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P) A les Preguntes RGE núm. 5511 i 5512/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a material de protecció sanitari comprat i repartit als centres Son Llebre i Son Tugores el mes de març de 2020 als
usuaris interns. 3374
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de 2020. 3374

S) A la Pregunta RGE núm. 5636/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a personal sanitari en els centres de salut i PAC del Servei de Salut. 3375

T) A les Preguntes RGE núm. 5637 i 5639 a 5643/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a nombre de pacients ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 30 de març de 2020 als hospitals de les
Illes Balears. 3375

U) A les Preguntes RGE núm. 5644 a 5650/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a pacients ingressats als hospitals de les Illes Balears pendents de realització o de resultat de proves diagnòstiques a dia 30
de març de 2020. 3375

V) A les Preguntes RGE núm. 5672 a 5678/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a cobertures de professionals en els serveis dels hospitals de les Illes Balears a dia 30 de març de 2020. 3375

W) A les Preguntes RGE núm. 5828 i 5834 a 5836/20, presentades pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari
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inicialment a dia 31 de març de 2020. 3375

X) A la Pregunta RGE núm. 5848/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a reestructuració del pressupost general de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2020.
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Y) A la Pregunta RGE núm. 5870/20, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a ERTO denegats. 3376

Z) A la Pregunta RGE núm. 5880/20, presentada pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvencions corresponents al manteniment de llocs de feina de persones amb discapacitat. 3376

AA) A la Pregunta RGE núm. 5881/20, presentada pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes a l'activitat professional a centres especials de treball USAP. 3376

AB) A la Pregunta RGE núm. 5913/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a previsió de la Conselleria de Salut d'instaurar un servei gratuït d'atenció psicològica per ajudar els
professionals sanitaris. 3376

AC) A la Pregunta RGE núm. 5928/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a incorporació de personal sanitari al seu lloc de feina sense fer-se el test i amb proves confirmades de negativitat. 3376

AD) A la Pregunta RGE núm. 5942/20, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a dades dels treballadors per a la tramitació de l'ERTO. 3377

AE) A les Preguntes RGE núm. 5943 a 5949/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a bates als hospitals de les Illes Balears. 3377

AF) A les Preguntes RGE núm. 5957 a 5963/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a pacients ingressats als hospitals de les Illes Balears sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o
resultat de proves diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020. 3377

AG) A les Preguntes RGE núm. 5978 a 5984/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a mesures que ha adoptat la Gerència dels hospitals de les Illes Balears en relació amb els professionals sanitaris en
estat de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat en relació amb la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de
març a dia 6 d'abril de 2020. 3377
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AH) A les Preguntes RGE núm. 6232 a 6235 i 6237/20, presentades pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'inversions o projectes que ha declarat d'interès autonòmic el Consell de Govern en
els darrers cinc anys, pressupost total, nombre d'inversions o projectes que s'han executat o que es troben en execució, que s'han arxivat
o que es troben en tramitació i llistat de les inversions i els projectes. 3377

AI) A la Pregunta RGE núm. 6262/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a consultes i clíniques d'odontologia. 3377

AJ) A la Pregunta RGE núm. 6438/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a garantia del subministrament de mascaretes. 3377

AK) A la Pregunta RGE núm. 6439/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a sensibilitat dels tests ràpids distribuïts a les Illes Balears. 3378

AL) A les Preguntes RGE núm. 6470 a 6476/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a sanitaris dels hospitals de les Illes Balears infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats
o en vigilància activa domiciliària a data 14 d'abril de 2020. 3378

AM) A les Preguntes RGE núm. 6484 a 6490/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a mesures que ha adoptat la Gerència dels hospitals de les Illes Balears en relació amb els professionals sanitaris en
estat de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat en relació amb la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de
març a dia 14 d'abril de 2020. 3378

AN) A les Preguntes RGE núm. 6491 a 6497/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a cobertures de professionals als hospitals de les Illes Balears a dia 14 d'abril de 2020. 3378

AO) A les Preguntes RGE núm. 7082 a 7088/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a sanitaris dels hospitals de les Illes Balears infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats
o en vigilància activa domiciliària a dia 20 d'abril de 2020. 3378

AP) A la Pregunta RGE núm. 7608/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a llistat i pressupost de les inversions declarades d'interès turístic pel Govern de les Illes Balears des de 2012 fins ara.

3378

AQ) A la Pregunta RGE núm. 7609/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'establiments que varen instar el canvi d'ús davant l'administració turística durant la vigència de l'article 78
de la Llei 8/2012. 3379

AR) A la Pregunta RGE núm. 7610/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'establiments que varen obtenir el canvi d'ús durant la vigència de l'article 78 de la Llei 8/2012 i nombre
de places que tenien. 3379

AS) A la Pregunta RGE núm. 8161/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a bloqueigs, indisponibilitat de crèdits i modificacions de crèdit a les partides dels programes i seccions del pressupost 2020,
amb motiu de la crisi COVID-19. 3379

AT) A la Pregunta RGE núm. 8187/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a projectes presentats per la Fundació Institut d'Investigació Sanitària IDISBA. 3379

AU) A la Pregunta RGE núm. 8265/20, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcions de control en l'aplicació dels protocols de salut laboral (1). 3379

AV) A la Pregunta RGE núm. 8266/20, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcions de control en l'aplicació dels protocols de salut laboral (2). 3379

AW) A la Pregunta RGE núm. 8267/20, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcions de control en l'aplicació dels protocols de salut laboral (3). 3379

AX) A les Preguntes RGE núm. 8268 i 8269/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a funcions de control en l'aplicació dels protocols de salut laboral (4 i 5). 3380

AY) A les Preguntes RGE núm. 8273 a 8283/20, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a quantitats transferides i ingressades per la CAIB a la Unió Europea els anys 2015-2019. 3380
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AZ) A la Pregunta RGE núm. 8367/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a tornada a les Illes Balears de residents bloquejats a l'estranger per la situació COVID-19. 3380

BA) A les Preguntes RGE núm. 8389 a 8391/20, presentades per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relatives a control sobre els fons europeus rebuts per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) entre els anys 2014
i 2020. 3381

BB) A la Pregunta RGE núm. 8474/20, presentada pel diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a situació de l'acord GOIB-Govern estatal sobre la regulació en matèria de trànsit i circulació de vehicles contaminants.        

3381

BC) A la Pregunta RGE núm. 8500/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a controls sanitaris al passatge que arribi de l'estranger als ports i aeroports de les Illes Balears. 3381

BD) A la Pregunta RGE núm. 8513/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de projectes que s'han presentat a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball d'acord amb la
disposició addicional 3 de la Llei 6/2017. 3382

BE) A la Pregunta RGE núm. 8530/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a professionals veterinaris al grup de coordinació de la crisi COVID-19. 3383

BF) A la Pregunta RGE núm. 8531/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a grup de coordinació de la crisi COVID-19 de la Conselleria de Salut i Consum. 3383

BG) A la Pregunta RGE núm. 8561/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a protocol pel qual el Govern es compromet a incrementar 2 milions d'euros la transferència de la CAIB a l'EPRTVIB.         

3383

BH) A la Pregunta RGE núm. 8650/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a atenció presencial de persones majors, persones dependents, persones amb discapacitat que acudeixen als centres de salut
d'atenció primària. 3383

BI) A la Pregunta RGE núm. 8736/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a campanya i calendari de vacunació grup 2020-2021 a les Illes Balears. 3383

BJ) A la Pregunta RGE núm. 8737/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a xifres oficials de defuncions per la COVID-19 a les Illes Balears. 3384

BK) A la Pregunta RGE núm. 8738/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a error en la publicació de dades des del GOIB per casos de morts COVID-19. 3384

BL) A la Pregunta RGE núm. 9126/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a incidència de la COVID-19 en els menors a les Illes Balears. 3384

BM) A la Pregunta RGE núm. 9523/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a modificacions pressupostàries realitzades pel Consell d'Administració respecte del pressupost de l'EPRTVIB. 3384

BN) A la Pregunta RGE núm. 9554/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a fons de contingència del Govern central amb motiu de la COVID-19 i el Govern de les Illes Balears (en relació amb la
Conselleria d'Afers Socials i Esports). 3384

3.17. INFORMACIÓ

A) Habilitació de dia 21 de juliol de 2020 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE
núm. 10235/20. 3385

B) Habilitació de dia 21 de juliol de 2020 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE
núm. 10258/20. 3385

C) Habilitació de dia 21 de juliol de 2020 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE
núm. 10251/20. 3385

D) Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme la sessió extraordinària de la comissió corresponent sol·licitada mitjançant
l'escrit RGE núm. 10290/20. 3385
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E) Habilitació de dia 21 de juliol de 2020 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE
núm. 10866/20. 3385

F) Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme sessions extraordinàries, en el període comprès entre els dies 1 i 9 de
setembre de 2020, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 10867/20. 3386
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera
sessió extraordinària de dia 7 de juliol de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7698/19,
relativa a modificació de la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, amb les esmenes RGE
núm. 10271, 10272, 10278, 10280, 10281 i 10282/20, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a modificar la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera,
per tal d’eliminar l’aplicació de la regla de despesa a les
entitats locals financerament sanejades i també a les no
sanejades amb dos exercicis de superàvit i que tenguin
romanents de tresoreria per tal de poder utilitzar els
superàvits acumulats per invertir-los en polítiques socials i
finançar serveis i infraestructures bàsiques per a la
ciutadania.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a revisar les restriccions a la concertació
d’operacions d’endeutament per part de les entitats locals
financerament sanejades i també de les no sanejades amb
dos exercicis de superàvit i que tenguin romanents de
tresoreria. Així mateix el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern d’Espanya a permetre que les entitats locals
amb comptes públics sanejats puguin aprovar i executar els
pressuposts amb dèficit, mentre duri la crisi econòmica i
social derivada de la COVID-19. S’insta també el Govern
d’Espanya a revisar les restriccions a la concertació
d’operacions d’endeutament per part de les entitats locals
sanejades. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a eliminar la regulació de les taxes de reposició
dels efectius en l’Administració Local. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a modificar la normativa per tal de permetre que
les entitats locals puguin eximir i bonificar imposts i taxes,
fins que el PIB recuperi els nivells previs a la crisi de la
COVID-19. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a modificar la normativa que pertoqui per tal de
permetre que les entitats locals que ho estimin convenient,
puguin destinar els fons líquids de tresoreria a subscriure
deute públic de l’Estat, de les comunitats autònomes o, si

escau, d’altres entitats locals, evitant així el pagament de
comissions que es produeix actualment.

6. El Parlament de les Illes Balears rebutja totalment la
possibilitat que el Govern d’Espanya confisqui els
romanents acumulats per les entitats locals per fer front a la
crisi de la COVID-19, i exigeix que els romanents siguin
aprofitats íntegrament per les entitats locals que els hagin
generat. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a traslladar aquests acords als diferents
organismes FELIB, FEMP, Conselleria d’Hisenda i
Relacions Exteriors i Ministeri d’Hisenda.

A la seu del Parlament, 14 de juliol de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera
sessió extraordinària de dia 7 de juliol de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3478/20,
relativa a rebuig a l'ampliació de l'Aeroport de Son Sant Joan,
amb l'esmena RGE núm. 10292/20, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’ampliació de
l’Aeroport de Son Sant Joan i les obres de reordenació
encaminades a un increment de la capacitat actual. 

2. El Parlament de les Illes Balears reclama a AENA més
responsabilitat amb l’entorn econòmic, humà i natural en
què opera. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a impulsar, amb AENA i la participació de
les institucions de les Illes, un nou Pla Director Sectorial
per a l’Aeroport de Son Sant Joan, adequat a la realitat
actual. 

4. El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern de
l’Estat espanyol la cogestió aeroportuària per part de les
autoritats de les Illes Balears a fi de poder influir en la
regulació dels fluxos turístics, entre d’altres. 

5. El Parlament de les Illes Balears considera que és
imprescindible i prioritari un estudi de capacitat de càrrega
de les Illes Balears en ser un territori insular -i per tant molt
vulnerable- i disposar d’uns recursos i d'unes
infraestructures limitades. És per això que es reclama a
AENA que elabori aquest estudi de forma prioritària abans
de seguir amb projectes d’obra. 

6. Vist l’anunci per part del director de l’Aeroport de Son
Sant Joan (AENA) de reformular el projecte d’ampliació,
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s’insta AENA a obrir un espai de diàleg amb les
institucions i entitats de les Illes Balears afectades per
aquestes obres, entre d’elles el Parlament de les Illes
Balears. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a millorar,
conjuntament amb els sindicats, les condicions laborals dels
empleats que presten els seus serveis a les instal·lacions
dels aeroports de les Illes Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure que AENA presenti un projecte de reforma dels
aeroports per fer-lo més sostenible amb major eficiència
energètica i amb ús d'energies renovables. Aquest projecte
hauria de tenir les darreres millores tecnològiques i les més
rigoroses mesures sanitàries contra la pandèmia de la
COVID-19.

A la seu del Parlament, 14 de juliol de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió

extraordinària de dia 7 de juliol de 2020, debaté la
InterpelAlació RGE núm. 10412/19, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ràtios escolars als centres educatius de les
Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller d'Educació, Universitat i Recerca. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

Palma, 21 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
extraordinària de dia 7 de juliol de 2020, debaté les preguntes
que es relacionen a continuació:

A) RGE núm. 9950/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de
producció aliena d'IB3, que contestà la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització.

B) RGE núm. 9951/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a prolongació dels ERTO, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

C) RGE núm. 9944/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a atacs i
assetjament soferts per militants de VOX, que contestà la
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat.

D) RGE núm. 9928/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació crítica
dels apartaments Don Pepe a Es Codolar, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

E) RGE núm. 9942/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de l'activitat econòmica després de l'estat d'alarma a
les àrees de turisme i treball a Balears, que contestà el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball.

F) RGE núm. 9954/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creixement
de la pobresa a les Illes Balears, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

G) RGE núm. 9955/20, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern pel que fa al turisme de creuers, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

H) RGE núm. 9956/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renous
que genera la instal·lació suplementària d'energia elèctrica de
Formentera, que contestà el conseller de Medi Ambient i
Territori.

I) RGE núm. 9957/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització
de l'actual curs escolar, que contestà el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca.

J) RGE núm. 9958/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació de la neteja
de platges d'Eivissa i Formentera, que contestà el conseller de
Medi Ambient i Territori.

K) RGE núm. 9959/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada de preus dels
bitllets d'avió, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

L) RGE núm. 9960/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a concentracions
excessives de gent a festes populars, que contestà la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització.

M) RGE núm. 9961/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració del reial decret
llei 24/2020, relatiu als ERTO, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

N) RGE núm. 9949/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a problemàtica de la
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connectivitat de Menorca, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 9948/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració de l'inici de la temporada turística, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 9943/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pla de
reactivació, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Q) RGE núm. 9952/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nou menyspreu
del Govern central a les Illes Balears davant la concessió de
prerrogatives especials per a les Illes Canàries en relació amb
l'extensió dels ERTO, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

R) RGE núm. 9962/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de
reactivació econòmica, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

2. DIPUTACIÓ PERMANENT 
DEL PARLAMENT

2.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada presentat per 12 diputats i diputades adscrits al
Grup Parlamentari Popular (RGE núm. 10235/20).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la primera sessió de dia 21 de juliol de 2020, acorda, per
assentiment, de convocar, per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent: 

Punt únic. Compareixença urgent de la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors, per tal d'explicar el
finançament de l'anomenat Pla per a la reactivació i la
diversificació econòmica i social de les Illes Balears.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada presentat per 12 diputats i diputades adscrits

als Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS
per Mallorca (RGE núm. 10258/20).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la segona sessió de dia 21 de juliol de 2020, acorda, per
assentiment, de convocar, per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent: 

Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 9819/20, dels
Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per
Mallorca, relativa a àrees de promoció econòmica, una eina
útil per enfortir el petit comerç i impulsat l'ocupació a les
Illes Balears.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada presentat per 12 diputats i diputades adscrits al
Grup Parlamentari Popular (RGE núm. 10251/20).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la tercera sessió de dia 21 de juliol de 2020, acorda, per
assentiment, de convocar, per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent: 

Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 10229/20, del
grup Parlamentari Popular, relativa a presentació i
tramitació en el Parlament de les Illes Balears del Pla per a
la reactivació i la diversificació econòmica i social de les
Illes Balears.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Acord de convocatòria de sessió extraordinària de la

comissió competent sol·licitada presentat per 12 diputats i
diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular (RGE
núm. 10290/20).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la quarta sessió de dia 21 de juliol de 2020, acorda, per
assentiment, que es convoqui sessió extraordinària de la
comissió competent, amb l'ordre del dia següent: 

Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 10088/20, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a un oci segur.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

E)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada presentat per 16 diputats i diputades adscrits
als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt (RGE
núm. 10866/20).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la cinquena sessió de dia 21 de juliol de 2020, acorda, per
assentiment, 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. 10615/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a modalitat presencial
d'ESO als CEPA.

2. RGE núm. 10813/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a freqüències i horaris de
la connectivitat entre illes.

3. RGE núm. 10863/20, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inici semipresencial del curs a
l'ensenyament secundari per a persones adultes.

4. RGE núm. 10858/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
xifres de la  COVID-19.

5. RGE núm. 10860/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa al sector de
l'artesania i les mesures adoptades amb motiu de la
COVID-19.

6. RGE núm. 10865/20, de la diputada Patrícia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern per garantir la neutralitat ideològica de
la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la
Universitat.

7. RGE núm. 10849/20, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
integral d'FP d'Hoteleria i Turisme a Ciutadella.

8. RGE núm. 10850/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges HPO
de Menorca.

9. RGE núm. 10851/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a taxa
al sector de la reparació d'embarcacions nàutiques.

10. RGE núm. 10852/20, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de les mascaretes als ciutadans de les Illes
Balears.

11. RGE núm. 10853/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del Pla de reactivació econòmica en relació
amb les àrees d'indústria i comerç.

12. RGE núm. 10854/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures esportives del Pla de reactivació.

13. RGE núm. 10855/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
publicació de la convocatòria d'ajudes 2020 destinades
a mantenir els llocs de treball de persones amb
discapacitat a centres especials d'ocupació i eliminació
de barreres arquitectòniques.

14. RGE núm. 10856/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de les condicions educatives amb el Pla de
reactivació econòmica.

15. RGE núm. 10864/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a espais suficients als centres
educatius de Balears per complir amb les mesures de
seguretat sanitària.

16. RGE núm. 10859/20, del diputat Jorge Campos i
Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a pujada d'imposts.

17. RGE núm. 10861/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
increment del 15% d'edificabilitat a establiments
turístics.

18. RGE núm. 10857/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implantació d'alguna mesura més per a la reactivació
econòmica de la nostra comunitat autònoma.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Acord de convocatòria de sessions extraordinàries

sol·licitada presentat per 15 diputats i diputades adscrits
als Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears,
MÉS per Mallorca, Popular, Ciudadanos i El Pi-Proposta
per les Illes Balears (RGE núm. 10867 i 10909/20).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la sisena sessió de dia 21 de juliol de 2020, acorda, per 16
vots a favor i 1 vot en contra, que es convoquin sessions
extraordinàries per tal de dur a terme l'estudi, la tramitació i
l'aprovació, si pertoca, del Projecte de llei RGE núm. 8711/20,
del Decret llei 8/2020,  de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la
simplificació administrativa a l'àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 2078 a 2084/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a contractes a metges i
infermeres de 3, 6 i 12 mesos als hospitals de les Illes
Balears.
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*Els nostres sistemes informàtics només ens deixen donar
les dades per trams de 09-180 dies i de 181-356 dies, per a tots
els hospitals.

*Totes les dades comprenen des de juliol del 2015 fins a 30
d’abril del 2020.

Hospital d'Eivissa

2015* 2016 2017 2018 2019 2020

Metges 90-180
dies

0 14 12 8 13 4

191-365 11 13 11 7 6 4

Inferme-
res

90-180 0 77 83 63 100 31

181-365 10 18 24 24 37 1

Hospital d'Inca

2015* 2016 2017 2018 2019 2020

Metges 90-180
dies

0 16 25 23 22 11

191-365 14 1 2 2 1 0

Inferme-
res

90-180 1 74 82 76 72 9

181-365 31 27 24 38 40 21

Hospital de Formentera

2015* 2016 2017 2018 2019 2020

Metges 90-180
dies

0 4 1 3 7 0

191-365 0 2 5 3 3 2

Inferme-
res

90-180 0 3 6 1 7 2

181-365 0 3 0 2 0 0

Hospital de Manacor

2015* 2016 2017 2018 2019 2020

Metges 90-180
dies

1 24 10 9 8 2

191-365 7 2 11 14 12 4

Inferme-
res

90-180 1 65 65 67 69 20

181-365 3 12 15 18 57 19

Hospital de Menorca

2015* 2016 2017 2018 2019 2020

Metges 90-180
dies

0 1 1 3 8 1

191-365 6 0 2 4 5 5

Inferme-
res

90-180 23 39 61 66 43 6

181-365 0 9 11 28 33 0

Hospital Son Llàtzer

2015* 2016 2017 2018 2019 2020

Metges 90-180
dies

9 26 16 17 12 3

191-365 0 1 13 7 15 2

Inferme-
res

90-180 113 225 209 216 194 89

181-365 0 61 38 36 71 25

Hospital Son Espases

2015* 2016 2017 2018 2019 2020

Metges 90-180
dies

1 14 10 6 10 5

191-365 4 8 11 9 10 1

Inferme-
res

90-180 48 405 489 582 565 122

181-365 0 112 141 145 174 314

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2635/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contractació de metges sense els
requisits per poder exercir (1).

Tots els metges contractats tenen la titulació requerida i la
seva contractació s’ajusta a la normativa vigent.

En aquest sentit, la Llei general de sanitat estableix que en
circumstàncies extraordinàries, com la manca d’especialistes,
es pot justificar la contractació de metges no especialistes.

A partir de l’1 de gener del 1995, va entrar en vigor el
requisit d’ostentar el títol de metge especialista que fa que per
mor de la manca d’especialistes que patim a les Illes Balears i
a la resta del país es produeixin aquests tipus de contractacions.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2637/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manca de metges a les Illes Balears.

La Conselleria de Salut i Consum és totalment conscient de
la manca de metges a les Illes Balears així com a la resta del
país.
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Per aquest motiu, abordar aquesta qüestió és una prioritat
per a tots que ja s’ha plantejat en diverses ocasions dins el
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 2987 a 3021/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a volum de contractació de
metges als hospitals de les Illes Balears durant els anys
2015-2019.

Volum de contractació de metges a hospitals

2015 2016 2017 2018 2019

H. Eivissa 439 217 219 178 259

H. Inca 369 501 286 206 185

H.
Formentera

19 38 13 38 33

H. Manacor 232 297 254 239 276

H. Menorca 171 203 311 271 225

H. Son
Llàtzer

446 472 486 426 399

H. Son
Espases

622 541 696 502 502

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 3044 a 3049/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a volum de contractació de
metges als hospitals de les Illes Balears durant els anys
2018.

Hospital Inca

Metge urgència hospitalària 29
Psicòleg clínic   2
Anàlisis clíniques   3
Anatomia patològica   2
Anestèsia reanimació   7
Aparell digestiu   2
Cirurgia general i de l’aparell digestiu 13
Dermatologia i veneorologia   3
Farmàcia hospitalària   4
Hematologia hemoteràpia   7
Medicina física i rehabilitació   1
Medicina intensiva   6
Medicina interna 23
Nefrologia   4

Neurologia   1
Obstetrícia ginecologia 58
Oftalmologia   1
Oncologia mèdica   3
Otorinolaringologia   2
Pediatria 20
Psiquiatria   6
Traumatologia i cirurgia ortopèdica   6
Urologia   3

Hospital de Formentera

Metge urgència hospitalària 22
Farmàcia hospitalària   4
Medicina interna   7
Pediatria   3
Psiquiatria   2

Hospital Manacor

Metge urgència hospitalària 17
Psicòleg clínic   1
Anàlisis clíniques 11
Anatomia patològica   5
Anestèsia reanimació   6
Aparell digestiu   3
Cardiologia   4
Cirurgia general i de l’aparell digestiu 12
Dermatologia i veneorologia   1
Endocrinologia i nutrició   3
Farmàcia hospitalària   4
Medicina intensiva   3
Medicina interna   6
Medicina treball   1
Metge urgència hospitalària 82
Microbiologia i parasitologia   4
Nefrologia   6
Pneumologia   8
Obstetrícia ginecologia 10
Oftalmologia   3
Oncologia mèdica   7
Otorinolaringologia   6
Pediatria 11
Psiquiatria 19
Radiodiagnòstic   1
Traumatologia i cirurgia ortopèdica   3
Urologia   2

Hospital Menorca

Metge d’admissió i doc. clínica   1
Metge urgència hospitalària   5
Psicòleg clínic   4
Anatomia patològica   4
Anestèsia reanimació   3
Bioquímica clínica 10
Cardiologia   2
Cirurgia general i de l’aparell digestiu   3
Cirurgia maxil·lofacial   2
Endocrinologia i nutrició   3
Farmàcia hospitalària   2
Hematologia hemoteràpia   5
Medicina física i rehabilitació   1
Medicina intensiva   1
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Medicina interna 51
Metge urgència hospitalària 82
Microbiologia i parasitologia   2
Pneumologia   1
Neurofisiologia clínica   2
Neurologia   5
Obstetrícia ginecologia   8
Oftalmologia   1
Oncologia mèdica   6
Otorinolaringologia 22
Pediatria 28
Psiquiatria   8
Radiodiagnòstic   4
Reumatologia   2
Traumatologia i cirurgia ortopèdica   2
Urologia   1

Hospital Son Llàtzer

Metge urgència hospitalària 42
Psicòleg clínic 10
Psicòleg intern resident 1   1
Anàlisis clíniques   4
Anatomia patològica   1
Anestèsia reanimació 12
Aparell digestiu   2
Cardiologia   3
Cirurgia general i de l’aparell digestiu 11
Cirurgia plàstica i reparadora   1
Dermatologia i meteorologia   2
Dermatologia, metge quirúrg. Veneorologia   1
Endocrinologia i nutrició   3
Farmàcia hospitalària 10
Hematologia hemoteràpia   6
Medicina física i rehabilitació   2
Medicina intensiva 14
Medicina interna   7
Medicina treball 125
Metge urgència hospitalària 40
Microbiologia i parasitologia 20
Nefrologia   1
Pneumologia   1
Neurologia   3
Obstetrícia ginecologia 47
Oftalmologia   1
Oncologia mèdica   7
Otorinolaringologia   2
Pediatria 13
Psiquiatria 10
Radiodiagnòstic   4
Reumatologia 12
Traumatologia i cirurgia ortopèdica   5
Urologia   3

Hospital Son Espases

Metge urgència hospitalària 25
Psicòleg clínic 11
Al·lergologia   2
Anàlisis clíniques   6
Anatomia patològica   1
Anestèsia reanimació 37
Angiologia i cirurgia vascular   9
Aparell digestiu   6

Cardiologia   6
Cirurgia cardiovascular   6
Cirurgia general i de l’aparell digestiu   8
Cirurgia maxil·lofacial 10
Cirurgia pediàtrica 10
Cirurgia plàstica i reparadora   5
Cirurgia toràcica   2
Dermatologia i veneorologia   2
Dermatologia, medicoquirurg. Veneorologia  1
Endocrinologia i nutrició   2
Farmàcia hospitalària 17
Hematologia hemoteràpia 10
Immunologia   9
Medicina física i rehabilitació   3
Medicina intensiva 11
Medicina interna 37
Medicina nuclear   2
Medicina preventiva i salut pública   1
Metge urgència hospitalària   3
Microbiologia i parasitologia   9
Nefrologia   8
Pneumologia   6
Neurocirurgia   5
Neurologia 15
Obstetrícia ginecologia 18
Oftalmologia   9
Oncologia mèdica   7
Oncologia radioteràpica   7
Otorinolaringologia   9
Pediatria 77
Psicologia clínica   1
Psiquiatria 33
Radiodiagnòstic 27
Radiofarmàcia   1
Radio física hospitalària   1
Traumatologia i cirurgia ortopèdica 19
Urologia   8

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 3132 a 3137/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a grau d'execució i partida
pressupostària que presenta el Pla d'acció de 2019,
iniciatives executades íntegrament, iniciatives no iniciades
i valoració del resultat del segment de turisme gastronòmic.

Durant l’exercici 2019 es varen executar accions per un
45% i es varen iniciar per un 8%. El 47% de les accions són
accions que corresponen a més d’un exercici o que la seva
execució es desenvoluparà durant l’exercici 2020.

La partida pressupostària inicial era de 479.274 €.
L’execució d’aquest pla d’acció del 2019 no depenia sols de les
accions a desenvolupar per la pròpia AETIB, sinó que hi havia
un percentatge molt important, principalment de línia
estratègica d’accions directes de promoció, que són
competència pròpia dels consells insulars els quals han vingut
desenvolupant les accions establertes dins del pla o bé
directament pels mateixos consells o bé per encomana a
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l’AETIB. Si tenim en compte la resposta al punt 1, el grau
d’execució és superior al 53%, encara que les accions no
iniciades durant l’exercici 2019, siguin accions iniciades o en
procés durant l’exercici 2020 per la seva pròpia naturalesa o
tipologia, cosa que farà que el 100% del pressupost estarà
executat.

Les iniciatives que s’han executat íntegrament són les
següents:

- Anàlisi d’incorporació al club de producte Saborea
España.

- anàlisi d’incorporació al club de producte Rutas del
vino de España.
- Comissió de treball amb majoristes de viatges i aavv per
conèixer què ofereixen i què demana el client.
- Estudis de demanda.
- Workshop sets Menorca.
- Workshop sets Eivissa.
- Workshop sets Formentera.
- Madrid fusión.
- Illes Balears foodie experience press trip + mesa de
treball.
- Famtrip + mesa de treball amb influencers gastronòmics.
- Obsequi institucional producte gastronomia.
- Edició fullet/mapa gastronomia.
- Vídeo gastronomia Illes Balears.
- Foro professional de gastronomia del mediterrani.
- Edició material de suport i promoció als caps de setmana
gastronòmics.
- Edició material de suport i promoció de producte local i
slow food.
- Edició material de suport i promoció a caps de setmana
d’hivern al “xiringuito”.
- Comissió de treball per a l’impuls al projecte de venda
directa en col·laboració amb agricultura.

Les iniciatives que estan en procés d’execució són les
següents:

- Jornades formatives al personal d’atenció de les OIT
i allotjament.

- Edició manual de venda de producte.
- Comercialització d’experiències gastronòmiques a
www.illesbalears.travel.

Les iniciatives que estan pendents d’iniciar són les següents:
- Formació al sector empresarial per a la millora de

l’experiència turística.
- Jornades territorials.
- Jornades formatives de producte local amb escoles

d’hoteleria.
- Coordinar accions amb: rent a cars/bus turístic/mercats

municipals, gourmets/OIT.
- Presentació mitjans de comunicació especialitzats en

gastronomia.
- Presentació mitjans de comunicació especialitzats en

gastronomia.
- Illes balears foodie experience press trip + mesa de
treball.
- Illes balears foodie experience press trip + mesa de
treball.

- Famtrip + mesa de treball amb influencers
gastronòmics.

- Edició presentació professional.

- Edició dossier formatiu/informatiu OIT, allotjament,
guies turístics.

- Dia mundial de la tapa. Campanya variat
(exposició+ruta).

- Adaptar l’App/web per a gastro better in winter.
- Comissió treball per a la creació de sinèrgies per a la
configuració de paquets gastronòmics.
- Comissió de treball amb AAHH per dur a terme
campanyes de producte local al welcome pack, amenities i
oferta de restauració.
- Comissió de treball amb autoritat portuària i associació de
consignataris per a la venda d’experiències als creuers.
- Aliances estratègiques: an immersion trip.
- Aliances estratègiques: an immersion trip.
- Concurs per al desenvolupament de projectes innovadors
vinculats al turisme i la gastronomia. 

I finalment, aquests són els beneficis que han tingut els
empresaris adherits a aquest segment estratègic turístic:

- En formar part del projecte turístic del seu territori,
integrador, participatiu, col·laboratiu.
- En posar en comú el seu knowhow, que juntament amb el
de l’administració ens ajuda a assolir metes més grans.
- En tenir accés a un fòrum d’encontre en el qual
l’Administració turística rep i atén les seves propostes per
treballar conjuntament els plans d’acció.
- Visibilitat al portal turístic www.illesbalears.travel., a fires
turístiques i al directori d’empreses adherides als Segments
estratègics.
- Accions de comunicació interna-externa SET.
- Ús de les marques.
- Jornades, networking i millora de la competitivitat, accés
a accions informatives i participació en jornades de
networking.
- Informació i intel·ligència de mercats, accés a estudis i
informes, informació sobre novetats i accions.

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

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 3139 a 3144/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a grau d'execució i partida
pressupostària que presenta el Pla d'acció de 2019,
iniciatives executades íntegrament, iniciatives no iniciades
i valoració del resultat del segment de turisme cultural.

Durant l’exercici 2019 es varen executar accions per un
34% i es varen iniciar per un 14%. El 52% de les accions són
accions que corresponen a més d’un exercici o que la seva
execució es desenvoluparà durant l’exercici 2020.

La partida pressupostària inicial era de 380.924 € i
actualment hi ha executat un 49%.

Les iniciatives que s’han executat íntegrament són les
següents:

- Comissió de treball amb majoristes de viatges i AAVV
per conèixer què ofereixen i què demana el client.
- Estudis de demanda.
- Workshop segments estratègics a Menorca.
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- Workshop segments estratègics a Eivissa.
- Workshop segments estratègics a Formentera.
- Saló internacional patrimoni cultural. París.
- Borsa mediterrània turisme arqueològic.
- Press trip mitjans especialitzats + mesa de treball.
- Famtrip + mesa de treball amb influencers culturals.
- Obsequi institucional cultura.
- Adaptació mapa patrimoni cultural Illes Balears per a
distribució als equipaments culturals del segment cultural i
OIT.
- Edició mapa Ruta archeosite.
- Campanya entre illes: gaudeix el Nadal.
- Senyalització elements patrimonials i rutes a Formentera.
- Disseny panells informatius jaciments ruta arqueològica
archeosites.

Les iniciatives que estan en procés d’execució són les
següents:

- Jornades formatives al personal d’atenció de les OIT i
allotjament.
- Comissió treball Menorca seu esdeveniment patrimoni
cultural. Congrés internacional de fortificacions 2020.
- Articulació producte allotjament tradicional.
- Articulació productes jardins i possessions de Mallorca.
- Edició manual de venda de producte.
- Comercialització d’experiències gastronòmiques a
www.illesbalears.travel.

Les iniciatives que estan pendents d’iniciar són les següents:
- Intercanvis amics dels museus-Europa.
- Intercanvis amics dels castells i fortificacions en l’àmbit
europeu.
- Jornades formatives per a guies i informadors turístics de
jardins.
- Jornada al sector empresarial en la millora de
l’experiència turística.
- Comissió de treball permanent patrimoni – turisme.
-  C o m i s s i ó  d e  t r e b a l l  p e r m a n e n t
bisbat/diòcesi/congregacions religioses – turisme.
- Jornades formatives sobre patrimoni arqueològic per a
guies turístics (UIB) – projecte archeosites.
- Jornades formatives específiques sobre els recursos
culturals i naturals de Formentera.
- Jornades territorials.
- Comissió de treball autoritat portuària i demarcació de
costes per posar en valor els fars de les Illes.
- Presentació mitjans de comunicació especialitzats en
cultura.
- Famtrip + mesa de treball amb influencers culturals.
- Edició fullet jardins.
- Edició presentació professional.
- Edició dossier formatiu/informatiu OIT, allotjament, guies
turístics.
- Campanya tanques artístiques.
- App archeosites (10 jaciments).
- Creació producte combinat.
- Aliances estratègiques: an immersion trip.
- Concurs per al desenvolupament de projectes innovadors
vinculats al turisme i la cultura. 

I finalment, aquests són els beneficis que han tingut els
empresaris adherits a aquest segment estratègic turístic:

- En formar part del projecte turístic del seu territori,
integrador, participatiu, col·laboratiu.

- En posar en comú el seu knowhow, que juntament amb el
de l’administració ens ajuda a assolir metes més grans.
- En tenir accés a un fòrum d’encontre en el qual
l’Administració turística rep i atén les seves propostes per
treballar conjuntament els plans d’acció.
- Visibilitat al portal turístic www.illesbalears.travel, a fires
turístiques i al directori d’empreses adherides als Segments
estratègics.
- Accions de comunicació interna-externa SET.
- Ús de les marques.
- Jornades, networking i millora de la competitivitat, accés
a accions informatives i participació en jornades de
networking.
- Informació i intel·ligència de mercats, accés a estudis i
informes, informació sobre novetats i accions.

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

Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes RGE núm. 3198 a 3202/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a projectes ITS de millora
de la competitivitat del sector turístic de les Illes Balears (1
a 5).

L’objectiu principal del projecte és programar i executar, en
el marc de cadascun dels Segments Estratègics Turístics, les
accions de posicionament, formació, coneixement i creació de
producte turístic conduents a la millora contínua de la
planificació i qualitat del sector turístic de les Illes Balears.

El projecte es divideix en tres grans programes/objectius:

- Programa 1: posicionament de les marques turístiques
Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera.

Objectius Programa 1:

- Posicionar una imatge de marca, associada a valors propis
de les Illes Balears, afavorint que el públic conegui la
marca vinculada a aspectes positius.
- Revalorar els productes esportiu, cultural, gastronòmic,
natural, de reunions, congressos i incentius, etc.
- Aconseguir notorietat, prescriptors i fidelització als
destins de les Illes.
- Incrementar la presència de les marques en mitjans
públics.
- Donar suport al sector privat en la generació de grans
esdeveniments generant una transferència d’imatge on els
valors de l’esport, la cultura, gastronomia, etc., s’associïn
a les nostres marques de destí.

- Programa 2: formació com a eix de desenvolupament del
talent i optimització de la gestió del capital humà en el sector
turístic.

- Objectius Programa 2:

a. Generar una mesa de treball amb el sector públic i privat
de la indústria turística de les Illes Balears amb l’objectiu
de dissenyar i executar un pla formatiu.
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b. Dissenyar una estratègia formativa.
c. Planificar les necessitats formatives d’acord amb les
necessitats reals actuals i futures.
d. Generar un pla de formació dinàmic, adaptat a les
necessitats del mercat i motivador del capital humà.
e. Desenvolupar jornades, conferències i congressos que
suposin punts d’encontre i d’intercanvi de bones pràctiques,
tendències i coneixement dels productes i la indústria
turística.
f. Fidelitzar el talent, amb plans formatius amb perfil de
projecció personal.

- Programa 3: coneixement, comunicació i creació de producte
turístic.

- Objectius Programa 3:

a. Analitzar les particularitats geogràfiques, socials,
econòmiques, polítiques, culturals i de recursos dels espais
i destins turístics per a una promoció i desenvolupament
turístic sostenible.
b. Analitzar els impactes generats pel turisme per potenciar
els positius i minvar els negatius.

c. Elaborar estudis de mercat.
d. Identificar, estructurar i difondre productes turístics
innovadors, competitius i sostenibles.
e. Realitzar una comunicació efectiva que ens permeti
posicionar adequadament els nostres productes en el
mercat.
f. Afavorir la creació de meses de col·laboració
publicoprivades que treballin en la identificació i
segmentació de productes estratègics per a la nostra
destinació com poden ser, entre d’altres, el segment nàutic
i el segment tecnològic turístic.

PROGRAMA 1. Posicionament de les marques turístiques
Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera.

Els grans patrocinis d’esdeveniments vinculats als productes
prioritaris de les Illes Balears es converteixen en una
plataforma molt útil i versàtil que permeten transmetre els
valors inherents a les marques turístiques de Mallorca,
Menorca, Ibiza i Formentera.

Així, els esdeveniments esportius, jornades i encontres
culturals, organització de congressos i activitats d’incentius,
entre d’altres, suposen un marc incomoparable que ens
permeten posicionar les nostres marques i vincular-les amb
activitats on participen directament i indirectament un públic
nombrós i multi mercat.

Per altra banda, agents i actors del sector privat que, en els
darrers anys estan apostant els seus esforços per atreure a les
Illes esdeveniments de ressò internacional, en temporada
mitjana-baixa, contribuint a minvar l’estacionalitat de la nostra
oferta, són mereixedors d’un suport en l’esforç que suposa el
desenvolupament d’aquests grans esdeveniments que ens
ajuden al posicionament en valors de Mallorca, Menorca, Ibiza
i Formentera.

PROGRAMA 2. Formació a eix de desenvolupament del talent
i optimització de la gestió del capital humà en el sector turístic.

El sector turístic requereix una adaptació continua als
canvis tecnològics i als gustos dels consumidors, la qual cosa
implica una necessitat permanent de formació. El sector
requereix professionals qualificats amb competències
específiques i és per això que s’ha de fer un esforç per
incrementar la inversió en formació d’aquest capital humà.
També és necessari una alta qualificació en les ocupacions de
direcció i gerència per facilitar els processos de transformació
de les empreses del sector.

La formació és un dels millors instruments per resoldre la
carència de personal qualificat i competent així com per
aconseguir una major vinculació amb el sector. En una societat
tan competitiva en la que totes les empreses del sector turístic
ofereixen bàsicament els mateixos productes als clients,
l’element diferenciador és, sense dubte, l’equip humà. Aquest
és el millor capital d’una empresa orientada a l’excel·lència.
Són les persones i la seva competència professional les que en
gran manera fidelitzen els clients, independentment dels serveis
que pugui oferir l’empresa.

Per tot això es fa necessari un pacte social entre tots els
actors de la indústria turística de les Illes Balears, mitjançant el
qual es defineixi un pla de formació pràctic, efectiu i
directament vinculat amb les necessitats formatives actuals i
futures del sector.

PROGRAMA 3. Coneixement, comunicació i creació de
producte turístic.

La investigació i la innovació constitueixen dos eixos
fonamentals en el desenvolupament competitiu d’un destí
turístic. El mercat, avui dia, requereix serveis i activitats
traduïts en productes autèntics i emocionals que permetin la
vivència memorable que cerca el turista. Les Illes Balears,
enteses com a un conjunt integrador de les seves diferents
destinacions (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera), són
riques en recursos turístics culturals, naturals, gastronòmics,
etc. I requereixen la col·laboració publicoprivada dels actors
turístics per transformar aquests recursos en productes turístics
estructurals, innovadors, competitius i vendibles que acabin
sent experiències gratificants per als usuaris.

Tenim els recursos i hem d’analitzar i valorar les seves
potencialitats turístiques mitjançant estudis de diversa índole:
d’impacte del turisme sobre l’entorn, d’impacte mediambiental,
de coneixement de la demanda, etc., tot dirigit a generar uns
productes de valor competitiu en el mercat.

Per altra banda, la interrelació entre els agents i
protagonistes del sector turístic, organitzats per segments de
mercats, ens permet identificar i estructurar la nostra oferta i
realçar els elements diferencials que ens caracteritzen.
Juntament amb els professionals del sector, treballarem per
oferir als nostres clients propostes emocionals, professionals i
enriquidores de la seva experiència.

Aquests tres programes es desenvoluparan en col·laboració
amb els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, organismes competents en matèria de promoció
turística.

En el marc dels Segments Estratègics Turístics del Govern
de les Illes Balears, comptarem amb la cooperació d’empreses



3372 BOPIB núm. 57 -  21 de juliol de 2020

i persones vinculades als sectors nàutic, tecnològic,
agroalimentari, cultural, esportiu, d’aventura, sanitari, de
benestar, del luxe i l’exclusivitat del sector de MICE, de la
natura i l’ecoturisme i altres departaments del Govern
(Conselleria de Medi Ambient i Agricultura, Conselleria de
Salut, de Cultura i Esports...). Per altra banda, i com a membres
dels SET, treballarem conjuntament amb les patronals
turístiques, consorcis de turisme i altres agents vinculats amb
la indústria turística de les Illes Balears.

Tal com  exposa l’article 36 del Decret 8/2020, s’ha
autoritzat el Consell de Govern perquè, a proposta conjunta de
la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball, destini els recursos
integrants del Fons de l’ITS a les despeses i inversions que es
considerin necessàries per pal·liar els efectes derivats de la crisi
sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19 i
potenciar la recuperació econòmica de les nostres illes.

Per tant, la totalitat de l’execució d’aquest projecte vendrà
determinada per la determinació estratègica que es determini
pel Consell de Govern.

Aquests tres programes es desenvoluparan en col·laboració
amb els Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, organismes competents en matèria de promoció
turística.

Programa 1 Import
(euros)

Illa

1)a Posicionament de les marques
turístiques Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera

800.000 Illes
Balears

Programa 2 Import
(euros)

Illa

2 Formació com a eix de
desenvolupament del talent i
l'optimització de la gestió del
capital humà en el sector turístic

475.000 Illes
Balears

Programa 3 Import
(euros)

Illa

1 Coneixement, comunicació i
creació de producte turístic

1.100.000 Illes
Balears

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3224/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ambulàncies UVI (4).

Les ràtios de temps d’atenció son inferiors a les recomanen
totes les guies.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3764/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a protocols establerts a ports i aeroports
per fer front al coronavirus.

La Conselleria de Salut i Consum, concretament la Direcció
General de Salut Pública, juntament amb l’Àrea de Sanitat
Exterior del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social,
treballen conjuntament pel control dels passatgers dels ports i
aeroports.

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ

El protocol d’actuació a ports i aeroports estableix que tots
els viatgers han d’emplenar el qüestionari, de manera
obligatòria. Aquest qüestionari complementa la valoració
observacional que en fan els professionals.

Quan les persones declaren que pateixen símptomes, són
acompanyades a una zona retirada per tal que el personal
sanitari faci una valoració clínica.

Si es considera que els símptomes no són compatibles amb
la COVID-19, les persones continuen el seu camí de la mateixa
manera que els viatgers asimptomàtics. Si, en canvi, els
símptomes són compatibles amb coronavirus (casos possibles)
i de caràcter lleu, les persones són aïllades i se’ls dóna material
de protecció (mascareta quirúrgica) i indicacions per tornar al
seu domicili de forma segura si és resident de les illes o, en cas
de no ser-ho, al lloc on determini el Servei de Salut.

També reben instruccions de com han de contactar amb el
sistema de salut i de com han d’informar de la seva situació
d’autoaïllament domiciliari al seu equip d’Atenció Primària,
mitjançant el centre de salut o unitat bàsica de salut que li
pertoca. Les instruccions es complementen amb un full de
consells.

En cas que els símptomes siguin més greus i puguin ser
indicadors d’agreujament imminent el protocol estableix que
s’ha d’avisar al 061. Fins a l’arribada del 061 es manté la
persona en una zona aïllada que permeti la vigilància
continuada del personal de salut.

Cal recordar que, des de dilluns 11 de maig, s’ha incorporat
als controls la presa de temperatura.

A més, si les persones presenten símptomes compatibles
amb el coronavirus (casos sospitosos) i de caràcter lleu, són
aïllades i se’ls ofereix una nova mascareta quirúrgica amb
indicacions per tornar al seu domicili de manera segura i es
deriven a la UVAC per seguir el protocol de cas sospitós. Les
instruccions es complementen amb un full de consells.

Així mateix, des de divendres 15 de maig, els passatgers
procedents de l’estranger han d’emplenar un formulari
addicional de Sanitat Exterior i han de fer una quarantena de 14
dies.
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LES PASSES

1. El protocol d’actuació a ports i aeroports estableix que tots
els viatgers han d’emplenar el qüestionari de manera
obligatòria.

2. El qüestionari complementa la valoració observacional dels
professionals.

3. Quan les persones declaren que pateixen símptomes, són
acompanyades a una zona retirada per tal que el personal
sanitari en faci una valoració clínica. Si es considera que els
símptomes no són compatibles amb la COVID-19, les persones
continuen el seu camí de la mateixa manera que els viatgers
asimptomàtics.

4. En canvi, si els símptomes són compatibles amb el
coronavirus (casos sospitosos i de caràcter llei, són aïllades i
se’ls ofereix una nova mascareta quirúrgica amb indicacions
per tornar al seu domicili de manera segura i es deriven a la
UVAC per seguir el protocol de cas sospitós. Les instruccions
es complementen amb un full de consells.

5. En cas que els símptomes siguin més greus i puguin ser
indicadors d’agreujament imminent, el protocol estableix que
s’ha d’avisar al 061. Fins a l’arribada del 061 es manté la
persona en una zona aïllada que en permet la vigilància
continuada per part del personal de salut.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 4217 a 4220/20, presentades
per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives
a nombre de contractes públics que s'han formalitzat
prioritzant aquelles empreses que ofereixen el servei amb
productes de proximitat durant el 2018 i el 2019 i
percentatge de productes i serveis alimentaris que s'han
cobert amb productes de proximitat durant el 2018 i el
2019.

En la contractació  pública la normativa i directrius
aplicables a nivell estatal i europeu no estableixen la proximitat
com a un criteri avaluable.

Palma, a 1 de juny de 2020
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 4490 a 4657/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a pacients que esperen més
de 6 mesos als hospitals de les Illes Balears per especialitats
en data 29 de febrer de 2020.

Pacients que esperen més de sis mesos en data 29 de febrer
de 2020 a tots els hospitals públics de les Illes Balears per
especialitats.

Hospital Son Espases

Angiologia i Cirurgia Vascular   2
Cirurgia General i Digestiu 10
Cirurgia Oral i Maxil·lofacial     2
Cirurgia Plàstica     2
Cirurgia Toràcica    3
Dermatologia   4
Neurocirurgia 66
Obstetrícia i Ginecologia 24
Oftalmologia    5
Otorrinolaringologia 41
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica 65
Traumatologia i Cirurgia 
Ortopèdica Infantil 46
Urologia   1

Hospital Son Llàtzer

Cirurgia General i Digestiu 10
Dermatologia 11
Obstetrícia i Ginecologia   5
Oftalmologia  15
Otorrinolaringologia 13
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica 33
Urologia   1

Hospital Manacor

Cirurgia General i Digestiu   5
Dermatologia   1
Obstetrícia i Ginecologia   1
Oftalmologia    1
Otorrinolaringologia   1
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica   8
Urologia   4

Hospital d’Inca

Oftalmologia    1
Otorrinolaringologia   2
Oftalmologia   0
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica   0
Cirurgia general i digestiu   0

Hospital Mateu Orfila

Cirurgia General i Digestiu   0
Obstetrícia i Ginecologia   0
Oftalmologia    0
Otorrinolaringologia   0
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica   0
Urologia   0

Hospital Can Misses

Angiologia i Cirurgia Vascular   6
Cirurgia General i Digestiu 141
Cirurgia Oral i Maxil·lofacial 13
Cirurgia Pediàtrica   2
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Obstetrícia i Ginecologia   1
Oftalmologia  14
Otorrinolaringologia 62
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica 170
Urologia 25

Hospital de Formentera

Cirurgia General i Digestiu   0
Dermatologia   0
Obstetrícia i Ginecologia   0
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica   0

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5467/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a contractació de
personal sanitari sense titulació homologada de la seva
especialitat.

El Servei de Salut ha contractat 688 treballadors de totes les
categories des de l’inici de la pandèmia.

Les previsions de contractacions varien en funció de les
necessitats dels centres sanitaris.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 5507 i 5508/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a material de protecció
sanitari comprat i repartit als centres Son Llebre i Son
Tugores el mes de febrer de 2020.

El centre de Son Llebre i el centre de Son Tugores no són
competència de la Conselleria de Salut i Consum. S’ha
subministrat el material necessari quan aquest era més difícil
d’aconseguir durant l’estat d’alarma.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 5509 i 5510/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a material de protecció
sanitari comprat i repartit als centres Son Llebre i Son
Tugores el mes de març de 2020.

El Govern de les Illes Balears ha adquirit un total de mes de
430 tones de material, que s’ha anat repartint en els centres
sanitaris i sociosanitaris, segons indiquen els protocols i les
seves necessitats. La Conselleria de Salut i Consum ha

subministrat el material necessari, quan aquest era més difícil
d’aconseguir durant l’estat d’alarma.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
P)

A les Preguntes RGE núm. 5511 i 5512/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a material de protecció
sanitari comprat i repartit als centres Son Llebre i Son
Tugores el mes de març de 2020 als usuaris interns.

El Govern de les Illes Balears ha adquirit un total de mes de
430 tones de material, que s’ha anat repartint en els centres
sanitaris i sociosanitaris, segons indiquen els protocols i les
seves necessitats. La Conselleria de Salut i Consum ha
subministrat el material necessari, quan aquest era més difícil
d’aconseguir durant l’estat d’alarma.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5584/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitat d'EPI demanats, entregats i
pendents de rebre des del passat 1 de gener de 2020.

Fins a l’actualitat s’han rebut més de 430 tones de material
amb:

- 20 milions de màscares quirúrgiques
- 2 milions de màscares FFP2
- 18 milions de guants de nitrils
- 282.000 bates quirúrgiques
- 388.000 granotes integrals
- 253.000 ulleres
- 45.000 pantalles

Que es reparteixen en funció de les necessitats i els
protocols dels centres sanitaris

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 5601/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a comprovació de l'homologació de tot el
material sanitari de protecció i tests ràpids o PCR COVID-
19 adquirits des de l'1 de gener de 2020.

La central de compres del Servei de Salut adquireix
material sanitari amb les homologacions establertes a
distribuïdors i importadors autoritzats.

Per al procés de certificació del material d’entrada, el
Servei de Salut demana a tots els proveïdors:
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- Les fitxes tècniques dels materials.
- La forma de pagament.

També es revisa si els preus s’ajusten a la mitjana que es
cobra al país on es compra i per part dels proveïdors nacionals.

Per suposat, tota aquesta informació es comprova i es valida
per la unitat de recursos materials de la central de compres.

Quan la unitat de recursos materials dóna el vistiplau es fa
l’encàrrec al proveïdor, amb una sèrie de condicions:

1) Les fàbriques han d’estar dins la llista validades per
l’estat on es compra el material com a fabricants i com a
exportadores.
2) El material ha de passar els controls i auditories
independents que garanteixen que el compleix amb les
condicions i característiques tècniques i normatives
sol·licitades pel Centre Nacional de Mitjans de Protecció,
la Duana Espanyola i per l’Agència Espanyola del
Medicament.
3) El material ha de tenir marcat CE i UNE.
4) Per tant, es fan fins a 6 controls per garantir que la
compra es produeixi amb les condicions adequades i que el
material tengui la qualitat necessària. 

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5636/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal sanitari en
els centres de salut i PAC del Servei de Salut.

Està garantida l’atenció sanitària a la nostra comunitat
autònoma en els centres de salut i els PAC.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 5637 i 5639 a 5643/20,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a nombre de pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 30 de
març de 2020 als hospitals de les Illes Balears.

Centre Nombre de
pacients

Servei
UCI

Hospital Eivissa 43 12

Hospital Formentera 1

Hospital Manacor 32 6

Hospital Menorca 14 10

Hospital Son Llàtzer 84 19

Hospital Son Espases 134 21

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 5644 a 5650/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a pacients ingressats als
hospitals de les Illes Balears pendents de realització o de
resultat de proves diagnòstiques a dia 30 de març de 2020.

Seguint les indicacions del Ministeri de Sanitat, es varen
comptabilitzar els casos sospitosos a partir de dia 13 de maig,
segons l’ordre ministerial que es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 5672 a 5678/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a cobertures de
professionals en els serveis dels hospitals de les Illes Balears
a dia 30 de març de 2020.

El mes de març es varen contractar 250 nous professionals
de totes les categories, especialment per reforçar els hospitals,
Atenció Primària i el 061 i s’han distribuït segons les
necessitats.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 5828 i 5834 a 5836/20,
presentades pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a nombre d'ERTO
presentades entre el 16 i el 31 de març de 2020, resolucions
dels ERTO acceptades i denegades inicialment a dia 31 de
març de 2020.

A data 3 de juliol, segons les dades que disposa la Direcció
General de Treball quant als expedients d’ERTO tramitats, les
dades que sol·licita són les següents:
• ERTO per força major: s’han registrat 22.585 expedients,

dels quals se n’han resolt un 99,42% i se n’han denegat
559.

• ERTO per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de
producció (ETOP): s’han registrat 1.148 expedients, dels
quals se n’han resolt a dia d’avui 910.

• En data 31 de març s’havien registrat 13.455 ERTO per
força major.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
X)

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

El 12 de maig del 2020 la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors va comparèixer al Ple del Parlament per explicar la
situació dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per al 2020 en aquest nou escenari derivada de
la pandèmia de la COVID-19.

Tal i com es va detallar a tots els grups parlamentaris, la
reorientació del pressupost a les noves previsions d’ingressos
i despeses no altera els compromisos per fer front a les
necessitats sanitàries, socials i econòmiques derivades de la
pandèmia i es preserva la inversió social necessària en el
manteniment dels pilars de l’estat de benestar.

Les modificacions pressupostàries més elevades vénen per
la via d’ingressos amb l’actualització de les bestretes del
sistema de finançament autonòmic o el fons extraordinaris
estatals.

D’altra banda, per part de la despesa, i tal com es va
explicar a la compareixença, el Govern fa feina perquè aquells
crèdits pressupostaris corresponents a polítiques que no
corresponen a serveis públics fonamentals han vist la seva
prioritat replantejada davant la situació generada per la
pandèmia sanitària i siguin reorientats cap a necessitats de
despesa més peremptòries a la llum de la “nova normalitat.

Palma, a 12 de juny de 2020
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 5870/20, presentada pel
diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a ERTO denegats.

S’ha de tenir en compte que els ERTO per altres causes no
s’autoritzen i, per tant, tampoc no es deneguen. Únicament es
dicta resolució declarativa dels ERTO per força major, raó per
la qual els únics ERTO que s’han denegat són els de força
major.

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

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 5880/20, presentada pel
diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a subvencions
corresponents al manteniment de llocs de feina de persones
amb discapacitat.

A causa de la crisi de la COVID, l’estat d’alarma i la
suspensió dels terminis administratius, s’ha endarrerit la
publicació de la convocatòria que està en les darreres fases de
la tramitació.

Pel que fa a les subvencions de l’any 2019, es varen liquidar
totes les sol·licituds del programa 1 i únicament van quedar
pendents dues mensualitats dels centres especials de treball del
programa 2, les quals s’abonaran durant l’any 2020 a través de
la nova convocatòria de subvencions.

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

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 5881/20, presentada pel
diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes a l'activitat
professional a centres especials de treball USAP.

A causa de la crisi de la COVID, l’estat d’alarma i la
suspensió dels terminis administratius, s’ha endarrerit la
publicació de la convocatòria que actualment s’està tramitant.
Es preveu la seva publicació durant aquests mesos d’estiu.

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

Ordre de Publicació
AB)

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

El Servei de Salut ha posat en marxa un programa d’atenció
psicològica durant la pandèmia per atendre els professionals
sanitaris i ajudar-los en situacions de cansament o
desbordament, que actualment continua vigent.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 5928/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a incorporació de
personal sanitari al seu lloc de feina sense fer-se el test i
amb proves confirmades de negativitat.

El Servei de Salut fa les proves de detecció de la
COVID-19 a tots els professionals del sistema sanitari.

En la primera fase, es fan les proves als professionals de
l’atenció primària, dels hospitals i del 061; és a dir, a aquells
que estan més exposats. En la segona fase, es fan les proves a
la resta dels treballadors del Servei de Salut.
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La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 5942/20, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a dades dels treballadors per
a la tramitació de l'ERTO.

Les dades com el telèfon, correu electrònic i direcció s’han
sol·licitat sempre a instància de la Inspecció de Treball perquè
els inspectors puguin posar-se en contacte amb els treballadors
si ho necessiten.

També els sol·licita el SOIB per poder agilitar els tràmits
amb els treballadors.

Quant a la dada de naixement, se sol·licita a efectes
estadístics.

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

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 5943 a 5949/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a bates als hospitals de les
Illes Balears.

Des que es va iniciar la pandèmia, fins ara han arribat a les
Illes Balears més de 430 tones de material, entre el qual hi ha
bates. Per això, els hospitals disposen de bates suficients per als
sanitaris i per al personal de les UCI.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 5957 a 5963/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a pacients ingressats als
hospitals de les Illes Balears sospitosos d'infecció per
COVID-19 pendents de realització o resultat de proves
diagnòstiques a dia 6 d'abril de 2020.

Les proves diagnòstiques als pacients hospitalitzats es fan
a mesura que els professionals les sol·liciten.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 5978 a 5984/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a mesures que ha adoptat
la Gerència dels hospitals de les Illes Balears en relació amb

els professionals sanitaris en estat de gestació, període de
lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat en relació
amb la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia
6 d'abril de 2020.

Les mesures adoptades per les gerències dels hospitals de
les Illes Balears, en relació amb els professionals sanitaris en
estat de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o
vulnerabilitat, en relació amb la pandèmia de la COVID-19, de
dia 30 de març del 2020 a dia 6 d’abril del 2020, se’ls ha donat
de baixa laboral.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 6232 a 6235 i 6237/20,
presentades pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'inversions o projectes que ha declarat d'interès
autonòmic el Consell de Govern en els darrers cinc anys,
pressupost total, nombre d'inversions o projectes que s'han
executat o que es troben en execució, que s'han arxivat o
que es troben en tramitació i llistat de les inversions i els
projectes.

Ateses les característiques i l'extensió de la resposta, la
podeu consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 6262/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a consultes i clíniques
d'odontologia.

La conselleria ha de seguir les instruccions que conté el
Decret d’estat d’alarma i treballar per garantir i assegurar la
protecció dels professionals de la Salut i de tota la població.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 6438/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a garantia del subministrament de
mascaretes.

Actualment s’han rebut més de 430 tones de material des
del mes de març amb 20 milions de màscares quirúrgiques i 2
milions de màscares FFP2. La Conselleria de Salut i Consum
treballa per continuar garantint el proveïment de material
sanitari i assegurar la protecció dels professionals de la salut i
de tota la població.

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

A la Pregunta RGE núm. 6439/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sensibilitat dels tests ràpids distribuïts
a les Illes Balears.

Els tests tenen una sensibilitat de més del 80% si la persona
fa set o més dies que està infectada. Quan els pacients acaben
d’iniciar símptomes la sensibilitat és del 64%.

A principis del mes d’abril Balears havia rebut 37.200 tests
ràpids distribuïts pel Govern d’Espanya.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 6470 a 6476/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a sanitaris dels hospitals de
les Illes Balears infectats per COVID-19 o sospitosos de
contagi que romanen ingressats o en vigilància activa
domiciliària a data 14 d'abril de 2020.

A data 14 d’abril:

- Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera: 3 professionals
infectats; 11 en vigilància activa.
- Hospital d’Inca: 22 infectats; 24 en vigilància activa.
- Hospital de Manacor: 13 infectats; 19 en vigilància activa.
- Hospital de Menorca: 3 infectats; 7 en vigilància activa.
- Hospital de Son Llàtzer: 18 infectats; 41 en vigilància activa.
- Hospital Universitari Son Espases: 75 infectats; 109 en
vigilància activa.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AM)

A les Preguntes RGE núm. 6484 a 6490/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a mesures que ha adoptat
la Gerència dels hospitals de les Illes Balears en relació amb
els professionals sanitaris en estat de gestació, període de
lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat en relació
amb la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia
14 d'abril de 2020.

Se’ls ha donat la baixa laboral als professionals sanitaris en
estat de gestació, període de lactància o especial vulnerabilitat,
en relació amb la pandèmia de la COVID-19.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 6491 a 6497/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a cobertures de
professionals als hospitals de les Illes Balears a dia 14
d'abril de 2020.

Des de l’inici de la pandèmia s’han contractat un total
de 586 professionals amb els quals s’han pogut cobrir les
necessitats requerides.

En concret, 103 persones per cobrir les necessitats de l’Àrea
de Salut d’Eivissa i Formentera, 61 persones a l’Hospital
d’Inca, 114 persones a l’Hospital de Manacor, 46 persones a
l’Àrea de Salut de Menorca, 174 persones a l’Hospital de Son
Llàtzer i 88 persones a l’Hospital de Son Espases.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AO)

A les Preguntes RGE núm. 7082 a 7088/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a sanitaris dels hospitals de
les Illes Balears infectats per COVID-19 o sospitosos de
contagi que romanen ingressats o en vigilància activa
domiciliària a dia 20 d'abril de 2020.

A data 20 d’abril:

- Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera: 1 professional infectat;
18 en vigilància activa.
- Hospital d’Inca: 23 infectats; 24 en vigilància activa.
- Hospital de Manacor: 11 infectats; 15 en vigilància activa.
- Hospital de Menorca: 1 infectat; 5 en vigilància activa.
- Hospital de Son Llàtzer: 14 infectats; 34 en vigilància activa.
- Hospital Universitari Son Espases: 65 infectats; 90 en
vigilància activa.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 7608/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a llistat i pressupost
de les inversions declarades d'interès turístic pel Govern de
les Illes Balears des de 2012 fins ara.

No consta a la Direcció General de Turisme que el Govern
de les Illes Balears hagi declarat cap inversió com a interès
turístic.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 7609/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'establiments que varen instar el canvi d'ús davant
l'administració turística durant la vigència de l'article 78 de
la Llei 8/2012.

Durant la vigència de l’article 78 es varen instar 6
expedients de canvi d’ús en total, 3 d’establiments turístics i 3
de parcel·les.

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

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 7610/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'establiments que varen obtenir el canvi d'ús durant la
vigència de l'article 78 de la Llei 8/2012 i nombre de places
que tenien.

Dels 3 expedients de canvi d’ús d’establiments turístics es
varen resoldre favorablement 2 amb un total de 297 places (112
i 185).

Dels 3 expedients de canvi d’ús de parcel·les es varen
resoldre favorablement 2.

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

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 8161/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a bloqueigs,
indisponibilitat de crèdits i modificacions de crèdit a les
partides dels programes i seccions del pressupost 2020, amb
motiu de la crisi COVID-19.

Ateses les característiques i l'extensió de la resposta, la
podeu consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 8187/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes presentats
per la Fundació Institut d'Investigació Sanitària IDISBA.

Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major de la
cambra.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 8265/20, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcions de control en
l'aplicació dels protocols de salut laboral (1).

Amb la crisi derivada de la COVID-19, el Govern ha hagut
de modificar la destinació de les partides pressupostàries d’així
com estaven en un principi, a l’inici de l’any. D’aquesta forma,
es destinaran els recursos necessaris a cada moment perquè
l’IBASSAL pugui seguir realitzant la seva tasca amb total
normalitat.

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

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 8266/20, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcions de control en
l'aplicació dels protocols de salut laboral (2).

A causa de la crisi derivada de la COVID-19, el personal de
l’IBASSAL pot incrementar o pot desenvolupar algunes altres
funcions més específiques segons les necessitats actuals. Així,
l’increment de personal està subjecte a les necessitats de cada
moment.

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

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 8267/20, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcions de control en
l'aplicació dels protocols de salut laboral (3).

Des de l’inici de l’actual crisi sanitària, a pesar que ja es
vingués realitzant amb anterioritat, l’IBASSAL ha mantingut
un contacte continu, constant i ha fet feina de forma coordinada
amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com també
amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Són diverses les reunions que s’han mantingut amb els citats
organismes i en aquestes, tant els responsables de l’IBASSAL
com els de la Inspecció de Treball i Seguretat Social han
proporcionat pautes i notes jurídiques als representants de les
forces de seguretat de l’Estat, totes elles orientades a les
actuacions de control de les mesures de prevenció i sanitàries.
Així mateix, s’ha ofert la possibilitat de realitzar formació al
personal que així es considerés.

Amb tot això, es treballa de forma conjunta i coordinada
amb els diferents municipis de les nostres illes, a través de la
FELIB, per realitzar formacions específiques al personal de les
entitats locals, especialment orientades a la neteja i desinfecció
dels establiments, sense perjudici de poder també ampliar-les
a aquelles matèries i actuacions que s’estimin oportunes per
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continuar amb la feina de garantir la seguretat i salut de les
persones treballadores. 

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

Ordre de Publicació
AX)

A les Preguntes RGE núm. 8268 i 8269/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a funcions de control en
l'aplicació dels protocols de salut laboral (4 i 5).

A més de l’assistència tècnica i presencial realitzada pels
tècnics de prevenció de riscs laborals de l’IBASSAL, des de
l’inici de la crisi sanitària es va facilitar la possibilitat de
contactar amb els tècnics de l’organisme, per donar solució a
la totalitat de les incidències a través dels següents mitjans:

- Registre d’entrada ordinari de denúncies.
- Assistència presencial.
- Consulta telefònica. Tot els tècnics han estat disponibles
diàriament.
- Correu electrònic consultes@ibassal.caib.es
- Reunions de feina amb organitzacions sindicals,
representants dels treballadors, patronals i empreses, per a
la resolució de conflictes laborals.

En data 16 de març de 2020, es deixa constància en acord
de Consell de Govern de l’acord aconseguit entre el Govern de
les Illes Balears, les patronals CAEB i PIMEB i les
organitzacions sindicals CCOO i UGT.

Un dels punts que recull l’acord és la presentació d’una guia
de prevenció davant la COVID-19 en l’entorn laboral, que va
ser acordada per l’IBASSAL i la Direcció General de Salut
Pública i Participació, conjuntament amb les patronals CAEB
i PIMEB, i les organitzacions sindicals CCOO i UGT.

Redacció de 6 protocols de seguretat i salut davant la
COVID-19 (IBASSAL, i la Direcció General de Salut Pública
i Participació), per a aquelles activitats no essencials que
reiniciaven la seva activitat, a partir de l’11 d’abril, així com
per altres activitats essencials que havien mantingut la seva
activitat durant l’estat d’alarma: roda de premsa d’11 d’abril:
construcció, comerç, seguretat, neteja d’edificis i locals,
transport de mercaderies, neteja viària i recollida de residus.

Redacció de 14 protocols de seguretat i salut davant la
COVID-19 (IBASSAL, i la Direcció General de Salut Pública
i Participació, i direccions generals competents de la
Generalitat), acompanyats d’infografies divulgatives. A aquests
14 protocols, anunciats en roda de premsa de 6 de maig,
s’aniran afegint aquells necessaris per a les activitats que vagin
reiniciant a mesura que s’avanci en les fases de desescalada.

L’elaboració dels mateixos són fruit de les reunions i
actuacions conjuntes amb patronals i sindicats de cada un dels
sectors afectats.

Sense perjudici de la redacció dels protocols, setmanalment
es duen a terme reunions o contactes amb els sectors per
continuar amb el treball de garantir la seguretat i salut de les
treballadores i treballadors de les nostres Illes.

La setmana del 4 de maig, s’inicien visites de vigilància i
control de les mesures de prevenció i sanitàries per part dels
tècnics de prevenció de riscs laborals de l’IBASSAL, en
coordinació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, les
forces i cossos de seguretat de l’Estat i l’autoritat sanitària.

Participació de l’IBASSAL en els grups de treball de
desescalada/desconfinament del Govern de les Illes Balears,
per oferir, des d’un punt de vista tècnica i jurídic, la visió sobre
la garantia de seguretat i salut laboral de les persones
treballadores (reunions amb ajuntaments, organitzacions
sindicals, patronals, consells, cambres de comerç...

Participació de l’IBASSAL en trobades professionals sobre
prevenció de riscs laborals, a través de mitjans telemàtics.

Propostes normatives/legislatives al Govern de l’Estat:
• Adaptació de la normativa de prevenció de riscs laborals a

actualitat de la crisi sanitària de la COVID-19, de manera
que es garanteixi una major protecció de la seguretat i salut
de les treballadores i treballadors (això implica la
modificació de la pròpia LPRLL i reglaments de
desenvolupament, convenis col·lectius...

• Foment de mesures de flexibilitat locativa per a la prestació
de serveis per part de les persones treballadores, com n’és
un exemple, el teletreball.

• L’anterior ha d’anar unit a una regulació normativa
d’aquestes mesures de flexibilitat, de tal forma que es
garanteixin sempre tots els drets dels treballadors i
treballadores, tant des del punt de vista de les relacions
laborals (com podrien ser el salari o la jornada) com la
seguretat i salut laboral.

• Regulació normativa de la utilització de les TIC en l’entorn
laboral: s’han de garantir els drets de les persones
treballadores (aplicació efectiva de la Llei de prevenció de
riscs laborals, dret a una jornada ordinària de treball, dret a
la desconnexió digital...

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

Ordre de Publicació
AY)

A les Preguntes RGE núm. 8273 a 8283/20, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a quantitats transferides i
ingressades per la CAIB a la Unió Europea els anys 2015-
2019.

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

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 8367/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a tornada a les Illes
Balears de residents bloquejats a l'estranger per la situació
COVID-19.

L’Administració General de l’Estat té atribuïdes les
competències en matèria d’assistència i protecció de ciutadans
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espanyols a l’exterior, tal i com estableix la Llei 2/2014, de 25
de març, de l’acció i del servei exterior de l’Estat. En concret,
tal i com preveu l’article 47 d’aquesta llei, les oficines
consulars són els òrgans de l’Administració General de l’Estat
encarregats de l’exercici de les funcions consulars i
especialment de prestar assistència i protecció als espanyols a
l’exterior.

No obstant això, des del Govern de les Illes Balears s’ha
volgut donar també el màxim suport als residents a qualsevol
dels municipis de les Illes Balears que es trobaven en unes
condicions d’emergència consular i que precisaven d’una
atenció immediata, amb un contacte directe i proper.

Així mateix, el GOIB ha estat informant els ciutadans que
el contactaven així com a la seva pàgina web, del protocol a
seguir pels residents a les Illes Balears que es trobessin a
l’estranger amb dificultats per tornar a les Illes, com a
conseqüència de la pandèmia.

Aquest protocol es correspon amb el protocol establert pel
Ministeri d’Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació
(MAUEC), en el qual s’explica com les ambaixades i els
consolats d’Espanya els poden ajudar.

A més, en els casos en què s’ha contactat amb el GOIB,
aquest ha informat de la situació a la Secretaria General
Tècnica del MAUEC i ha demanat que es donés suport a
aquests ciutadans. Per la seva part, el ministeri ha contestat les
sol·licituds informant que es duien a terme les gestions adients
per part dels consolats més propers a aquests ciutadans.

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

Ordre de Publicació
BA)

A les Preguntes RGE núm. 8389 a 8391/20, presentades
per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a control
sobre els fons europeus rebuts per l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials (IMAS) entre els anys 2014 i 2020.

La Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors ha adoptat totes les mesures
necessàries de verificació, gestió del risc de frau i seguiment
que asseguren la regularitat de les despeses declarades amb
càrrec als fons de la Política de Cohesió 2014-2020.

Prova d’això són les conclusions dels organismes de control
que han auditat el funcionament dels sistemes de gestió de la
direcció general, que actua com a organisme intermedi dels
programes operatius FEDER, FSE i PQEJ.

Aquests resultats han posat en relleu que el sistema
funciona correctament, en tot el relatiu als requisits clau de la
gestió dels fons, com són la separació de funcions, la selecció
d’operacions, la informació als beneficiaris, les verificacions,
el manteniment d’una pista d’auditoria adequada, l’existència
de sistemes fiables de registre de dades, l’aplicació de mesures
proporcionades contra el frau i els procediments per elaborar

la declaració de fiabilitat i el resum anual dels informes finals
d’auditoria.

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

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 8474/20, presentada pel
diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, relativa a situació de l'acord GOIB-
Govern estatal sobre la regulació en matèria de trànsit i
circulació de vehicles contaminants.

La nova llei estatal de canvi climàtic es troba en tràmit
parlamentari i, per tant, no podem conèixer els articles
definitius que la integraran. El que sí podem confirmar amb el
projecte remès pel Ministeri de Transició Ecològica és que, en
principi, els territoris insulars tindran obligatorietat d’establir
zones de baixes emissions i que, sota aquest precepte, la
prohibició de la circulació de vehicles dièsel podria ser
acceptada.

Aquesta és la nostra determinació.

Palma, a 9 de juny de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 8500/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a controls sanitaris al
passatge que arribi de l'estranger als ports i aeroports de
les Illes Balears.

El control sanitari en els ports i aeroports de les Illes
Balears respecte dels viatgers que arriben de l’estranger depèn
de Sanitat Exterior. La vigilància de la quarantena obligatòria
que tenen, també és competència de Sanitat Exterior.

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

A la Pregunta RGE núm. 8513/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
projectes que s'han presentat a la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball d'acord amb la disposició
addicional 3 de la Llei 6/2017.

2017 (2)

Categoria Municipi Localitat Pressupost
(euros)

H4* Sup Sóller Port de
Sóller

169.956,52

H4* Santa
Margalida

Can
Picafort

503.850,00

2018 (13)

Categoria Municipi Localitat Pressupost
(euros)

H 4* Alcúdia Port
d'Alcúdia

600.936,14

H 3* Alcúdia Port
d'Alcúdia

925.883,68

HA 3* Alcúdia Port
d'Alcúdia

2.383.086,05

H 4* Calvià Palmanova 998.990.00

AT 3 claus Calvià Peguera 485.268,00

H 3* Capdepera Cala
Rajada

4.909.894,70

AT 2 claus Capdepera Canyamel 1.134.196,88

HA 4* Santanyí Portopetro 161.395,02

HA 5* Son Servera Son
Servera

685.000,00

AT 4 claus Pollença Port de
Pollença

120.753,10

H 5* Palma Cala Major 334.473,48

H 3* Palma Platja de
Palma

2.170.488,24

H 5* Muro Platja de
Muro

1.207.787,88

2019 (15)

Categoria Municipi Localitat Pressupost
(euros)

H 4* Capdepera Canyamel 3.454.000,00

AT 1 clau Alcúdia Port
d'Alcúdia

2.090.160,57

Hostal 1* Alcúdia Port
d'Alcúdia

136.547,88

H 4* sup Palma Palma 550.000,00

H 3* Palma Arenal 625.160,00

Casa
d'hostes

Palma Palma 554.180,96 

H 5* Palma Palma 144.422,33

H 4* Sant
Llorenç
d'Es
Cardassar

Cala Millor 33.383,85

HA 2* Sant
Llorenç
d'Es
Cardassar

Sa Coma 291.674,93

Agroturis
me

Sa Pobla Sa Pobla 555.066,18

H 3* Llucmajor Arenal 658.685,62

H 4* Santa
Margalida

Can
Picafort

821.500,00

H 4* sup Santanyí Cala d'Or 2.420.609,81

AT 3 claus Capdepera Canyamel 79.113,60

H 4* Bunyola Orient 340.000,00

2020 (5)

Categoria Municipi Localitat Pressupost
(euros)

H 3* Palma Platja de
Palma

82.000,00

H 4* Palma Platja de
Palma

779.502,79

Sense Puigpunyent Puigpunyent 188.543,82

AT 2 claus Santa
Margalida

Can Picafort 110.962,22

Hostal 1* Capdepera Cala Rajada 297.571,00

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 8530/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a professionals
veterinaris al grup de coordinació de la crisi COVID-19.

Actualment hi ha 3 veterinaris que formen part del grup de
feina COVID-19 des que es va decretar l’estat d’alarma. Es
tracta de personal propi de la DG de Salut Pública i
Participació.

També cal destacar que en el període del 19/03/2020 al
17/05/2020 han participat en el control sanitari de ports i
aeroports 10 veterinaris.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 8531/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a grup de coordinació
de la crisi COVID-19 de la Conselleria de Salut i Consum.

Formen part del grup de feina contra la COVID-19 diferent
personal de la Direcció General de Salut Pública i Participació.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 8561/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocol pel qual el
Govern es compromet a incrementar 2 milions d'euros la
transferència de la CAIB a l'EPRTVIB.

En aquests moments s’està tramitant la modificació de
crèdit per transferir 2M€ de la CAIB cap a l’EPRTVIB.

Malauradament, no és possible concretar la data exacta,
aquesta és la fase final del procediment comptable i, per tant,
l’esmentada modificació de crèdit es farà efectiva en un període
de temps molt breu.

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

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 8650/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a atenció presencial de
persones majors, persones dependents, persones amb
discapacitat que acudeixen als centres de salut d'atenció
primària.

Amb l’objectiu de protegir la població més vulnerable i
evitar el col·lapse del sistema assistencial, hem modificat els
circuits sanitaris dels centres de salut per diferenciar pacients
amb símptomes respiratoris i sense símptomes. No obstant
això, l’atenció personalitzada està garantida.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 8736/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya i calendari
de vacunació grup 2020-2021 a les Illes Balears.

La pregunta sobre el calendari de vacunació antigripal es
pot referir a:

- Inclusió de la vacuna en calendari: la VAG està en el
calendari de totes les persones de 65 i més anys i
l’administració és anual.

- Pauta: a nins grans i persones adultes la pauta és una dosi
anual. Per als infants, la primera temporada en què es vacunin
se’ls n’han d’administrar 2 dosis amb un interval d’1 mes i
després una sola dosi anual.

- Dates de la campanya 2020-2021: tal com ha aprovat la CSP,
la vacunació s’iniciarà dins el mes d’octubre de 2020 en funció
del subministrament.

Augment de la cobertura:

- Informació als professionals: informació tècnica a través dels
canals institucionals habituals, col·legis professionals i
societats científiques.

- Informació a la població: dels professionals responsables de
la seva atenció, webs oficials, campanya publicitària i difusió
a través dels mitjans de comunicació.

- Priorització de vacunació en les primeres setmanes de
campanya, persones institucionalitzades i personal sanitari i
sociosanitari.

- S’estan valorant altres estratègies, com establir trams
setmanals de vacunació per a diferents grups de risc.

- En qualsevol cas, totes les estratègies s’hauran d’adequar a la
situació específica de la COVID-19 a la pròxima tardor.  

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

A la Pregunta RGE núm. 8737/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a xifres oficials de
defuncions per la COVID-19 a les Illes Balears.

Des de l’inici de la pandèmia i el registre del cas, s’ha
mantingut coincidència absoluta entre les dades de defunció
proporcionades per CCAES i la conselleria.

En algun moment la CCAES ha modificat el mètode de
comptabilització de les persones mortes que en els darrers
informes de dades no hi ha coincidència en altes.

Les dades proporcionades diàriament pel Servei
d’Epidemiologia a les CCAES no mostra cap distorsió o
trencament incongruent de la temporalitat en la variable “mort”.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 8738/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a error en la publicació
de dades des del GOIB per casos de morts COVID-19.

El Servei d’Epidemiologia ha demanat explicacions a través
de consultes al CCAES i al Centre Nacional d’Epidemiologia
sobre la no coincidència de les dades. Com a mínim, el Servei
d’Epidemiologia no ha rebut cap comunicació del Ministeri de
Sanitat respecte que les dades acumulades en el nostre registre
siguin incorrectes.

El Servei d’Epidemiologia no és una unitat “certificadora”.
La recollida de dades sobre defuncions en pacients amb
COVID-19 és una activitat bàsica de la vigilància
epidemiològica. A partir de la notificació de casos –persones
que compleixen les definicions de casos vigents- es forma el
registre de casos, complementat amb la indicació que la xarxa
sanitària pública i la privada han d’aportar de cada cas notificat
les ampliacions d’informació corresponents.

Entre aquestes ampliacions hi ha la variable sobre la
defunció. A més d’aquest font d’informació, el Servei
d’Epidemiologia ha recorregut de manera sistemàtica a bases
de dades del Servei de Salut per recopilar diferents dades dels
casos, entre les quals hi ha la de defunció.

De tota manera, fixau-vos que a peu de pàgina de la taula
del CCAES sobre defuncions es fa referència a “es fa una
validació dels casos de persones mortes que permetrà corregir
la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment”.

Aquesta nota naturalment no fa referència a les Illes Balears
sinó a totes les CA en general.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 9126/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidència de la
COVID-19 en els menors a les Illes Balears.

Els intervals per edat dels quals es té informació són els que
estableix el Centre de Coordinació d’Alertes.

De 0 a 9 anys hi ha hagut un total de 12 casos i 3 han estat
hospitalitzats.

De 10 a 19 anys hi ha hagut un total de 32 casos i 7 han
estat hospitalitzats.

Els casos totals són acumulats fins a la data 12 de juny i els
hospitalitzats són també acumulats fins a la mateixa data, 12 de
juny.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 9523/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a modificacions
pressupostàries realitzades pel Consell d'Administració
respecte del pressupost de l'EPRTVIB.

L’informam que el Consell de Direcció de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, en sessió ordinària de dia 9
de juny del 2020, va aprovar per unanimitat la modificació del
pressupost de l’EPRTVIB corresponent a l’exercici 2020.

Adjuntam la memòria explicativa de la modificació
aprovada, en la qual consta el detall, objectius i partides
afectades.

Santa Ponça, a 23 de juny del 2020
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 9554/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a fons de contingència
del Govern central amb motiu de la COVID-19 i el Govern
de les Illes Balears (en relació amb la Conselleria d'Afers
Socials i Esports).

La quantitat rebuda a la Conselleria d’Afers Socials i
Esports és de 7.453.028 €.

La previsió de despesa d’aquests fons és:

- Ajudes lloguer IBAVI: 421.812,25 €.
- Reforç i EPI centres FASD: 999.960,48 €.
- Targetes alimentació: 50.000 €.
- Reforç SAD Palma/Manacor: 177.322,25 €.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf#page=14
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-050.pdf#page=89
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- Teleassistències dependència: 150.730,25 €.
- RESOGA: 3.032.006,87 €.
- Ajudes ajuntaments: 1.886.158,55 €.
- SAD substitució centres de dia Menorca: 367.500 €.
- Dispositiu temporal allotjament Eivissa: 91.849,75 €.
- Dispositius emergència habitacional: 40.000 €.
- Neteja domiciliària: 120.000 €.
- Suport psicològic famílies afectades COVID-19: 12.480,15 €.
- Allotjament alternatiu joves emancipació COVID-19: 50.000
€.
- Reforç plantilla professionals centre dones: 33.464,39 €.
- EPI professionals SS Menorca i Eivissa: 19.743,06 €.

Palma, a 19 de juny de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina de Santiago Rodríguez

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Habilitació de dia 21 de juliol de 2020 per tal de dur a

terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada
mitjançant l'escrit RGE núm. 10235/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juliol 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 21 de juliol de 2020 per tal que es pugui procedir
a la celebració de la sessió de què es tracta.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Habilitació de dia 21 de juliol de 2020 per tal de dur a

terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada
mitjançant l'escrit RGE núm. 10258/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juliol 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 21 de juliol de 2020 per tal que es pugui procedir
a la celebració de la sessió de què es tracta.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Habilitació de dia 21 de juliol de 2020 per tal de dur a

terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada
mitjançant l'escrit RGE núm. 10251/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juliol 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 dia 21 de juliol de 2020 per tal que es pugui procedir
a la celebració de la sessió de què es tracta.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

sessió extraordinària de la comissió corresponent
sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 10290/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juliol 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 la sessió extraordinària de la comissió corresponent
esmentada, acorda d'habilitar els dies necessaris per tal que es
pugui procedir a la celebració de la sessió de què es tracta, que
serà convocada oportunament.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Habilitació de dia 21 de juliol de 2020 per tal de dur a

terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada
mitjançant l'escrit RGE núm. 10866/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juliol 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
cinquena sessió de la Diputació Permanent del dia de la data
respecte de la sessió plenària extraordinària esmentada, acorda
d'habilitar dia 21 de juliol de 2020 per tal que es pugui procedir
a la celebració de la sessió de què es tracta.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

F)
Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme

sessions extraordinàries, en el període comprès entre els
dies 1 i 9 de setembre de 2020, sol·licitada mitjançant
l'escrit RGE núm. 10867/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juliol 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
sisena sessió de la Diputació Permanent del dia de la data
respecte de les sessions extraordinàries en el període comprès
entre els dies 1 i 9 de setembre de 2020, acorda d'habilitar els
dies necessaris per tal que es pugui procedir a la celebració de
les sessions de què es tracta, que seran convocada
oportunament.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-056.pdf#page=35
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	A les Preguntes RGE núm. 6484 a 6490/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a mesures que ha adoptat la Gerència dels hospitals de les Illes Balears en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat en relació amb la pandèmia de la COVID-19, de dia 30 de març a dia 14 d'abril de 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 6491 a 6497/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a cobertures de professionals als hospitals de les Illes Balears a dia 14 d'abril de 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 7082 a 7088/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a sanitaris dels hospitals de les Illes Balears infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a dia 20 d'abril de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 7608/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a llistat i pressupost de les inversions declarades d'interès turístic pel Govern de les Illes Balears des de 2012 fins ara.
	A la Pregunta RGE núm. 7609/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'establiments que varen instar el canvi d'ús davant l'administració turística durant la vigència de l'article 78 de la Llei 8/2012.
	A la Pregunta RGE núm. 7610/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'establiments que varen obtenir el canvi d'ús durant la vigència de l'article 78 de la Llei 8/2012 i nombre de places que tenien.
	A la Pregunta RGE núm. 8161/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a bloqueigs, indisponibilitat de crèdits i modificacions de crèdit a les partides dels programes i seccions del pressupost 2020, amb motiu de la crisi COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 8187/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes presentats per la Fundació Institut d'Investigació Sanitària IDISBA.
	A la Pregunta RGE núm. 8265/20, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions de control en l'aplicació dels protocols de salut laboral (1).
	A la Pregunta RGE núm. 8266/20, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions de control en l'aplicació dels protocols de salut laboral (2).
	A la Pregunta RGE núm. 8267/20, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions de control en l'aplicació dels protocols de salut laboral (3).
	A les Preguntes RGE núm. 8268 i 8269/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a funcions de control en l'aplicació dels protocols de salut laboral (4 i 5).
	A les Preguntes RGE núm. 8273 a 8283/20, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats transferides i ingressades per la CAIB a la Unió Europea els anys 2015- 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 8367/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tornada a les Illes Balears de residents bloquejats a l'estranger per la situació COVID-19.
	A les Preguntes RGE núm. 8389 a 8391/20, presentades per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a control sobre els fons europeus rebuts per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) entre els anys 2014 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 8474/20, presentada pel diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a situació de l'acord GOIB- Govern estatal sobre la regulació en matèria de trànsit i circulació de vehicles contaminants.
	A la Pregunta RGE núm. 8500/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a controls sanitaris al passatge que arribi de l'estranger als ports i aeroports de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 8513/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de projectes que s'han presentat a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball d'acord amb la disposició addicional 3 de la Llei 6/2017.
	A la Pregunta RGE núm. 8530/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a professionals veterinaris al grup de coordinació de la crisi COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 8531/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a grup de coordinació de la crisi COVID-19 de la Conselleria de Salut i Consum.
	A la Pregunta RGE núm. 8561/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocol pel qual el Govern es compromet a incrementar 2 milions d'euros la transferència de la CAIB a l'EPRTVIB.
	A la Pregunta RGE núm. 8650/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a atenció presencial de persones majors, persones dependents, persones amb discapacitat que acudeixen als centres de salut d'atenció primària.
	A la Pregunta RGE núm. 8736/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya i calendari de vacunació grup 2020-2021 a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 8737/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a xifres oficials de defuncions per la COVID-19 a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 8738/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a error en la publicació de dades des del GOIB per casos de morts COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 9126/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidència de la COVID-19 en els menors a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 9523/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a modificacions pressupostàries realitzades pel Consell d'Administració respecte del pressupost de l'EPRTVIB.
	A la Pregunta RGE núm. 9554/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a fons de contingència del Govern central amb motiu de la COVID-19 i el Govern de les Illes Balears (en relació amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports).

	3.17. INFORMACIÓ
	Habilitació de dia 21 de juliol de 2020 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 10235/20.
	Habilitació de dia 21 de juliol de 2020 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 10258/20.
	Habilitació de dia 21 de juliol de 2020 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 10251/20.
	Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme la sessió extraordinària de la comissió corresponent sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 10290/20.
	Habilitació de dia 21 de juliol de 2020 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 10866/20.
	Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme sessions extraordinàries, en el període comprès entre els dies 1 i 9 de setembre de 2020, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 10867/20.




