cessament efectiu i formal de l’abast del títol habilitador
fou el 31 d’octubre del 2019. Després de nombrosos
requeriments de diferents tècnics de la direcció general, l’usuari
es negà a abandonar l’habitatge.

Palma, a 29 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes  RGE núm. 3408 i 3409/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a habitatge de servei públic
d'emancipació ocupat de manera il·legal (2 i 3).

Abans d’acudir a la via judicial es varen realitzar
nombrosos requeriments per part dels tècnics de la direcció
general, persistint la negativa del jove a abandonar el recurs. A
partir d’aquest moment qualsevol tipus de mesura que no
passés per una resolució judicial no era viable. D’una banda,
perquè segons assentada jurisprudència es podria incórrer en un
delicte de coaccions per part de l’Administració actuant, i
d’una altra perquè les forces i cossos de seguretat de l’Estat no
procedeixen a emprar la força en el desallotjament d’un
habitatge si no és amb autorització judicial.

De data 5 de març és la resolució notificada a l’interessat
per burofax a la qual es declara formalment extingit el dret del
jove al servei d’habitatge, i se li concedeixen 8 dies per
abandonar l’habitatge. Finalitzat el termini, es procedirà a
comunicar al jutjat corresponent i als cossos i forces de
seguretat de l’Estat perquè procedeixin a l’expulsió material.

En aquest moment com a conseqüència de la declaració de
l’estat d’alarma, tots els terminis administratius es troben
suspesos.

Palma, a 29 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 3483/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a projecte de cooperació
al desenvolupament subvencionat pel GOIB a la República
Dominicana a través de la Casa Balear "Centre Santo
Socorro".

1. Còpia (breu informe) de definició.

La intervenció pretén millorar la qualitat de vida de la
població jove desfavorida de La Altagracia, La Mina, El Café,

Loyola, El Abanico i El Palmar mitjançant un programa
combinat d’educació acadèmica formal (secundària) i
l’aprenentatge d’un ofici tècnic laboral orientat en el sector del
turisme. La població destinatària rebrà la formació a l’escola
parroquial Santo Socorro de 8.00 a 12.00 h, i en la tanda
vespertina rebran la formació tècnica a les instal·lacions del
centre comunitari El Café.

2. Descripció de les etapes/fases.

1a fase. Identificació de l’expedient.
Convocatòria: 2009 PC.
Núm. d’expedient: 09/020-APC
Entitat sol·licitant: ACTUACIÓ PRÒPIA
Soci local: Casa Balear República Dominicana i Despatx de
la Primera Dama
Títol del projecte: REPÚBLICA DOMINICANA –
SANTO SOCORRO
País: República Dominicana.

El projecte consisteix en donar oportunitats d’educació
secundària a joves residents en els sectors de La Altagracia,
Loyola, El Abanico, el Café, El Palmar i La Mina, garantint
l’accés, permanència i aprenentatges rellevants que afavoreixin
la seva participació en la societat. Es construiran aules
adequades, i s’ampliaran els tallers formatius del Centre
Comunitari El Café.

2a fase. Identificació de l’expedient.
Convocatòria: 2011 Cooperació.
Núm. d’expedient: 11/103-A
Entitat sol·licitant: Casa Balear República Dominicana
Soci local: Fundación CONCORDIA República
Dominicana
Títol del projecte: Centro de enseñanza turística Santo
Socorro 2da etapa
País: República Dominicana.

La intervenció està organitzada al voltant dels resultats
següents:

1. Ampliació de l’escola parroquial Santo Socorro: construcció
d’un segon pis (sis aules, laboratori de ciències, centre de
recursos, dos banys separats per a dones i homes).

2. Equipament del centre comunitari El Café: equipament d’un
taller d’ensenyament de cuina.

3. Programa de formació en valors: reforç de la formació
escolar amb un conjunt d’activitats encaminades a fomentar el
respecte a la vida, l’ésser humà, el medi ambient, la diversitat
i les diferències individuals, així com fomentar l’alt sentit de
responsabilitat personal i social, la tolerància i la igualtat de
gènere.

3. Calendari.

1a fase: 4/01/2010-15/11/2010
2a fase: 15/11/2013-30/01/2015

4. Pressupost per etapes.

1a fase: 150.000,00 €
2a fase: 150.000,00 €
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5. Subvencions atorgades des de l’inici fins a l’actualitat.

1a fase: 150.000,00 €
2a fase: 150.000,00 €

6. Estat d’execució actual.

En el moment actual els dos expedients es troben tancats, ja
que l’entitat ha justificat l’aplicació de la subvenció, tant en el
nivell econòmic com en el tècnic.

Palma, a 24 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 3485, 3486 i 3487/20,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a obres de millora, a
projecte de les obres de millora i a inici abans de finalitzar
el 2020 de les obres de millora de la Unitat Bàsica de Salut
de Sant Llorenç.

En aquest cas, l’ajuntament s’encarrega de licitar les obres.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 3488/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pagament al personal d'infermeria
d'atenció primària per cada targeta assignada.

Les infermeres cobren segons la mitjana de targetes
sanitàries del centre de salut on fan feina, no per cada targeta
sanitària que tenen assignada.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 3586/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a redacció del
projecte per a la construcció d'un nou PAC a Pollença.

Ara s’està realitzant l’estudi geotècnic.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 3587/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a redacció del
projecte per a la construcció d'un nou PAC a Artà.

S’està redactant el projecte executiu.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 3759/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tancament d'una part de l'aparcament
de l'Hospital de Son Espases.

L’aparcament de l’Hospital de Son Espases és gratuït des de
l’1 de gener del 2019 i obert per a usuaris i treballadors.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 3760/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a precaucions per evitar possibles
contagis de coronavirus.

Les que indiquen els protocols establerts des del Ministeri
de Sanitat.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 3761/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures adoptades per la Conselleria de
Salut per afrontar el coronavirus.

Des del punt de vista de vigilància s’ha establert per la
xarxa sanitària privada i pública un procediment adaptat del
consensuat a la corresponent Ponencia Nacional de Alertas en
la qual s’estableixen els aspectes essencials amb l’objectiu
actual de contenció i que inclou elements essencials com els
criteris a aplicar per la detecció de casos, notificació obligatòria
de casos detectats, els criteris de maneig de casos i contactes,
i aspectes organitzatius relacionats amb la gestió de mostres i
aspectes preventius especialment per l’àmbit sanitari.

D’altra banda, es manté permanent contacte amb el Centre
d’Alertes i Emergències Sanitàries, amb reunions quasi diàries
i en les quals es tracten temes relacionats amb l’estratègia de
contenció.
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Es fa un seguiment diari de la situació de l’epidèmia
especialment a partir dels informes del CCAES i es manté una
revisió permanent dels procediments d’actuació.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 4281/20, presentada pel
diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada
subministrat al municipi de Sant Josep de Sa Talaia al llarg
de l'any 2018.

El cabal d’aigua dessalada subministrada al municipi de
Sant Josep de Sa Talaia durant l’any 2018 va ser de 2.874.876
m3, segons el següent desglossament mensual:

Any 2018
Mes Aigua dessalada

subministrada a Sant
Josep de Sa Talaia (m3)

Gener 174.186
Febrer 153.437
Març 193.623
Abril 241.258
Maig 288.974
Juny 294.586
Juliol 296.741
Agost 299.629
Setembre 268.999
Octubre 272.181
Novembre 203.784
Desembre 187.478
Total            2.874.876

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 4282/20, presentada pel
diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada
subministrat al municipi d'Eivissa al llarg de l'any 2018.

El cabal d’aigua dessalada subministrada al municipi
d’Eivissa durant l’any 2018 va ser de 4.202.189 m3, segons el
següent desglossament mensual:

Any 2018
Mes Aigua dessalada

subministrada a Eivissa
(m3)

Gener 254.172
Febrer 249.044
Març 272.493
Abril 307.250
Maig 369.974

Juny 395.548
Juliol 490.159
Agost 498.384
Setembre 447.036
Octubre 376.398
Novembre 287.438
Desembre 254.293
Total  4.202.189

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 4283/20, presentada pel
diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada
subministrat al municipi de Sant Antoni de Portmany al
llarg de l'any 2018.

El cabal d’aigua dessalada subministrat al municipi de Sant
Antoni de Portmany durant l’any 2018 va ser de 1.160.226 m3,
segons el següent desglossament mensual:

Any 2018
Mes Aigua dessalada

subministrada a Sant
Antoni de Portmany (m3)

Gener   63.209
Febrer   51.057
Març   56.726
Abril   74.147
Maig 108.875
Juny 136.755
Juliol 154.262
Agost 167.597
Setembre 141.439
Octubre 100.686
Novembre   57.305
Desembre   48.168
Total 1.160.226

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 4284/20, presentada pel
diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada
subministrat al municipi de Sant Joan de Labritja al llarg
de l'any 2018.

El cabal d’aigua dessalada subministrat al municipi de Sant
Joan de Labritja durant l’any 2018 va ser de 51.536 m3, segons
el següent desglossament mensual:
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Any 2018
Mes Aigua dessalada

subministrada a Sant Joan
de Labritja (m3)

Gener         0
Febrer         0
Març         0
Abril         0
Maig         0
Juny         0
Juliol         0
Agost 10.976
Setembre 15.800
Octubre 12.893
Novembre   5.615
Desembre   6.252
Total 51.536

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 4285/20, presentada pel
diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada
subministrat al municipi de Santa Eulàlia del Riu al llarg
de l'any 2019.

El cabal d’aigua dessalada subministrat al municipi de
Santa Eulària des Riu durant l’any 2019 va ser de 973.437 m3,
segons el següent desglossament mensual:

Any 2019
Mes Aigua dessalada

subministrada a Santa
Eulàlia del Riu (m3)

Gener     6.790
Febrer     9.257
Març   24.499
Abril   58.660
Maig   63.677
Juny   66.142
Juliol 112.103
Agost 153.772
Setembre 111.245
Octubre 120.159
Novembre 126.237
Desembre 120.896
Total 973.437

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 4286/20, presentada pel
diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada
subministrat al municipi de Sant Josep de Sa Talaia al llarg
de l'any 2019.

El cabal d’aigua dessalada subministrat al municipi de Sant
Josep de Sa Talaia durant l’any 2019 va ser de 3.973.817 m3,
segons el següent desglossament mensual:

Any 2019
Mes Aigua dessalada

subministrada a Sant
Josep de sa Talaia (m3)

Gener 186.059
Febrer 171.471
Març 220.726
Abril 255.057
Maig 346.058
Juny 434.204
Juliol 477.293
Agost 486.329
Setembre 435.615
Octubre 391.952
Novembre 297.904
Desembre 271.149
Total 3.973.817

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 4287/20, presentada pel
diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada
subministrat al municipi d'Eivissa al llarg de l'any 2019.

El cabal d’aigua dessalada subministrat al municipi d’Eivissa
durant l’any 2019 va ser de 4.251.468 m3, segons el següent
desglossament mensual:

Any 2019
Mes Aigua dessalada

subministrada a Eivissa
(m3)

Gener 250.854
Febrer 230.562
Març 292.496
Abril 312.963
Maig 379.018
Juny 410.138
Juliol 481.242
Agost 486.397
Setembre 427.203
Octubre 393.702
Novembre 302.185
Desembre 284.708
Total 4.251.468
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El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 4288/20, presentada pel
diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada
subministrat al municipi de Sant Antoni de Portmany al
llarg de l'any 2019.

El cabal d’aigua dessalada subministrat al municipi de Sant
Antoni de Portmany durant l’any 2019 va ser de 1.354.391 m3,
segons el següent desglossament mensual:

Any 2019
Mes Aigua dessalada

subministrada a Eivissa
(m3)

Gener   45.963
Febrer   44.961
Març   57.196
Abril   79.614
Maig 130.379
Juny 154.173
Juliol 180.500
Agost 192.210
Setembre 171.620
Octubre 132.504
Novembre   92.250
Desembre   73.021
Total 1.354.391

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 4289/20, presentada pel
diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada
subministrat al municipi de Sant Joan de Labritja al llarg
de l'any 2019.

El cabal d’aigua dessalada subministrat al municipi de Sant
Joan de Labritja durant l’any 2019 va ser de 202.310 m3,
segons el següent desglossament mensual:

Any 2019
Mes Aigua dessalada

subministrada a Sant Joan
de Labritja (m3)

Gener   7.040
Febrer   8.250
Març 10.861
Abril 12.489
Maig 19.900
Juny 21.410
Juliol 25.540
Agost 26.510

Setembre 22.360
Octubre 25.350
Novembre 13.480
Desembre   9.120
Total 202.310

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 4290/20, presentada pel
diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada
subministrat al municipi de Ciutadella al llarg de l'any
2019.

El cabal d’aigua dessalada subministrat al municipi de
Ciutadella durant l’any 2019 va ser de 673.542 m3, segons el
següent desglossament mensual:

Any 2019
Mes Aigua dessalada

s u b m i n i s t r a d a  a
Ciutadella (m3)

Gener         0
Febrer         0
Març         0
Abril         0
Maig 23.669
Juny 83.194
Juliol 105.873
Agost 118.103
Setembre 120.990
Octubre 102.336
Novembre 62.550
Desembre 56.827
Total 673.542

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 4380/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunions de la Comissió
Interinsular de Menors.

Des del 2015 aquesta comissió s’ha reunit en 8 ocasions.
 

Palma, a 11 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 4382/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunions amb el
president/la presidenta de l'IMAS des de l'any 2015.

Des del 2015 s’han realitzat 12 reunions (no és contemplen
les reunions pròpies d’altres òrgans o comissions).
 

Palma, a 12 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 5044/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de la plaga Xylella
fastidiosa.

La situació actual de la plaga Xylella fastidiosa, segons la
darrera comunicació de notificació de presència/aparició
d’organisme nociu que es va fer al MAPA i a la UE de data
04/03/2020, és la següent:

1. Un total de 1.027 mostres positives al bacteri fitopatogen
de quarantena.
2. 24 espècies hostes. La darrera espècie hoste detectada ha
estat Clematis cirrhosa.
3. Presència de les subespècies fastidiosa i multiplex a
Mallorca, multiplex a Menorca i pauca a Eivissa.
4. Detecció de dues espècies de vectors amb el bacteri al
seu aparell bucal: Neophilaenus campestris i Philaenus
spumarius.
5. Absència del bacteri a l’illa de Formentera.

Actuacions que es duen a terme durant l'any 2020

1. Actuacions amb l’empresa pública TRAGSA (contracte
MEPRO)

Les línies de treball per a les anualitats 2020 i 2021 per a la
prevenció, contenció i control de Xylella fastidiosa  a les Illes
Balears amb l’empresa pública TRAGSA són:

1. Acomplir el protocol de contenció de la Decisió
d’Execució 2015/789 i la Decisió d’Execució 2017/2352,
de 14 de desembre, que modifica l’anterior i per la qual
s’estableixen les mesures per evitar la introducció i
propagació, dins la Unió Europea, de Xylella fastidiosa
(Wells et al.). Es continuarà amb les eliminacions dels
positius existents i que surtin dels nous mostreigs, intentant
reduir el temps de permanència de l’exemplar maleït.
Durant les anualitats 2017, 2018 i 2019 s’ha detectat una
dificultat en la recerca dels titulars de parcel·les amb
exemplars afectats que ha augmentat el temps de
permanència. És una prioritat treballar en reduir el temps
entre el resultat del laboratori i l’eliminació de l’exemplar.
Es faran els tractaments fitosanitaris necessaris i es
prendran les mesures culturals que es considerin per tal de
garantir que no hi hagi dispersió de la malaltia (i del vector
que la transmet) durant l’eliminació.

2. Treballs de vigilància, donant compliment als plans
específics establerts per a les zones d’especial rellevància
amb mostreigs programats.

3. Treballs de neteja i aplicació de tractaments fitosanitaris
contra vector com actuacions/tasques de prevenció per a la
dispersió de la malaltia.

4. Inspeccions dels vivers productors i comercialitzadors
per detectar irregularitats en el moviment d’espècies
vegetals i compliment de la normativa.

5. Inspeccions d’entrades i sortides de material vegetal en
les zones amb risc de moviment: ports de l’Estat, ports
recreatius i aeroports.

6. Suport al Laboratori Oficial de Sanitat Vegetal de les
Illes Balears (LOSVIB) en les tasques d’anàlisi de mostres
i extracció de DNA, i l’aplicació de noves tècniques per la
detecció del bacteri. També és necessària l’acreditació del
laboratori a la Norma 17025 i es donarà suport en les
tasques d’implantació dels protocols per donar compliment
a aquesta norma.

7. Suport a les investigacions amb personal especialitzat en
el bacteri i els seus vectors de transmissió. És necessari, ara
que les Illes Balears ja es troben en contenció, saber com
enfocar el control de la malaltia per poder continuar amb
l’activitat agrícola del territori. Per això es destinaran
partides econòmiques al manteniment d’hivernacles per a
assajos agrícoles, la realització de captures de vectors per
al seu estudi, redacció de plans d’acció, campanyes de
sensibilització i divulgació entre d’altres.

Pressupost previst (anualitats 2020 i 2021)

Àmbit agrícola

Treballs de control i contenció de la
plaga Xylella fastidiosa dins el
progrma de vigilància de plagues i el
programa d'emergència per a la plaga
Xylella fastidiosa a l'illa de Mallorca
per a les anualitats 2000 i 2001

Preu (euros)

1.1. Supervisió insular de les actuacions 72.858,72

1.2. Usuaris SITIBSA 10.000,00

1.3. Suport per a l'acreditació de
LOSVIB

119.004,60

1.4. Eliminacions de positius declarats en
el territori de l'illa de Mallorca

122,963,35

1.5. Suport en el camp al Servei
d'Agricultura

161.497,38

1.6. Treball en zones d'especial
rellevància

66.384,78

1.7. Treballs d'investigació 187.993,70

1.8. Formació i divulgació 4.332,26

1.9. Seguretat i salut en el treball 3.457,07

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf#page=46
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf#page=28
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Subtotal Mallorca
IVA (no subjecte)
GG (7,5%)
CI (7%)

748.491,86
0,00
804.628,75
860.952,76

Total Mallorca 860.952,76

Treballs de control i contenció de la
plaga Xylella fastidiosa dins el
progrma de vigilància de plagues i el
programa d'emergència per a la plaga
Xylella fastidiosa a l'illa de Menorca
per a les anualitats 2000 i 2001

Preu (euros)

1.1. Supervisió insular de les actuacions 13.272,48

1.2. Suport en matèria de sanitat vegetal 39.418,73

1.3. Eliminacions de positius declarats en
el territori de l'illa de Menorca

15.388,32

1.4. Treball en zones d'especial
rellevància

7.236,24

1.5. Instal·lació d'un hivernacle de
bioseguretat

16.777,34

1.6. Formació i divulgació 3.609,68

1.7. Seguretat i salut en el treball 2.724,12

Subtotal Menorca
IVA (no subjecte)
GG (7,5%)
CI (7%)

98.426,91
0,00
105.808,93
113.215,56

Total Menorca 113.215,56

Treballs de control i contenció de la
plaga Xylella fastidiosa dins el
progrma de vigilància de plagues i el
programa d'emergència per a la plaga
Xylella fastidiosa a l'illa d'Eivissa per a
les anualitats 2000 i 2001

Preu (euros)

1.1. Supervisió insular de les actuacions 26.544,96

1.2. Suport en matèria de sanitat vegetal 44.797,56

1.3. Eliminacions de positius declarats en
el territori de l'illa d'Eivissa

85.639,38

1.4. Treball en zones d'especial
rellevància

13.275,60

1.5. Investigació, formació i divulgació 89.939,24

1.6. Seguretat i salut en el treball 2.476,08

Subtotal Eivissa
IVA (no subjecte)
GG (7,5%)
CI (7%)

262.672,82
0,00
282.373,28
302.139,41

Total Eivissa 302.139,41

Treballs de control i contenció de la
plaga Xylella fastidiosa dins el
progrma de vigilància de plagues i el
programa d'emergència per a la plaga
Xylella fastidiosa a l'illa de Fomentera
per a les anualitats 2000 i 2001

Preu (euros)

1.1. Supervisió insular, prospecció de
camp i presa de mostres

36.155,04

1.2. Destruccions i/o treballs silvícoles en
cas de primer focus

17.232,46

1.4. Formació i divulgació 3.276,88

1.5. Treballs i instal·lacions a zones
d'especial rellevància

7.445,46

1.6. Seguretat i salut en el treball 1.012,03

Subtotal Formentera
IVA (no subjecte)
GG (7,5%)
CI (7%)

75.121,87
0,00
80.756,01
86.408,93

Total Eivissa 86.408,93

Total àmbit agrícola a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera 1.362.716,66

2. Projecte d’investigació finançat per l’ITS: disseny i
implementació d’estratègies de control front al Xylella
fastidiosa.

Les actuacions previstes a les illes de Mallorca, Menorca i
Eivissa per la prestació del servei objecte del contracte
d’investigació “Disseny i implementació d’estratègies de
control front al Xylella fastidiosa” es justifiquen sobre la base
de la importància del patogen X. Fastidiosa per a l’agricultura
de la UE, del territori nacional i en particular de les Balears, on
aparentment hi ha òptimes condicions de transmissió i
establiment en els cultius. Es plantegen per tant estudis i
investigacions relacionades amb la variabilitat genètica del
bacteri, les malalties que provoca tant en espècies vegetals
agrícoles com silvestres, els vectors de transmissió, nous
mètodes de detecció basats en imatges aèries i l’estudi de les
fonts de resistència dins el material vegetal d’ametller, vinya i
olivera.

L’estudi del bacteri als hàbitats naturals és molt important
atesa la rellevància paisatgística i ecològica d’algunes de les
espècies afectades, com l’ullastre (Olea europea var.
Sylvestris), el romaní (rosmarinus officinalis), llorer (Laurus
nobilis) a totes les illes i que podria modificar substancialment
el paisatge d’algunes de les zones de les illes. A més, aquestes
espècies, particularment l’ullastre, representen el recanvi
natural de l’alzinar en un escenari de canvi climàtic. És
igualment crucial per al nostre patrimoni natural saber si les
espècies de plantes endèmiques poden veure’s afectades. Per a
aquestes plantes, que solen tenir poblacions petites, aquesta
infecció representa una amenaça que les pot portar a l’extinció
en un període molt curt de temps. Si es donés el cas, tenir la
informació ens permetria adoptar mesures de protecció,
especialment ex situ. Finalment, saber quines espècies de la
vegetació natural poden ser afectades pel bacteri i per tant ser
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portadores, així com la prevalença i extensió sobre el territori,
ens permetrà dissenyar amb més rigor les estratègies de lluita
contra aquesta malaltia.

La importància mediambiental de X. fastidiosa és cabdal, ja
que moltes de les espècies de plantes que formen el paisatge
agrícola i natural de les Illes Balears es veuen amenaçades per
aquest bacteri. Hem de tenir en compte que no hem de
considerar només el valor monetari de les espècies vegetals
agrícoles i ornamentals afectades, sinó que els valors culturals,
patrimonials i de biodiversitat d’algunes de les espècies que es
veuen afectades per aquest bacteri, superen de molt qualsevol
estimació monetària. Pareix evident que ens trobem amb una
situació a llarg termini i que, per tant, requereix l’esforç de
totes les institucions implicades per dur a terme una gestió
adequada, incloent-hi la recerca com a base fonamental de la
gestió.

El contracte es va dividir en 6 lots que es corresponen en 6
àmbits de recerca totalment diferents, ja que els diferents grups
de recerca autonòmics, estatals i de la UE estan molt
especialitzats i compten amb un historial cientifotècnic molt
enfocat a un determinat àmbit de recerca.

Els 6 lots diferents són:

1) Caracterització de les poblacions del bacteri fitopatogen
Xylella fastidiosa a les Illes Balears: adjudicat al CSIC.
2) Detecció del bacteri fitopatogen Xylella fastidiosa als
diferents vegetals de les Illes Balears: adjudicat a la FUEIB.
3) Detecció i efectes del Xylella fastidiosa sobre la
vegetació silvestre de les Illes Balears: adjudicat a la
FUEIB.
4) Contribució al coneixement de les espècies d’insectes
vectors de Xylella fastidiosa a les Illes Balears així com la
seva capacitat de transmissió a les plantes hostes: adjudicat
a l’IRTA.
5) Posada a punt d’un sistema de detecció de la incidència
del Xylella fastidiosa al cultiu de l’ametller mitjançant
imatges aèries a les Illes Balears: adjudicat al CSIC.
6) Estudi de resistència/tolerància/susceptibilitat varietal als
cultius de l’ametller, vinya i olivera enfront del Xylella
fastidiosa a les Illes Balears: adjudicat a la FUEIB.

Pressupost

Any Lot Import
adjudicat IVA
inclòs (euros)

2019 Lot 1 40.038,88

2019 Lot 2 50.138,90

2019 Lot 3 22.496,40

2019 Lot 4 55.377,69

2019 Lot 5 81.282,49

2'19 Lot 6 67.138,90

2020 Lot 1 44.779,00

2020 Lot 2 47.000,00

2020 Lot 3 27.305,67

2020 Lot 4 58.200,00

2020 Lot 5 97.104,37

2020 Lot 6 70.600,00

2021 Lot 1 45.743,26

2021 Lot 2 48.000,00

2021 Lot 3 28.097,14

2021 Lot 4 57.213,56

2021 Lot 5 95.352,99

2021 Lot 70.600,00

2022 Lot 1 3.757,86

2022 Lot 2 3.861,10

2022 Lot 3 4.017,79

2022 Lot 4 3.808,75

2022 Lot 5 9.400,15

2022 Lot 6 3.861,10

Total 1.035.167,00

3. Contracte d’adquisició, lliurament i descàrrega de productes
fitosanitaris per dur a terme dues campanyes de xoc, una per
combatre els potencials insectes vectors que transmeten el
bacteri Xylella fastidiosa a les Illes Balears l’any 2020.

Es considera necessària l’actuació amb un pla de xoc
consistent amb l’aplicació de les substàncies actives contra els
insectes vectors potencials que transmeten el bacteri Xylella
fastidiosa als cultius d’interès socioeconòmic de les Illes
Balears (ametller, vinya i olivera) durant l’any 2020.

S’ha realitzat una previsió basada en la realització d’un
tractament de xoc contra els potencials vectors transmissors del
bacteri els mesos de juny-juliol del 2020, amb substàncies
actives que pertanyen a diferents grups químics per evitar la
problemàtica d’aparició de resistències.

Les substàncies actives objecte del contracte, en tramitació
actualment, i els cultius i superfícies que es pretenen controlar
són:

Substància
activa

Quantitat
aprox.

Superfície
(Ha)

Cultiu

Caolí 95%
[WP] p/p

40,000,00 kg 800,00 Olivera

Deltamentrín
10% [EC] p/v
1 litre

218,00 l 2.180,00 Ametller:
1,500 Ha
Olivera: 680
Ha

Deltamentrín
10% [EC] p/v
0,25 litres

94,00 l 760,00 Vinya: 700 Ha
Olivera: 60 Ha
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Lambda
Cihalotrin
10% [CS] p/v
1,00 litre

504,00 l 2.520,00 Ametller:
1.300 Ha
Olivera: 680
Ha
Vinya: 540 Ha

Lambda
Cihalotrin
10% [CS] p/v
0,25 litre

216,00 l 1.080,00 Ametller: 400
Ha
Olivera: 320
Ha
Vinya: 360 Ha

Piretrines 4%
(Extr. de
pelitre) [EC]
p/v

525,00 l 700,00 Vinya

Pressupost 

Lot substància activa/Capacitat envasos/Quantitat
aproximada/superfície Ha/ Cultiu/Preu unitari (IVA
inclòs)/Cost total (IVA) inclòs

Lot 1. Caolí 95% [WP] p/p
12,5 kg
40.000,00 kg
800,00
Olivera
2,42 euros/kg
96.800,00 euros

Lot 2. Deltamentrín 10% [EC] p/v 1 litre
218,00 l
2.180,00
Ametller: 1,500 Ha/Olivera: 680 Ha
109,23 euros/l
23.812,14 euros

Lot 3. Deltamentrín 10% [EC] p/v 0,25 litres
94,00 l
760,00
Vinya: 700 Ha/Olivera: 60 Ha
109,23 euros/l
10.267,62 euros

Lot 4. Lambda Cihalotrin 10% [CS] p/v 1,00 litre
504,00 l
2.520,00
Ametller: 1.300 Ha/Olivera: 680 Ha/Vinya: 540 Ha

70,40 euros/l
35.481,60 euros

Lot 5. Lambda Cihalotrin 10% [CS] p/v 0,25 litre
216,00 l
1.080,00
Ametller: 400 Ha/Olivera: 320 Ha/Vinya: 360 Ha
81,40 euros/l
17,582,40 euros

Lot 6. Piretrines 4% (Extr. de pelitre) [EC] p/v
525,00 l
700,00
Vinya
49,50 euros/l
25.987,50 euros

Cost total de la campanya: 209.931,26 euros

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

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 5089/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a obres d'adequació i
reforma de l'Alberg La Victòria d'Alcúdia.

1. El procés es troba en fase de preparació de la licitació per a
la redacció dels projectes bàsic i d’execució així com de
l’estudi de seguretat i salut i la direcció d’obres, a més de
l’emissió del certificat final de les obres. Estam a l’espera de la
represa dels tràmits administratius i de les licitacions per poder
posar en marxa aquest procés. S’ha de dir que prèviament a
això, ja es varen iniciar tots els tràmits necessaris per poder
acollir les obres a la via d’urgència a través del Consell de
Govern, ja que l’Ajuntament d’Alcúdia no té encara aprovades
les normes subsidiàries i això dificultava l’obtenció de la
llicència d’obres.

2. A causa de la situació anteriorment descrita, és impossible
fixar una data aproximada per a l’obertura al públic d’aquesta
instal·lació. L’objectiu és obrir-lo en la menor mesura de temps
possible, sempre i quan s’hagin acomplert i arreglat tots els
requisits pels quals aquesta instal·lació va ser tancada.

3. S’ha seguit treballant per millorar en tots els sentits la
instal·lació del Campament de la Victòria, molt propera a
l’Alberg, amb l’objectiu que pugui absorbir la major part de la
demanda que existia a l’Alberg quan aquest estava obert. En
aquest sentit, les previsions de reserves al Campament del 2020
abans de la crisi provocada per la COVID-19, era molt bona,
i igualava les xifres de reserves del 2018 quan alberg i
campament estaven oberts simultàniament. S’ha de tenir en
compte que hi ha hagut un augment de les places del
Campament, arribant a la xifra màxima de 336, amb tots els
permisos corresponents, per poder donar resposta a
associacions, entitats, famílies i al públic habitual d’aquesta
instal·lació. Per tant, s’ha donat resposta a les demandes del
sector de l’educació en el lleure i temps lliure.

Palma, a 28 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 5092/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a informació al Ministeri de Salut de
dades de vacunació de la grip.

S’ha de tenir en compte que la població de 60 a 64 anys no
és població diana per a la vacunació antigripal a Espanya ni a
les Illes Balears.

La cobertura a embarassades es va enviar al ministeri, però
per algun motiu que desconeixem no es va actualitzar al seu
web.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf#page=29
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O finalment la cobertura a personal sanitari no es va enviar
perquè la qualitat de les dades del registre no permetien donar
una estimació correcta de la dada.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 5093/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a informació al Ministeri de Salut de
dades de vacunació de la grip.

La població de 60 a 64 anys, a hores d’ara, no és població
diana per a la vacunació antigripal a Espanya ni a les Illes
Balears.

Respecte de la cobertura a embarassades i personal sanitari,
si la pregunta es refereix a la temporada 2018-2019 (darreres
dades publicades), la resposta és la següent:
• La cobertura a embarassades es va enviar al ministeri, però

no es va actualitzar al seu web.
• La cobertura a personal sanitari no es va enviar perquè la

qualitat de les dades del registre no permetien donar una
estimació correcta de la dada.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 5180/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a actuacions dutes
a terme per part de la Direcció General de Sobirania
Alimentària des de la seva creació.

Des de la Direcció General de Polítiques per a Sobirania
Alimentària s’ha treballat principalment en dues línies
programàtiques: la de promoció alimentària sostenible i la de
control i promoció de mercats. Totes dues s’han anat ampliant
amb diverses mesures, sobretot centrades en la promoció del
producte local com a eix transversal. En aquest sentit, s’han dut
a terme les actuacions següents:

- Reunions amb organitzacions del sector alimentari,
sindicats agraris, cooperatives i la major part de les
confraries de pesca.

- Es posa en marxa el programa de visites escolars per
conèixer els productors a través de SEMILLA, ampliant-lo
gairebé al doble de sortides (60 visites en un primer
trimestre) respecte del curs anterior, i s’acompanya la
responsable d’aquestes visites, Marian Miró, a conèixer
algunes de les finques on es desenvoluparan.

- Presa de contacte i presentació a FAPA Mallorca,
UCABAL, CBPAE, Justícia Alimentària, DG Salut i DG
d’Educació de les activitats previstes amb escolars. Es
proposa tant a UCABAL com a CBPAE l’ampliació a
noves finques per a visites amb escolars.

- Respecte del programa de compra pública sostenible, es
manté una primera reunió amb el responsable de
contractació pública a la conselleria per analitzar com
treballar en la inclusió de clàusules socials i ambientals en
els plecs de condicions. Després de la reunió, s’analitza la
necessitat de formació en aquest sentit als responsables de
contractació en l’administració.

- Es visiten les primeres fires i mercats (Sineu, Mercat
Social de Palma) així com el Banc d’Aliments, i es
comença a perfilar el desenvolupament que tindrà el
sots-programa Control i Promoció de Mercats. Aquestes
visites comencen a formar el mapa de la situació de la
cadena alimentària a Balears, i s’aposta per la importància
d’actuar des de la DGPSA en la seva transparència i
justícia, establint-se les primeres propostes per a un projecte
específic per a la convocatòria de l’ITS en aquest sentit.

- Noves reunions amb OP Mallorca, APAEMA i Col·legi
de Nutricionistes que es van centrant en torn a un espai de
diàleg que anomenem Fòrum per una Alimentació
Sostenible a les Illes Balears (FASIB a partir d’ara).

- Es revisa i reajusta el projecte d’ITS de Foment de la
compra pública, social i sostenible en restauració
col·lectiva.

- Assistència a la jornada GOIG Bilbao i coordinació amb
DG Salut, DG Educació i Justícia Alimentària en matèria de
menjadors escolars sostenibles.

- Treballs per al desenvolupament d’un projecte d’ITS de
promoció i posada en valor dels mercats i les fires singulars
(MEFIS).

- Reunions per ampliar el FASIB amb la FAPA i les
confraries de pescadors i organitzacions agràries a Eivissa,
en el viatge institucional de la conselleria a l’illa pitiüsa.

- Coordinació amb SEMILLA per als ajusts i presentació
del projecte de foment de la compra pública, social i
sostenible en restauració col·lectiva.

- Reunió amb el GOB i Justícia Alimentària a Menorca per
presentar els projectes de la DGPSA.

- Presentació i assistència a les jornades d’agrodiversitat en
els centres escolars que duu a terme varietats locals a
Palma.

- Reunió amb la DG de Comerç per presentar el projecte de
Foment de la Compra Pública, Social i Sostenible en
Restauració Col·lectiva. En la reunió planifiquem veure’ns
amb l’IDI en matèria de participació en fires.

- Reunions amb DG de Cooperació, Fruita Bona i les
organitzacions agràries ASAJA i Unió de Pagesos. Anem
ampliant l’interès per crear el FASIB per al qual hem de
pensar en un model de funcionament.

- Elaboració i presentació de tres propostes de cursos a
l’EBAP: dos d’ells per a formació en compra pública
responsable per a personal amb responsabilitats en
contractació pública, i un altre per a l’aplicació de la

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf#page=31


3208 BOPIB núm. 52 -  30 de juny de 2020

flexibilització del paquet higiènic sanitari destinat a
responsables d’inspecció de mercats.

- Reunions amb DG Cooperació, Fruita Bona
(subministradors de suc de taronja i fruita en el programa
de fruites en els col·legis) i les organitzacions agràries
ASAJA i Unió de Pagesos, per exposar els projectes de
l’ITS*MEFIS.

- Viatge a Gijón per a les jornades de Dones de la Mar.
D’aquestes jornades veiem la importància de cercar
fomentar la creació d’una associació de dones de la mar a
les Illes Balears i treballar en el pla d’igualtat del sector.

- Viatge a Eivissa de SEMILLA i la DGPSA per fer
diverses visites a finques i a un Trull de nova incorporació
al programa escolar. Visita a una finca hortícola i ramadera
(ovelles)k per valorar la seva incorporació al programa. Es
veu necessari desenvolupar cursos de formació per a
formadors en matèria d’educació ambiental, que ajudin a
crear eines educatives per a les visites d’aquest programa.

- Reunió amb les confraries de pescadors d’Eivissa i Sant
Antoni per presentar la proposta i organitzar les visites amb
escolars a les confraries.

- Reunió amb el conseller d’Agricultura d’Eivissa Joan
Marí, per coordinar accions en matèria de projectes d’ITS.

- Reunió amb el responsable del programa LEADER a
Eivissa per coordinar accions del programa de Foment de
la Compra Pública, Social i Sostenible en Restauració
Col·lectiva.

- Reunió amb el conseller d’Agricultura d’Eivissa per
coordinar accions en matèria de projectes ITS*MEFIS.
Interès en la proposta orientada cap a la dinamització de
fires i mercats.

- Reunió amb Turisme: Manuel Porras i Vicente Torres.
ITS-Tramitació per participar en el SET Gastronòmic.
Proposta de coordinació en accions de promoció i en fires
de turisme.

- Participació en algunes de les reunions del programa
escolar i visita a Sóller, en les quals veiem la possibilitat de
desenvolupar tallers de conserves.

- Planificació de gener (jornades de la FAPA) i febrer
(visita a programa escolar a Menorca).

- Reunió amb el FOGAIBA. Coordinació per reunir-nos
amb el sector làctic de manera urgent per animar-los a
participar en els concursos de compra pública.

- Reunió amb el sector agrari previ a les licitacions per
explicar les ajudes. Elaborar una campanya conjunta de
Programa Escolar amb aportacions d’OCM i ITS. Previsió
de les mesures de despesa en promoció: campanya
divulgativa del programa.

- Jornada ludicodivulgativa, amb taules de productes locals
en la COP25 de Mallorca.

- Reunió amb la DG de Consum de Félix Alonso. Proposta
de cooperació en matèria de campanyes de control de
qualitat alimentària i observatori de preus agraris.

- Parcs agraris. Reunió amb la DG d’Urbanisme, Biel
Horrach, i amb el cap de gabinet, Fernando Fernández.
Treballs de preparació per aportar un pla de participació i
dinamització agroramadera previ a l’elaboració de les
directrius del pla de gestió del Parc Agrari de Palma.

- Elaboració dels plecs tècnics per a la contractació de l’estudi
de la cadena alimentària de les Illes Balears.

- Reunions amb el Consell de Menorca per desenvolupar a
l’illa accions vinculades amb els projectes.

- Reunió amb el director insular de Formentera per
proposar-les també a aquesta illa.

- Preparació de la fira d’HORECA i de la participació de la
direcció general i conselleria.

- Inclusió de la DG de Polítiques per a la Sobirania
Alimentària al Set Gastronòmic de Promoció Turística.

- Preparació de l’estand i treballs de promoció d’HORECA
Balear, (executada) Fira Alimentària a Barcelona i Fira
d’Arrels (pendents de noves dates).

- Preparació de l’estand i elaboració de materials de
promoció de producte local per a la fira del dia de les Illes
Balears (borses de producte local, rollers, punts de llibre,
xapes, etc.).

- Posada en marxa de l’Observatori de Preus de les Illes
Balears. Elaboració dels dos primers informes.

- Publicació de licitadors d’estudi de la cadena alimentària
a les Illes Balears i del projecte pilot de menjadors escolars
a Eivissa.

- Treballs de coordinació amb la FAPA, el Consell de
Menorca, les associacions agràries i OPA Mallorca per
desenvolupar un model de projecte pilot de menjadors
escolars a Mallorca.

- Coordinació i desenvolupament de la Instrucció de
Mercats per al manteniment amb garanties sanitàries dels
mercats municipals i setmanals, així com suport informatiu
als ajuntaments, a la DG de Comerç i a la FELIB davant la
crisi per la COVID-19.

- Adaptació dels requeriments dels plecs tècnics dins
l’estudi de l’alimentació a les Illes Balears a la situació
actual de crisi sanitària i la seva repercussió en el model
econòmic de les Illes Balears.

- Elaboració de noves eines escolars del programa escolar
de fruites i verdures, així com el d’acompanyament i
projecte pilot per al confinament.

- Coordinació d’excedents alimentaris agraris cap a ONG
de les Illes Balears.
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- Participació en la coordinació de resposta a les incidències
provocades per la crisi de la COVID-19 en les grans
superfícies amb la DG de Comerç i Vicepresidència.

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

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 5304/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació meningococ
ACWY, campanyes Illes Balears anys 2015, 2016, 2017,
2018 i 2019.

La Comissió de Salut Pública va aprovar la vacunació de la
població adolescent nascuda a partir de l’any 2001 dia 14 del
2019, amb un termini fins a 31 de desembre del 2021.

Els anys 2015, 2016, 2017 i 2018 no es va vacunar població
d’aquest cohort perquè són anteriors a la presa de la decisió
esmentada.

L’any 2019 es va iniciar la vacunació dels adolescents de 12
anys. No hi ha dades de cobertura perquè encara no s’han pogut
validar.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Habilitació de dia 30 de juny de 2020 per tal de dur a

terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada
mitjançant l'escrit RGE núm. 9673/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2020, conformement amb l'establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat a la
primera sessió de la Diputació Permanent del dia de la data
respecte de la sessió plenària extraordinària esmentada, acorda
d'habilitar dia 30 de juny de 2020 per tal que es pugui procedir
a la celebració de la sessió de què es tracta.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Habilitació de dia 30 de juny de 2020 per tal de dur a

terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada
mitjançant l'escrit RGE núm. 9840/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2020, conformement amb l'establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat a la
segona sessió de la Diputació Permanent del dia de la data
respecte de la sessió plenària extraordinària esmentada, acorda
d'habilitar dia 30 de juny de 2020 per tal que es pugui procedir
a la celebració de la sessió de què es tracta.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme la

sessió extraordinària de la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial sol·licitada mitjançant l'escrit RGE
núm. 9573/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2020, conformement amb l'establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat a la
tercera sessió de la Diputació Permanent del dia de la data
respecte de la sessió plenària extraordinària esmentada, acorda
d'habilitar els dies necessaris per tal que es pugui procedir a la
celebració de la sessió de què es tracta.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme les

sessions extraordinàries de comissions sol·licitades
mitjançant l'escrit RGE núm. 9842/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2020, conformement amb l'establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat a la
quarta sessió de la Diputació Permanent del dia de la data
respecte de les sessions extraordinàries esmentada, acorda
d'habilitar els dies necessaris per tal que es pugui procedir a la
celebració de les sessions de què es tracta.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	A la Pregunta RGE núm. 3337/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: beneficiaris d'accions de formació i inserció laboral per a joves en procés any 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 3338/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: beneficiaris d'accions de formació i inserció laboral per a joves en procés any 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 3339/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: beneficiaris d'accions de formació i inserció laboral per a joves en procés any 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 3340/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: prestacions socials de tipus econòmic atorgades el 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 3341/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: prestacions socials de tipus econòmic atorgades el 2017.
	A la Pregunta RGE núm. 3342/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: prestacions socials de tipus econòmic atorgades el 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 3343/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: prestacions socials de tipus econòmic atorgades el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 3344/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: prestacions socials de tipus econòmic atorgades el 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 3384/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: pressupost executat el 2016 de diversos capítols.
	A la Pregunta RGE núm. 3385/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: pressupost executat el 2017 de diversos capítols.
	A la Pregunta RGE núm. 3386/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: pressupost executat el 2018 de diversos capítols.
	A la Pregunta RGE núm. 3387/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic d'emancipació per a joves ex tutelats per l'administració: pressupost executat el 2019 de diversos capítols.
	A la Pregunta RGE núm. 3389/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de famílies amigues.
	A la Pregunta RGE núm. 3390/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels habitatges de què disposa la xarxa pública de serveis d'emancipació a Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 3407/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatge de servei públic d'emancipació ocupat de manera il·legal (1).
	A les Preguntes  RGE núm. 3408 i 3409/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a habitatge de servei públic d'emancipació ocupat de manera il·legal (2 i 3).
	A la Pregunta RGE núm. 3483/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projecte de cooperació al desenvolupament subvencionat pel GOIB a la República Dominicana a través de la Casa Balear "Centre Santo Socorro".
	A les Preguntes RGE núm. 3485, 3486 i 3487/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a obres de millora, a projecte de les obres de millora i a inici abans de finalitzar el 2020 de les obres de millora de la Unitat Bàsica de Salut de Sant Llorenç.
	A la Pregunta RGE núm. 3488/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament al personal d'infermeria d'atenció primària per cada targeta assignada.
	A la Pregunta RGE núm. 3586/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a redacció del projecte per a la construcció d'un nou PAC a Pollença.
	A la Pregunta RGE núm. 3587/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a redacció del projecte per a la construcció d'un nou PAC a Artà.
	A la Pregunta RGE núm. 3759/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament d'una part de l'aparcament de l'Hospital de Son Espases.
	A la Pregunta RGE núm. 3760/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a precaucions per evitar possibles contagis de coronavirus.
	A la Pregunta RGE núm. 3761/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades per la Conselleria de Salut per afrontar el coronavirus.
	A la Pregunta RGE núm. 4281/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Sant Josep de Sa Talaia al llarg de l'any 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 4282/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi d'Eivissa al llarg de l'any 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 4283/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Sant Antoni de Portmany al llarg de l'any 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 4284/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Sant Joan de Labritja al llarg de l'any 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 4285/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Santa Eulàlia del Riu al llarg de l'any 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 4286/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Sant Josep de Sa Talaia al llarg de l'any 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 4287/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi d'Eivissa al llarg de l'any 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 4288/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Sant Antoni de Portmany al llarg de l'any 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 4289/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Sant Joan de Labritja al llarg de l'any 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 4290/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Ciutadella al llarg de l'any 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 4380/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions de la Comissió Interinsular de Menors.
	A la Pregunta RGE núm. 4382/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions amb el president/la presidenta de l'IMAS des de l'any 2015.
	A la Pregunta RGE núm. 5044/20, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la plaga Xylella fastidiosa.
	A la Pregunta RGE núm. 5089/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a obres d'adequació i reforma de l'Alberg La Victòria d'Alcúdia.
	A la Pregunta RGE núm. 5092/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació al Ministeri de Salut de dades de vacunació de la grip.
	A la Pregunta RGE núm. 5093/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació al Ministeri de Salut de dades de vacunació de la grip.
	A la Pregunta RGE núm. 5180/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a actuacions dutes a terme per part de la Direcció General de Sobirania Alimentària des de la seva creació.
	A la Pregunta RGE núm. 5304/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació meningococ ACWY, campanyes Illes Balears anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.

	3.17. INFORMACIÓ
	Habilitació de dia 30 de juny de 2020 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 9673/20. 
	Habilitació de dia 30 de juny de 2020 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 9840/20. 
	Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme la sessió extraordinària de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 9573/20. 
	Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme les sessions extraordinàries de comissions sol·licitades mitjançant l'escrit RGE núm. 9842/20. 




