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Y) RGE núm. 15059/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions
destinades pel Govern de les Illes Balears als escorxadors de Formentera durant el 2018.
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3945
AB) RGE núm. 15062/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions
destinades pel Govern de les Illes Balears als escorxadors d'Eivissa durant el 2019.
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3946
AG) RGE núm. 15067/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions
destinades pel Govern de les Illes Balears als escorxadors de Formentera durant el 2020.
3946
AH) RGE núm. 15068/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions
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AJ) RGE núm. 15070/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del
Govern de les Illes Balears per efectuar aportacions als escorxadors d'Eivissa durant el 2023.
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AK) RGE núm. 15071/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del
Govern de les Illes Balears per efectuar aportacions als escorxadors de Formentera durant el 2023.
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AL) RGE núm. 15072/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del
Govern de les Illes Balears per efectuar aportacions als escorxadors de Mallorca durant el 2023.
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AM) RGE núm. 15073/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del
Govern de les Illes Balears per efectuar aportacions als escorxadors de Menorca durant el 2023.
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AN) RGE núm. 15074/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del
Govern de les Illes Balears per efectuar aportacions als escorxadors d'Eivissa durant el 2022.
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AO) RGE núm. 15075/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del
Govern de les Illes Balears per efectuar aportacions als escorxadors de Formentera durant el 2022.
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AP) RGE núm. 15076/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del
Govern de les Illes Balears per efectuar aportacions als escorxadors de Mallorca durant el 2022.
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AQ) RGE núm. 15077/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del
Govern de les Illes Balears per efectuar aportacions als escorxadors de Menorca durant el 2022.
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AR) RGE núm. 15078/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del
Govern de les Illes Balears per efectuar aportacions als escorxadors d'Eivissa durant el 2021.
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AS) RGE núm. 15079/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del
Govern de les Illes Balears per efectuar aportacions als escorxadors de Formentera durant el 2021.
3948
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AT) RGE núm. 15080/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del
Govern de les Illes Balears per efectuar aportacions als escorxadors de Mallorca durant el 2021.
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AU) RGE núm. 15081/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del
Govern de les Illes Balears per efectuar aportacions als escorxadors de Menorca durant el 2021.
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AV) RGE núm. 15087/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons rebuts
per Balears de la Conferència Sectorial d'Ocupació en els anys 2018, 2019 i 2020.
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AW) RGE núm. 15099/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dosis de vacuna contra
la grip adquirides pel Govern de les Illes Balears.
3949
AX) RGE núm. 15104/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a desproveïment
de les farmàcies a les Illes Balears de dosis de vacuna de la grip, per monopolització d'adquisició des del Servei de Salut, Conselleria
de Salut.
3949
AY) RGE núm. 15105/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a unitats i tipus
de vacuna contra la grip adquirides pel Govern de les Illes Balears davant la campanya 2020-2021 que s'inicia el 19 d'octubre de 2020.
3949
AZ) RGE núm. 15156/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a condicions d'accés
a subvencions en compra de vehicles d'energies alternatives del programa MOVES II més restrictives a Balears que a la resta de
comunitats autònomes.
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BA) RGE núm. 15167/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
producció d'energia renovable.
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BB) RGE núm. 15168/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
potència d'energia renovable a les Balears.
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BC) RGE núm. 15169/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius esgrimits per l'Estat per
no acceptar la documentació justificativa respecte del projecte d'inversió al Port de Ciutadella.
3950
BD) RGE núm. 15170/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a albergs
juvenils en funcionament a l'illa d'Eivissa.
3950
BE) RGE núm. 15171/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a albergs
juvenils en funcionament a l'illa de Formentera.
3951
BF) RGE núm. 15172/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a albergs
juvenils en funcionament a l'illa de Mallorca.
3951
BG) RGE núm. 15173/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a albergs
juvenils en funcionament a l'illa de Menorca.
3951
BH) RGE núm. 15174/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris que
han tingut els albergs juvenils a l'illa d'Eivissa durant 2019 i 2020.
3951
BI) RGE núm. 15175/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris que
han tingut els albergs juvenils a l'illa de Formentera durant 2019 i 2020.
3951
BJ) RGE núm. 15176/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris que
han tingut els albergs juvenils a l'illa de Mallorca durant 2019 i 2020.
3951
BK) RGE núm. 15177/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris que
han tingut els albergs juvenils a l'illa de Menorca durant 2019 i 2020.
3952
BL) RGE núm. 15178/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casal de
colònies de Ca n'Arabí.
3952
BM) RGE núm. 15179/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entitats
juvenils que han rebut subvenció per part de la Direcció General de Joventut el 2015.
3952
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BN) RGE núm. 15180/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entitats
juvenils que han rebut subvenció per part de la Direcció General de Joventut el 2016.
3952
BO) RGE núm. 15181/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entitats
juvenils que han rebut subvenció per part de la Direcció General de Joventut el 2017.
3952
BP) RGE núm. 15182/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entitats
juvenils que han rebut subvenció per part de la Direcció General de Joventut el 2018.
3952
BQ) RGE núm. 15183/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entitats
juvenils que han rebut subvenció per part de la Direcció General de Joventut el 2019.
3953
BR) RGE núm. 15184/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entitats
juvenils que han rebut subvenció per part de la Direcció General de Joventut el que portam de 2020.
3953
BS) RGE núm. 15185/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos
d'idiomes a l'estranger 2015.
3953
BT) RGE núm. 15186/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos
d'idiomes a l'estranger 2016.
3953
BU) RGE núm. 15187/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos
d'idiomes a l'estranger 2017.
3953
BV) RGE núm. 15188/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos
d'idiomes a l'estranger 2018.
3953
BW) RGE núm. 15189/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos
d'idiomes a l'estranger 2019.
3953
BX) RGE núm. 15190/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos
d'idiomes a l'estranger per a joves entre 12 i 30 anys de cara a 2021.
3954
BY) RGE núm. 15191/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
evitar aglomeracions d'usuaris al metro Palma UIB-UIB Palma.
3954
BZ) RGE núm. 15192/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en
relació amb l'emancipació juvenil.
3954
CA) RGE núm. 15193/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en
relació amb l'ocupació juvenil.
3954
CB) RGE núm. 15194/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició
d'activitats als esplais i als moviments escoltes.
3954
CC) RGE núm. 15195/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts perquè
els estudiants menorquins i eivissencs tenguin accés en igualtat als estudis que només es fan a Mallorca.
3954
CD) RGE núm. 15196/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brots de
coronavirus dins la població juvenil.
3955
CE) RGE núm. 15197/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes als
joves que s'acaben d'emancipar.
3955
CF) RGE núm. 15198/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
enfocats especialment als joves per la crisi social i econòmica.
3955
CG) RGE núm. 15199/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes posats
en marxa gràcies al Decret 8/2020.
3955
CH) RGE núm. 15200/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts
dels projectes posats en marxa gràcies al Decret 8/2020.
3955
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CI) RGE núm. 15226/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de
modernització d'establiments turístics presentats durant l'any 2015.
3955
CJ) RGE núm. 15227/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de
modernització d'establiments turístics presentats durant l'any 2016.
3956
CK) RGE núm. 15228/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de
modernització d'establiments turístics presentats durant l'any 2017.
3956
CL) RGE núm. 15229/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de
modernització d'establiments turístics presentats durant l'any 2018.
3956
CM) RGE núm. 15230/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de
modernització d'establiments turístics presentats durant l'any 2019.
3956
CN) RGE núm. 15231/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de
modernització d'establiments turístics presentats durant l'any 2020.
3956
CO) RGE núm. 15244/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recuperació de
la línia de tren T1e (Inca Express).
3956
CP) RGE núm. 15245/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions
específiques dutes a terme en referència al Pla funcional renovació/reforma Servei Urgències Hospital Comarcal d'Inca, d'acord amb
l'anunciat pel Govern l'octubre de 2017.
3957
CQ) RGE núm. 15246/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions
específiques dutes a terme en referència al Pla funcional renovació/reforma Servei Urgències Hospital Comarcal d'Inca, d'acord amb
l'anunciat pel Govern l'octubre de 2017.
3957
CR) RGE núm. 15247/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions
específiques dutes a terme en referència al Projecte arquitectònic de renovació/reforma Servei Urgències Hospital Comarcal d'Inca,
d'acord amb l'anunciat pel Govern l'octubre de 2017.
3957
CS) RGE núm. 15285/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pis llar
d'emancipació programa PREMI.
3957
CT) RGE núm. 15286/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a modificacions
de convocatòries de subvencions, convenis instrumentals, subvencions directes durant l'exercici pressupostari 2020 corresponents a la
Conselleria d'Afers Socials i Esports.
3957
CU) RGE núm. 15287/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a modificacions
de convocatòries de subvencions, convenis instrumentals, subvencions directes durant l'exercici pressupostari 2020 corresponents a la
Conselleria de Salut i Consum.
3958
CV) RGE núm. 15288/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a modificacions
de convocatòries de subvencions, convenis instrumentals, subvencions directes durant l'exercici pressupostari 2020 corresponents a la
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.
3958
CW) RGE núm. 15289/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nombre de
professionals sanitaris i sociosanitaris atesos des del servei especial d'atenció i suport psicològic per conseqüències de la crisi COVID-19
en el desenvolupament de la seva jornada laboral d'atenció als pacients (I).
3958
CX) RGE núm. 15290/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nombre de
professionals sanitaris i sociosanitaris atesos des del servei especial d'atenció i suport psicològic per conseqüències de la crisi COVID-19
en el desenvolupament de la seva jornada laboral d'atenció als pacients (II).
3958
CY) RGE núm. 15292/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a especialista
hepatòleg a HU Son Espases.
3958

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 15258/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions de mobilització
de recursos i generació de llocs de feina que el Govern va estimar amb l'aprovació del Decret llei 8/2020.
3959
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 13988/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajusts en els
pressuposts per la crisi de la COVID-19, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
3959
B) RGE núm. 14752/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desaparició de les tertúlies
polítiques a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
3959
C) RGE núm. 15142/20, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a presència de la
llengua castellana a IB3 TV, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
3959
D) RGE núm. 15149/20, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 15 aniversari d'IB3
Ràdio, perspectives de futur, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
3960
E) RGE núm. 15150/20, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a repartiment territorial dels
continguts televisius, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
3960
F) RGE núm. 15151/20, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grau de compliment de la Llei
7/2010, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
3960
G) RGE núm. 15152/20, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció de la dieta
mediterrània als programes de cuina, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 3960
H) RGE núm. 15157/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a efectes damunt la Radiotelevisió de les Illes Balears davant una possible minva en el seu pressupost de cara a 2021, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
3960
I) RGE núm. 15159/20, del diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a emissió
documental "Tot Inclòs", davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
3960
J) RGE núm. 15206/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a criteris de la
programació televisió IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
3961
K) RGE núm. 15234/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tertúlies
polítiques a IB3 Ràdio i Televisió, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
3961
L) RGE núm. 15235/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de les
condicions econòmiques a les productores locals de les Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.
3961
M) RGE núm. 15236/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius d'IB3
de cara als pressuposts de 2021, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
3961

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 15153/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport al comerç de
proximitat i impuls de la demanda interna (procediment d'urgència).
3961

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 15083/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pla d'assistència per a un turisme segur,
davant la Comissió de Turisme i Treball.
3963
B) RGE núm. 15161/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a itineraris autònoms,
davant la Comissió de Turisme i Treball.
3963
C) RGE núm. 15162/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
econòmic i laboral al personal del Servei de Salut que fa front a la pandèmia provocada per la COVID-19, davant la Comissió de Salut.
3964
D) RGE núm. 15260/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a normalització de l'epilèpsia i la lluita
contra l'estigmatització dels que la pateixen, davant la Comissió de Salut.
3965
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 4998/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de les obres del
centre integrat d'FP en hostaleria de Ciutadella.
3966
B) A la Pregunta RGE núm. 5076/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de
l'Impost sobre actes jurídics documentats per a la compra de l'habitatge habitual.
3966
C) A la Pregunta RGE núm. 5235/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes
dels membres de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).
3966
D) A la Pregunta RGE núm. 3345/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
amb què ha comptat la xarxa d'emancipació l'any 2017 a Mallorca.
3966
E) A la Pregunta RGE núm. 3347/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de la xarxa d'emancipació l'any 2019 a Mallorca.
3966
F) A la Pregunta RGE núm. 3348/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de la xarxa d'emancipació l'any 2020 a Mallorca.
3966
G) A la Pregunta RGE núm. 3349/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de la xarxa d'emancipació l'any 2017 a Menorca.
3966
H) A la Pregunta RGE núm. 3350/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de la xarxa d'emancipació l'any 2018 a Menorca.
3967
I) A la Pregunta RGE núm. 3351/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de la xarxa d'emancipació l'any 2019 a Menorca.
3967
J) A la Pregunta RGE núm. 3352/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de la xarxa d'emancipació l'any 2020 a Menorca.
3967
K) A la Pregunta RGE núm. 3353/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de la xarxa d'emancipació l'any 2017 a Eivissa i Formentera.
3967
L) A la Pregunta RGE núm. 3354/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de la xarxa d'emancipació l'any 2018 a Eivissa i Formentera.
3967
M) A la Pregunta RGE núm. 3355/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de la xarxa d'emancipació l'any 2019 a Eivissa i Formentera.
3967
N) A la Pregunta RGE núm. 3356/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de la xarxa d'emancipació l'any 2020 a Eivissa i Formentera.
3967
O) A la Pregunta RGE núm. 3357/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2017 a Mallorca.
3967
P) A la Pregunta RGE núm. 3358/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2018 a Mallorca.
3968
Q) A la Pregunta RGE núm. 3359/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2019 a Mallorca.
3968
R) A la Pregunta RGE núm. 3360/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'habitatge concertades l'any 2020 a Mallorca.
3968
S) A les Preguntes RGE núm. 3361 a 3364/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a places d'habitatge concertades a Menorca, anys 2017 a 2020.
3968
T) A les Preguntes RGE núm. 3365 a 3368/20, de la diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a places d'habitatge concertades a Eivissa i Formentera, anys 2017 a 2020.
3968
U) A la Pregunta RGE núm. 3489/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació
de barreres arquitectòniques a la unitat bàsica de Son Carrió.
3968
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V) A les Preguntes RGE núm. 3568 a 3571/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a nombre de vols entre Menorca-Mallorca i/o Eivissa-Mallorca o viceversa que foren cancel·lats l'any 2019 i a motiu
de les cancel·lacions.
3968
W) A la Pregunta RGE núm. 3572/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a indemnitzacions a causa de les cancel·lacions dels vols entre Menorca-Mallorca i/o Eivissa-Mallorca o viceversa durant l'any
2019.
3968
X) A la Pregunta RGE núm. 3602/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de l'IBAVI al Camp Redó de Palma.
3969
Y) A la Pregunta RGE núm. 3603/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de l'IBAVI al Camp Redó de Palma buits.
3969
Z) A les Preguntes RGE núm. 3754 a 3758/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a protocol anunciat per la ministra de Turisme en relació al coronavirus (1 a 5).
3969
AA) A la Pregunta RGE núm. 4464/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de la disposició addicional primera de la Llei 2/2016.
3969
AB) A la Pregunta RGE núm. 4701/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern davant les cancel·lacions de vols des d'Alemanya amb destinació a les Illes Balears.
3969
AC) A la Pregunta RGE núm. 5158/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de persones
o entitats que han presentat al·legacions a l'avantprojecte de llei d'educació de les Illes Balears.
3969
AD) A les Preguntes RGE núm. 5527, 5528 i 6896/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a tests de coronavirus a treballadors de les residències de les Illes Balears els mesos de febrer i març de 2020 i a tests realitzats
a les residències fins al dia 14 d'abril (1).
3969
AE) A les Preguntes RGE núm. 5822 a 5825/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a nombre i procedència dels vols d'entrada a l'Aeroport de Palma cancel·lats dia 16 de març de 2020; a nombre de vols diaris arribats
als aeroports de Palma, de Maó i d'Eivissa des de dia 13 de març de 2020 fins a dia 30 de març de 2020.
3970
AF) A la Pregunta RGE núm. 6265/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a criteris
de distribució de chromebooks.
3970
AG) A la Pregunta RGE núm. 7607/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de declaracions d'interès turístic fetes pel Govern de les Illes Balears de l'any 2012 fins ara.
3970
AH) A la Pregunta RGE núm. 7942/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment de la partida pressupostària destinada al turisme.
3970
AI) A la Pregunta RGE núm. 7943/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
partides pressupostàries extraordinàries per als consells insulars per a campanyes especialitzades per atreure turisme nacional. 3970
AJ) A la Pregunta RGE núm. 9189/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
docents alliberats sindicalment.
3970
AK) A la Pregunta RGE núm. 9190/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a reincorporació de docents alliberats sindicalment durant la crisi sanitària de la COVID-19.
3970

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 15155/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director general de Consum
sobre les actuacions dutes a terme en relació amb la fallida de l'empresa Dentix i, sobretot, les que pensa dur a terme en relació amb
els afectats pel tancament.
3971
B) RGE núm. 15266/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director tècnic d'EAPN
sobre l'actualització de les dades sobre pobresa i exclusió social a les Illes Balears després de pràcticament un any de la seva
compareixença, ateses les conseqüències generades per la crisi econòmica i social provocada per la COVID-19.
3971
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3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 15140/20.

3971

B) Tramitació davant el Ple per a la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 178/20.

3971

C) Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la Proposició no de llei RGE núm. 1815/20.

3971

D) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 8940/20.

3972

E) Instruccions de la Mesa del Parlament de les Illes Balears relatives a la tramitació de les preguntes d'iniciativa ciutadana.
3972
F) Acord d'excepcionar l'article 186.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

3973

G) Acord d'excepcionar l'article 192.5 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

3973

4. INFORMACIONS
A) Composició de la Comissió General de Consells Insulars de composició paritària Parlament-Consells Insulars.

3973

B) Acord sobre la presentació davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears de la comptabilitat dels grups parlamentaris.
3974

3936
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RESOLUCIÓ

2. COMISSIONS PARLAMENT

B)

2.1. TEXTOS APROVATS

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar la normativa que regula l’ús dels
superàvits i romanents de tresoreria dels ajuntaments i
consells insulars. I que aquests puguin fer ús del cent per
cent del que disposen, ja sigui per a mesures socials com
d’impuls de l’economia, tot seguint criteris de sostenibilitat
i responsabilitat social.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 de setembre de 2020, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
9688/20, relativa a modificació del criteri d'imputació dels
imports impagats per lloguer d'habitatge i locals de negoci a
l'IRPF, l'IVA i l'IS, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

A la seu del Parlament, 6 d'octubre de 2020
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
El president de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal
a modificar la normativa de l’IRPF i a fer prevaler el criteri
de caixa enfront del criteri de meritació en el còmput dels
imports del lloguer a la base de l’impost, o bé a incloure
com a saldo de dubtós cobrament deduïble l’import del
lloguer no cobrat durant l’estat d’alarma i, en qualsevol cas,
fins que el lloguer es cobri, tot això en el marc de la crisi
econòmica i social derivada de la COVID-19.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 30 de setembre de 2020, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 8690/20, relativa a
vacuna universal i assequible contra la COVID-19, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol, la Comissió Europea i l'Organització Mundial de
la Salut (OMS) a treballar en un acord mundial que asseguri
l'accés ràpid, assequible i universal a vacunes i tractaments
de qualitat garantits contra la COVID-19, al qual es
prioritzi la necessitat per damunt de la capacitat de
pagament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal
a modificar la normativa de l’IVA i a fer prevaler el criteri
de caixa enfront del criteri de meritació dels lloguers
subjectes i no exempts de l’impost, en el marc de la crisi
econòmica i social derivada de la COVID-19.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal
a modificar la normativa de l’Impost sobre Societats i a fer
prevaler el criteri de caixa enfront del criteri de meritació,
o bé a incloure com a saldo de dubtós cobrament deduïble
l’import del lloguer no cobrat durant l’estat d’alarma i, en
qualsevol cas, fins que el lloguer es cobri, en el marc de la
crisi econòmica i social derivada de la COVID-19.
A la seu del Parlament, 6 d'octubre de 2020
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
El president de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 de setembre de 2020, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
11094/20, relativa a romanents pels ajuntaments, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

A la seu del Parlament, 6 d'octubre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 14177/20,
relativa a sector del comerç, mesures per al manteniment i el
foment de la seva activitat a la "temporada baixa 2020-2021",
amb les esmenes RGE núm. 14914, 14915 i 14916/20, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
D)
1. El Parlament de les Illes Balears constata que el comerç
balear es troba immers en una profunda crisi econòmica
com a conseqüència de la pandèmia i que les mesures
adoptades fins al moment són insuficients per garantir el
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manteniment de l’activitat de la majoria d’empreses i
professionals que conformen aquest sector.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar estudiant l’aplicació de tota mena
de mesures i possibles facilitats fiscals per a minimitzar
l’impacte negatiu de la crisi en el sector i obtenir liquiditat
per a continuar amb l’activitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una simplificació administrativa
d’aplicació a tots els procediments, mecanismes, incentius
i mesures que s’adoptin.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al fet que insti el Govern Central a continuar
estudiant l’ampliació de la durada dels ERTO, fins a la
reincorporació dels treballadors i les treballadores als seus
llocs de treball.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar promovent l’accés dels
treballadors afectats per ERTO, als recursos de la formació
professional per a l’ocupació, i a continuar impulsant el
disseny d’ofertes formatives adaptades a les necessitats
específiques del sector comerç.
A la seu del Parlament, 6 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Sansó i Fuster
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contributiva per cessament d’activitat per a treballadors
autònoms que haguessin estat beneficiaris de la prestació
extraordinària per cessament d’activitat, en els termes
regulats a l’article 9 del Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de
juny, amb caràcter general, fins al 31 de desembre de 2020,
i fins i tot més enllà d’aquesta data en el cas de sectors on
l’impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 hagi estat
major, en particular els del turisme, el comerç i la
restauració.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que faciliti l’accés a la prestació contributiva per cessament
d’activitat en els supòsits anteriors, que permeti el seu
reconeixement encara que el treballador autònom no
reuneixi el període mínim de mancança i que estableixi la
reposició de la prestació a la seva finalització de cara a
futurs drets, en termes anàlegs als de les mesures
extraordinàries en matèria de protecció per desocupació
dels treballadors afectats per ERTO durant aquesta crisi
sanitària, així com que en possibiliti la compatibilitat amb
la realització de qualsevol activitat per compte propi o aliè
i amb la percepció de qualsevol altra prestació de la
Seguretat Social que el beneficiari percebés i fos
compatible amb l’exercici de l’activitat que desenvolupava.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que busqui una fórmula per tal de poder establir els
permisos necessaris per als treballadors i les treballadores
autònoms que es trobin davant situacions de quarantena per
COVID-19 com a conseqüència de contagi per contacte
directe amb un familiar al seu càrrec, tant per cura de fills
com de progenitors. Aquests permisos hauran de ser de
durada suficient per cobrir tot el temps que duri la
quarantena.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 14131/20,
relativa a l'extensió de les mesures de protecció i conciliació
dels treballadors autònoms afectats per circumstàncies
relacionades amb la COVID-19 i les seves famílies, així com
per recuperar la prestació extraordinària per finalització de
l'activitat, amb les esmenes RGE núm. 14905, 14910 i
14911/20, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que es recuperi la prestació extraordinària per cessament
d’activitat per als treballadors autònoms l’activitat dels
quals se suspengui en virtut de les restriccions imposades
per les autoritats sanitàries atesos els rebrots de la
COVID-19 que se succeeixen a la nostra comunitat
autònoma o que experimenten pèrdues significatives en la
seva facturació per mor d’aquestes, i que es mantengui la
seva percepció durant tot el temps que es mantenguin
aquestes restriccions i fins al darrer dia del mes en què
finalitzin.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que prorrogui el règim excepcional d’accés a la prestació

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que busqui la manera de poder garantir la cobertura del
100% de la quota dels treballadors i de les treballadores
autònoms des del dia que es declari en situació d’ILT o
assimilades a accident laboral per contagi, quarantena
preventiva o aïllament del terme municipal de residència o
del centre de treball prevists a l’article 5è del RDL 6/2020,
de 10 de març.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que ampliï l’abast de la prestació extraordinària per
cessament d’activitat per als treballadors de temporada
regulada a l’article 10 del Reial Decret Llei 24/2020, de 26
de juny, a tots els treballadors autònoms que hagin cotitzat
per un mínim de 150 dies i un màxim de 210 en els dos
darrers anys, que no estiguessin d’alta a la data de
declaració de l’estat d’alarma i que amb posterioritat no
haguessin pogut desenvolupar a qualque mes la seva
activitat per haver estat suspesa o com a conseqüència de
les restriccions declarades o per altres circumstàncies
excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries
per evitar la transmissió comunitària de la COVID-19.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que faci extensible totes les prestacions i ajudes de
contingut econòmic dirigides als treballadors autònoms
aprovades durant la gestió de l’emergència sanitària de la
COVID-19, així com totes les previstes als apartats
anteriors, als autònoms que per la seva condició
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professional com els professionals liberals hagin estat
afiliats i en situació d’alta a una de les mutualitats
substitutòries del Règim especial de treballadors autònoms
(RETA).
A la seu del Parlament, 6 d'octubre de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 175/20, relativa a la gestió de les assignacions de la
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per al
funcionament dels centres docents públics no universitaris, i
quedà aprovada la següent:

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 1 d'octubre de 2020, rebutjà el Punt 5 de la
Proposició no de llei RGE núm. RGE núm. 14177/20, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a sector del comerç, mesures
per al manteniment i el foment de la seva activitat a la
"temporada baixa 2020-2021", amb el resultat següent: vots
emesos 12, vots a favor 1, vots en contra 6 i abstencions 5.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
RESOLUCIÓ
B)
F)
El Parlament de les Illes Balears acorda:
1. Manifestar que la gestió autònoma dels recursos dels
centres docents públics no universitaris és una de les
expressions genuïnes de l’autonomia de centres docents que
la legislació actual empara i que la majoria parlamentària
reivindica.

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de
2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. RGE núm.
2136/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a devolució
immediata de les partides bloquejades als centres educatius de
les Illes Balears dins aquest exercici pressupostari, amb el
resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra
7 i abstencions 0.

2. Instar la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a
ser respectuosa amb la normativa que regula les
assignacions als centres docents i comunicar als centres
l’assignació per a 2020 d’acord amb la normativa aplicable
el 15 de desembre de 2019.

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. Instar la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a
demanar als centres que hagin acumulat un romanent, un
informe justificatiu que especifiqui a quines actuacions està
destinat el romanent i el seu calendari d’aplicació.
4. Instar la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a
comunicar, en els casos en què ho consideri oportú, d’acord
amb els informes previstos en el punt anterior, l’eventual
reducció de l’assignació a centres docents per a 2021 durant
el darrer trimestre de 2020, tal com estableix la normativa
vigent.
5. Instar la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a
observar en tot cas el principi d’igualtat entre els diversos
centres docents públics no universitaris i el d’autonomia
dels centres per a la gestió dels seus recursos.
A la seu del Parlament, 6 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la Plataforma contra l'ampliació de
l'aeroport de Palma, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial, sobre el seu punt de vista i
posicionament respecte dels projectes d'ampliació de
l'aeroport de Palma (RGE núm. 3414/20).
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de setembre
de 2020, tengué lloc la compareixença del representant de la
Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Gaspar
Alomar i Trias, qui informà sobre el tema indicat.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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B)

C)

Compareixença de la consellera d'Afers Socials i
Esports, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports, sobre la gestió que està portant a terme
en els centres de menors amb mesures judicials i en els
centres de menors tutelats (RGE núm. 13741/20).

Acord de compareixença del director de Gestió i
Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears sobre les
mesures previstes per part de la seva direcció a curt i mitjà
termini per fer front a l'expansió de la COVID-19 (RGE
núm. 11297/20).

A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'octubre
de 2020, tengué lloc la compareixença de la consellera d'Afers
Socials i Esports, qui, acompanyada de la directora general
d'Infància, Joventut i Família i de la gerent de la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel, informà sobre el tema indicat.

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 de setembre de 2020, s'acordà, per
unanimitat, recaptar la presència del director de Gestió i
Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, Manuel
Palomino i Chacón, per tal d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

2.5. INFORMACIÓ

D)

Ordre de Publicació

Empat a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
8170/20.

A)
Retirada del punt 1 de la Proposició no de llei RGE
núm. 11094/20.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 de setembre de 2020, s'acordà,
per assentiment, de retirar el punt 1 de la proposició no de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a romanents pels ajuntaments.

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 de setembre de 2020, es produí un empat a
la votació de la proposició no de llei esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la retribució
dels professionals sanitaris, per la qual cosa, conformement
amb l'article 101.3 del Reglament del Parlament, la decisió serà
sotmesa al Ple de la cambra.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Acord de compareixença de la directora general de
Salut Pública i Participació sobre el Pla de contenció
davant els rebrots de la COVID-19 (RGE núm. 10319/20).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 de setembre de 2020, s'acordà, per
unanimitat, recaptar la presència de la directora general de
Salut Pública i Participació, Maria Antònia Font i Oliver, per
tal d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
E)
Acord de compareixença del Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació, del Fons Menorquí de Cooperació
i el Fons Pitiús de Cooperació (RGE núm. 11120/20).
A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
d'octubre de 2020, s'acordà, per unanimitat, recaptar la
presència del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el
Fons Menorquí de Cooperació i el Fons Pitiús de Cooperació,
per tal d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

F)

I)

Acord de compareixença de la CONGDIB,
Coordinadora d'ONGD-Illes Balears sobre la cooperació
davant els reptes d'una societat post COVID (RGE núm.
10355/20).

Acord de compareixença del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca sobre les informacions publicades en
mitjans de comunicació d'àmbit nacional i local que
confirmen adoctrinament ideològic i polític en els centres
educatius de Balears (RGE núm. 3250/20).

A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
d'octubre de 2020, s'acordà, per unanimitat, recaptar la
presència de la CONGDIB, Coordinadora d'ONGD-Illes
Balears , per tal d'informar sobre el tema indicat.

A la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de
2020, s'acordà recaptar la presència del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, per tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)
Rebuig de les sol·licituds de compareixença RGE núm.
9561, 9564, 9567 i 9568/20.
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de 2020, quedaren
rebutjades, després de produir-se un empat i de dirimir-se
conformement amb l'article 101.2 del Reglament de la cambra,
per 27 vots a favor, 29 en contra i cap abstenció, les sol·licituds
de compareixença esmentades, presentades pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, d'un representant del Col·legi
d'Arquitectes de les Illes Balears, d'un representant de la
Comissió de construcció de la CAEB, d'un representant de la
Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears, PIME
Balears i d'un representant de la Comissió de Turisme de la
CAEB, davant la tramitació del Decret llei 8/2020..

J)
Acord de compareixença del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca sobre la incertesa envers el retorn a
les aules el mes de setembre (RGE núm. 9084/20).
A la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de
2020, s'acordà, per unanimitat, recaptar la presència del
conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per tal d'informar
sobre el tema indicat.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació
H)
Acord de compareixença de la directora de l'Agència
d'Estratègia Turística sobre les noves línies de feina que
pensa dur a terme (RGE núm. 14036/20).
A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de 2020, s'acordà, per
unanimitat, recaptar la presència de la directora de l'Agència
d'Estratègia Turística, per tal d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 d'octubre de 2020, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 15284/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment dels acords parlamentaris en relació
amb les ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta
"Gloria" i coordinació amb altres administracions per
canalitzar aquestes ajudes, derivada de la InterpelAlació
RGE núm. 3746/20.
D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
3746/20, relativa a compliment dels acords parlamentaris en
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Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

relació amb les ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta
"Gloria" i coordinació amb altres administracions per canalitzar
aquestes ajudes, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears constata que després de dos
anys de les greus inundacions en el Llevant de Mallorca i
després del succeït a principis d’enguany amb la tempesta
“Glòria”, en ambdós casos amb greus pèrdues en vides i
elements materials, continua sense aprovar-se la modificació
del Pla INUNBAL tot i el que establia la Llei 17/2019, de 8
d’abril, aprovada com a conseqüència de les esmentades
catàstrofes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a trametre als grups parlamentaris del Parlament de les
Illes Balears, en el termini d’un mes, la relació d’ajudes
relatives als danys produïts per la tempesta “Glòria” amb el
següent detall: les sol·licituds formulades, les ajudes
concedides, les que foren denegades i les que han estat ja
pagades, tot a dia 1 d’octubre de 2020, amb explicació dels
motius i els beneficiaris i garantint en tot moment la normativa
vigent quant a la protecció de dades.
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A)
RGE núm. 15011/20, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació
il·legal d'HPO de l'IBAVI d'Eivissa de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin índex varen tenir d'"okupació" les HPO de l'IBAVI
d'Eivissa l'any 2017? Des de quan tenen pisos "okupats"
il·legalment? Què ha fet per desallotjar els "okupes"?
Palma, a 5 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
B)

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el termini de sis mesos des de l’adopció del
present acord pel Parlament, tengui redactat i aprovat el nou
Pla INUNBAL i que se'n reti compte al Parlament en el
moment de la seva aprovació.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears apagar totes les ajudes pendents
a entitats, particulars i empreses en relació amb totes les ajudes
concedides com a conseqüència dels danys produïts pels
fenòmens meteorològics patits per les Illes Balears en els
darrers tres anys que encara resten pendents de pagar.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d'un cos integral d’actuació en cas de
qualsevol tipus d’emergència per fenòmens naturals adversos
que tingui com a base l’actual equip humà i tècnic de
l’IBANAT i estigui coordinat amb la Direcció General
d’Emergències i Interior i altres cossos de seguretat, tal i com
es va acordar a la sessió del Ple del Parlament de dia 4 de
desembre de 2018.
Palma, a 7 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 d'octubre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

RGE núm. 15012/20, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació
il·legal d'HPO de l'IBAVI de Mallorca de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin índex varen tenir d'"okupació" les HPO de l'IBAVI de
Mallorca l'any 2017? Des de quan tenen pisos "okupats"
il·legalment? Què ha fet per desallotjar els "okupes"?
Palma, a 5 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

C)
RGE núm. 15013/20, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació
il·legal d'HPO de l'IBAVI de Menorca de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin índex varen tenir d'"okupació" les HPO de l'IBAVI de
Menorca l'any 2017? Des de quan tenen pisos "okupats"
il·legalment? Què ha fet per desallotjar els "okupes"?
Palma, a 5 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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D)
RGE núm. 15014/20, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació
il·legal d'HPO de l'IBAVI d'Eivissa de l'any 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin índex varen tenir d'"okupació" les HPO de l'IBAVI
d'Eivissa l'any 2018? Des de quan tenen pisos "okupats"
il·legalment? Què ha fet per desallotjar els "okupes"?
Palma, a 5 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

E)
RGE núm. 15015/20, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació
il·legal d'HPO de l'IBAVI de Mallorca de l'any 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin índex varen tenir d'"okupació" les HPO de l'IBAVI de
Mallorca l'any 2018? Des de quan tenen pisos "okupats"
il·legalment? Què ha fet per desallotjar els "okupes"?
Palma, a 5 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

F)
RGE núm. 15016/20, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació
il·legal d'HPO de l'IBAVI de Menorca de l'any 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin índex varen tenir d'"okupació" les HPO de l'IBAVI de
Menorca l'any 2018? Des de quan tenen pisos "okupats"
il·legalment? Què ha fet per desallotjar els "okupes"?
Palma, a 5 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

G)
RGE núm. 15017/20, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació
il·legal d'HPO de l'IBAVI d'Eivissa de l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin índex varen tenir d'"okupació" les HPO de l'IBAVI
d'Eivissa l'any 2019? Des de quan tenen pisos "okupats"
il·legalment? Què ha fet per desallotjar els "okupes"?
Palma, a 5 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

H)
RGE núm. 15018/20, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació
il·legal d'HPO de l'IBAVI de Mallorca de l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin índex varen tenir d'"okupació" les HPO de l'IBAVI de
Mallorca l'any 2019? Des de quan tenen pisos "okupats"
il·legalment? Què ha fet per desallotjar els "okupes"?
Palma, a 5 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

I)
RGE núm. 15019/20, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació
il·legal d'HPO de l'IBAVI de Menorca de l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin índex varen tenir d'"okupació" les HPO de l'IBAVI de
Menorca l'any 2019? Des de quan tenen pisos "okupats"
il·legalment? Què ha fet per desallotjar els "okupes"?
Palma, a 5 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

J)
RGE núm. 15020/20, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació
il·legal d'HPO de l'IBAVI d'Eivissa de l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin índex varen tenir d'"okupació" les HPO de l'IBAVI
d'Eivissa en el que portem de l'any 2020? Des de quan tenen
pisos "okupats" il·legalment? Què ha fet per desallotjar els
"okupes"?
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El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 15021/20, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació
il·legal d'HPO de l'IBAVI de Mallorca de l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin índex varen tenir d'"okupació" les HPO de l'IBAVI de
Mallorca en el que portem de l'any 2020? Des de quan tenen
pisos "okupats" il·legalment? Què ha fet per desallotjar els
"okupes"?
Palma, a 5 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 15022/20, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació
il·legal d'HPO de l'IBAVI de Menorca de l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin índex varen tenir d'"okupació" les HPO de l'IBAVI de
Menorca en el que portem de l'any 2020? Des de quan tenen
pisos "okupats" il·legalment? Què ha fet per desallotjar els
"okupes"?
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N)
RGE núm. 15045/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a garantia de pagament de les subvencions del
programa MOVES II (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Existeix comunicació o conveni amb el Govern de l'Estat
que garanteixi que el Govern de l'Estat pagui sense entrebancs
les subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat
eficient i sostenible (Programa MOVES II)?
Palma, a 6 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

O)
RGE núm. 15046/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a garantia de pagament de les subvencions del
programa MOVES II (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Existeix informe jurídic del Govern balear que garanteixi
que el Govern de l'Estat pagui sense entrebancs la quantitat que
li correspon de les subvencions per a actuacions de suport a la
mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) encara
que s'hagin convocat les subvencions fora del termini establert?
Palma, a 6 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 5 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
P)
M)
RGE núm. 15023/20, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos
judicials que s'han obert per part del Govern per recuperar
els habitatges públics de l'IBAVI ocupats il·legalment a
Camp Redó els anys 2019 i 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de processos judicials que s'han obert per
part del Govern per recuperar els habitatges públics de l'IBAVI
ocupats il·legalment a Camp Redó els anys 2019 i 2020?
Palma, a 5 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

RGE núm. 15050/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors d'Eivissa durant el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors d'Eivissa durant el 2016? Identificau-ne
el municipi i la quantitat aportada.
Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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Q)

T)

RGE núm. 15051/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Formentera durant el 2016.

RGE núm. 15054/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors d'Eivissa durant el 2017.

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

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

Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors de Formentera durant el 2016?
Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors d'Eivissa durant el 2017? Identificau-ne
el municipi i la quantitat aportada.

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)

U)

RGE núm. 15052/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Mallorca durant el 2016.

RGE núm. 15055/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Formentera durant el 2017.

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

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

Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors de Mallorca durant el 2016?
Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors de Formentera durant el 2017?
Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

S)

V)

RGE núm. 15053/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Menorca durant el 2016.

RGE núm. 15056/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Mallorca durant el 2017.

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

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

Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors de Menorca durant el 2016?
Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors de Mallorca durant el 2017?
Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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W)

Z)

RGE núm. 15057/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Menorca durant el 2017.

RGE núm. 15060/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Mallorca durant el 2018.

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

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

Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors de Menorca durant el 2017?
Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors de Mallorca durant el 2018?
Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

X)

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

RGE núm. 15058/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors d'Eivissa durant el 2018.

AA)
RGE núm. 15061/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Menorca durant el 2018.

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

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

Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors d'Eivissa durant el 2018? Identificau-ne
el municipi i la quantitat aportada.

Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors de Menorca durant el 2018?
Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Y)

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

RGE núm. 15059/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Formentera durant el 2018.

AB)
RGE núm. 15062/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors d'Eivissa durant el 2019.

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

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

Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors de Formentera durant el 2018?
Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors d'Eivissa durant el 2019? Identificau-ne
el municipi i la quantitat aportada.

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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AC)
RGE núm. 15063/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Formentera durant el 2019.

AF)
RGE núm. 15066/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors d'Eivissa durant el 2020.

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

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

Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors de Formentera durant el 2019?
Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Quines aportacions destina el Govern de les Illes Balears als
escorxadors d'Eivissa durant el 2020? Identificau-ne el
municipi i la quantitat aportada.

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AD)
RGE núm. 15064/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Mallorca durant el 2019.

AG)
RGE núm. 15067/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Formentera durant el 2020.

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

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

Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors de Mallorca durant el 2019?
Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Quines aportacions destina el Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Formentera durant el 2020? Identificau-ne el
municipi i la quantitat aportada.

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AE)
RGE núm. 15065/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Menorca durant el 2019.

AH)
RGE núm. 15068/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Mallorca durant el 2020.

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

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

Quines aportacions ha destinat el Govern de les Illes
Balears als escorxadors de Menorca durant el 2019?
Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Quines aportacions destina el Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Mallorca durant el 2020? Identificau-ne el
municipi i la quantitat aportada.

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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RGE núm. 15069/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions destinades pel Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Menorca durant el 2020.

AL)
RGE núm. 15072/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern de les Illes Balears per efectuar
aportacions als escorxadors de Mallorca durant el 2023.

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

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

Quines aportacions destina el Govern de les Illes Balears als
escorxadors de Menorca durant el 2020? Identificau-ne el
municipi i la quantitat aportada.

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
per efectuar aportacions als escorxadors de Mallorca durant el
2023? Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AJ)
RGE núm. 15070/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern de les Illes Balears per efectuar
aportacions als escorxadors d'Eivissa durant el 2023.

AM)
RGE núm. 15073/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern de les Illes Balears per efectuar
aportacions als escorxadors de Menorca durant el 2023.

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

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

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
per efectuar aportacions als escorxadors d'Eivissa durant el
2023? Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
per efectuar aportacions als escorxadors de Menorca durant el
2023? Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AK)
RGE núm. 15071/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern de les Illes Balears per efectuar
aportacions als escorxadors de Formentera durant el 2023.

AN)
RGE núm. 15074/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern de les Illes Balears per efectuar
aportacions als escorxadors d'Eivissa durant el 2022.

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

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

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
per efectuar aportacions als escorxadors de Formentera durant
el 2023? Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
per efectuar aportacions als escorxadors d'Eivissa durant el
2022? Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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AO)
RGE núm. 15075/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern de les Illes Balears per efectuar
aportacions als escorxadors de Formentera durant el 2022.

AR)
RGE núm. 15078/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern de les Illes Balears per efectuar
aportacions als escorxadors d'Eivissa durant el 2021.

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

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

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
per efectuar aportacions als escorxadors de Formentera durant
el 2022? Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
per efectuar aportacions als escorxadors d'Eivissa durant el
2021? Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AP)
RGE núm. 15076/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern de les Illes Balears per efectuar
aportacions als escorxadors de Mallorca durant el 2022.

AS)
RGE núm. 15079/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern de les Illes Balears per efectuar
aportacions als escorxadors de Formentera durant el 2021.

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

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

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
per efectuar aportacions als escorxadors de Mallorca durant el
2022? Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
per efectuar aportacions als escorxadors de Formentera durant
el 2021? Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AQ)
RGE núm. 15077/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern de les Illes Balears per efectuar
aportacions als escorxadors de Menorca durant el 2022.

AT)
RGE núm. 15080/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern de les Illes Balears per efectuar
aportacions als escorxadors de Mallorca durant el 2021.

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

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

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
per efectuar aportacions als escorxadors de Menorca durant el
2022? Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
per efectuar aportacions als escorxadors de Mallorca durant el
2021? Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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AU)
RGE núm. 15081/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern de les Illes Balears per efectuar
aportacions als escorxadors de Menorca durant el 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
per efectuar aportacions als escorxadors de Menorca durant el
2021? Identificau-ne el municipi i la quantitat aportada.
Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AV)
RGE núm. 15087/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fons rebuts per Balears de la Conferència Sectorial
d'Ocupació en els anys 2018, 2019 i 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, quins fons
ha rebut Balears de la Conferència Sectorial d'Ocupació els
anys 2018, 2019 i 2020?
Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AW)
RGE núm. 15099/20, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dosis de
vacuna contra la grip adquirides pel Govern de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes dosis de vacuna contra la grip ha adquirit el
Govern de les Illes Balears per afrontar la propera campanya de
vacunació? Quins criteris de distribució seguirà per illes?
Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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AX)
RGE núm. 15104/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
desproveïment de les farmàcies a les Illes Balears de dosis
de vacuna de la grip, per monopolització d'adquisició des
del Servei de Salut, Conselleria de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Cooperativa de Farmacèutics ha denunciat i confirma
que no disposarà de dosis/unitats de vacunes per a la grip
Comuna, no sols per a l'inici de campanya anunciada per al 19
d'octubre, sinó durant tota la temporada tardor-hivern, en
haver-se monopolitzat i centralitzat la compra i l'adquisició per
part del Ministeri i el Govern de les Illes Balears. Això ha
provocat un desproveïment i el risc evident de restringir l'accés
de la vacuna al personal laboral que ho adquiria mitjançant
recepta mèdica. Tot això en un context de COVID on la
comunitat mèdica exigeix una campanya eficaç i de major
impacte en la població diana.
Quines mesures urgents prendrà el Govern per garantir que
les oficines de farmàcia disposin de les unitats necessàries
perquè la vacuna contra la grip comuna, sigui accessible a tots
els ciutadans que volen adquirir-la i protegir-se?
Alliberarà la Conselleria de Salut i Consum, les unitats que
tingui en excés d'estoc i que prevegi no usarà per a aquesta
campanya, perquè els laboratoris puguin proveir les oficines de
farmàcia?
Sol·licitarà la Conselleria de Salut i Consum al Ministeri de
Sanitat que es garanteixi a tota la població de les Illes Balears,
l'adquisició de la vacuna contra la grip comuna?
Palma, a 6 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AY)
RGE núm. 15105/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
unitats i tipus de vacuna contra la grip adquirides pel
Govern de les Illes Balears davant la campanya 2020-2021
que s'inicia el 19 d'octubre de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes unitats de vacunes contra la grip ha adquirit el
Govern per a la campanya 2020-2021?
Quin tipus de vacuna per a la grip ha adquirit el Govern i de
quins proveïdors farmacèutics/laboratoris?
Quantes unitats de vacuna contra la grip ha adquirit el
Govern subministrades pel Ministeri i de quin tipus/formula?
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Palma, a 6 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AZ)
RGE núm. 15156/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
condicions d'accés a subvencions en compra de vehicles
d'energies alternatives del programa MOVES II més
restrictives a Balears que a la resta de comunitats
autònomes.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu les condicions d'accés a subvencions del
programa MOVES II (cofinançat amb fons FEDER) per la
compra de vehicles d'energies alternatives, són més restrictives
a Balears que a la resta de comunitats autònomes, en les quals
no és necessari acreditar aferrallament de vehicles per accedirhi?
Palma, a 7 d'octubre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

BA)
RGE núm. 15167/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a producció d'energia renovable.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin augment del percentatge de producció d'energia
renovable sobre el conjunt d'energia consumida s'ha produït de
juny 2019 a octubre 2020?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

BB)
RGE núm. 15168/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a potència d'energia renovable a les Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina potència d'energia renovable s'ha instal·lat a les
Balears des de juny 2019 a octubre 2020?

Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

BC)
RGE núm. 15169/20, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius esgrimits
per l'Estat per no acceptar la documentació justificativa
respecte del projecte d'inversió al Port de Ciutadella.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El 30 de desembre de 2010 es va signar el Conveni de
col·laboració entre el Ministeri de Foment i la CAIB d'acord
amb el qual l'Estat es comprometia a finançar el projecte
d'inversió "Port de Ciutadella a Menorca (14,00 M€ el 2010 i
16,00 M€ el 2011)”, en el marc de les inversions previstes a la
disposició transitòria 9a de la Llei Orgànica de modificació de
l'Estatut d'Autonomia de Balears.
Mitjançant la resposta a la pregunta amb sol·licitud de
resposta escrita RGE núm. 7306/2019, la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat afirmava que tot i que el Conveni
preveia una inversió total de 30 milions d’€, l’AGE únicament
va arribar a transferir 14 milions d’€. A més, la consellera
afirmava que l’actuació havia estat executada per Ports de les
Illes Balears però que l’AGE no va acceptar la documentació
justificativa presentada per la CAIB i va exigir el reintegrament
del 100% dels 14 milions d’€ transferits.
Quins són els motius que va esgrimir l’AGE per no acceptar
la documentació justificativa presentada per la CAIB?
Quins són els documents i amb quin nombre de registre en
els quals l’AGE comunica aquests motius?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BD)
RGE núm. 15170/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a albergs juvenils en funcionament a l'illa
d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els albergs juvenils en funcionament a l'illa
d'Eivissa a dia d'avui?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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BE)
RGE núm. 15171/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a albergs juvenils en funcionament a l'illa de
Formentera.

BH)
RGE núm. 15174/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a usuaris que han tingut els albergs juvenils a l'illa
d'Eivissa durant 2019 i 2020.

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

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

Quins són els albergs juvenils en funcionament a l'illa de
Formentera a dia d'avui?

Quants usuaris han tingut els albergs juvenils a l'illa
d'Eivissa durant 2019 i 2020?

Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

BF)
RGE núm. 15172/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a albergs juvenils en funcionament a l'illa de
Mallorca.

BI)

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

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

Quins són els albergs juvenils en funcionament a l'illa de
Mallorca a dia d'avui?

Quants usuaris han tingut els albergs juvenils a l'illa de
Formentera durant 2019 i 2020?

RGE núm. 15175/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a usuaris que han tingut els albergs juvenils a l'illa
de Formentera durant 2019 i 2020.

Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

BG)
RGE núm. 15173/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a albergs juvenils en funcionament a l'illa de
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els albergs juvenils en funcionament a l'illa de
Menorca a dia d'avui?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

BJ)
RGE núm. 15176/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a usuaris que han tingut els albergs juvenils a l'illa
de Mallorca durant 2019 i 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants usuaris han tingut els albergs juvenils a l'illa de
Mallorca durant 2019 i 2020?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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BK)
RGE núm. 15177/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a usuaris que han tingut els albergs juvenils a l'illa
de Menorca durant 2019 i 2020.

BN)
RGE núm. 15180/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a entitats juvenils que han rebut subvenció per
part de la Direcció General de Joventut el 2016.

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

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

Quants usuaris han tingut els albergs juvenils a l'illa de
Menorca durant 2019 i 2020?

Quines entitats juvenils han rebut subvenció per part de la
Direcció General de Joventut l'any 2016? Quines quantitats han
rebut aquestes l'any 2016?

Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

BL)
RGE núm. 15178/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a casal de colònies de Ca n'Arabí.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com ja sabem, el Casal de Colònies de Ca n'Arabí roman
tancat per als usuaris fins a final d'any. Quan tenen previst
obrir-lo?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

BM)
RGE núm. 15179/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a entitats juvenils que han rebut subvenció per
part de la Direcció General de Joventut el 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines entitats juvenils han rebut subvenció per part de la
Direcció General de Joventut l'any 2015? Quines quantitats han
rebut aquestes l'any 2015?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

BO)
RGE núm. 15181/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a entitats juvenils que han rebut subvenció per
part de la Direcció General de Joventut el 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines entitats juvenils han rebut subvenció per part de la
Direcció General de Joventut l'any 2017? Quines quantitats han
rebut aquestes l'any 2017?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

BP)
RGE núm. 15182/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a entitats juvenils que han rebut subvenció per
part de la Direcció General de Joventut el 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines entitats juvenils han rebut subvenció per part de la
Direcció General de Joventut l'any 2018? Quines quantitats han
rebut aquestes l'any 2018?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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BQ)
RGE núm. 15183/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a entitats juvenils que han rebut subvenció per
part de la Direcció General de Joventut el 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines entitats juvenils han rebut subvenció per part de la
Direcció General de Joventut l'any 2019? Quines quantitats han
rebut aquestes l'any 2019?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

BR)
RGE núm. 15184/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a entitats juvenils que han rebut subvenció per
part de la Direcció General de Joventut el que portam de
2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines entitats juvenils han rebut subvenció per part de la
Direcció General de Joventut el que portam de 2020? Quines
quantitats han rebut aquestes en el que portam de 2020?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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BT)
RGE núm. 15186/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cursos d'idiomes a l'estranger 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre de participants i país d'estada dels
cursos d'idiomes a l'estranger 2016?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

BU)
RGE núm. 15187/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cursos d'idiomes a l'estranger 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre de participants i país d'estada dels
cursos d'idiomes a l'estranger 2017?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

BV)
RGE núm. 15188/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cursos d'idiomes a l'estranger 2018.

BS)
RGE núm. 15185/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cursos d'idiomes a l'estranger 2015.

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

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

Quin ha estat el nombre de participants i país d'estada dels
cursos d'idiomes a l'estranger 2018?

Quin ha estat el nombre de participants i país d'estada dels
cursos d'idiomes a l'estranger 2015?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

BW)
RGE núm. 15189/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cursos d'idiomes a l'estranger 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin ha estat el nombre de participants i país d'estada dels
cursos d'idiomes a l'estranger 2019?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

BX)
RGE núm. 15190/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cursos d'idiomes a l'estranger per a joves entre
12 i 30 anys de cara a 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Enguany, a causa de la COVID-19 no s'han pogut realitzar
els cursos d'idiomes a l'estranger que ofereix eines als joves
d'entra 12 i 30 anys. Té pensat el Govern alguna mesura de cara
als cursos de 2021?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

BY)
RGE núm. 15191/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per evitar aglomeracions d'usuaris al
metro Palma UIB-UIB Palma.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures han pres per evitar aglomeracions d'usuaris
al metro Palma UIB-UIB Palma?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

BZ)
RGE núm. 15192/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures en relació amb l'emancipació juvenil.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures ha posat en marxa o té pensat posar en
marxa la Direcció General de Joventut en relació amb
l'emancipació juvenil, sobretot relacionades amb l'actual
situació de crisi social i econòmica derivada de la pandèmia de
la COVID-19?

Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

CA)
RGE núm. 15193/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures en relació amb l'ocupació juvenil.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures ha posat en marxa o té pensat posar en
marxa la Direcció General de Joventut en relació amb
l'ocupació juvenil, sobretot relacionades amb l'actual situació
de crisi social i econòmica derivada de la pandèmia de la
COVID-19?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

CB)
RGE núm. 15194/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a prohibició d'activitats als esplais i als moviments
escoltes.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com valora la Direcció General de Joventut la prohibició
d'activitats als esplais i als moviments escoltes? Els ha donat
suport en algun moment perquè poguessin dur a terme les seves
activitats d'estiu?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

CC)
RGE núm. 15195/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajuts perquè els estudiants menorquins i
eivissencs tenguin accés en igualtat als estudis que només es
fan a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès el gran augment de persones, sobretot joves, que es
volen formar, pensa la Direcció General de Joventut instar la
Conselleria d'Educació a augmentar els ajuts perquè els
estudiants menorquins i eivissencs tenguin accés en igualtat als
estudis que només es fan a Mallorca?
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CG)
RGE núm. 15199/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes posats en marxa gràcies al Decret 8/2020.

CD)
RGE núm. 15196/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a brots de coronavirus dins la població juvenil.

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

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

Quins són els vuit projectes que, segons va anunciar el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball a la Comissió
de Turisme del dia 8 de setembre de 2020, s'han posat en marxa
gràcies al 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 en l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19?

S'han detectat brots de coronavirus dins la població juvenil?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Indicau la ubicació dels projectes i la data en què tingueren
entrada en el registre.

CE)
RGE núm. 15197/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes als joves que s'acaben d'emancipar.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 8 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

CH)
RGE núm. 15200/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pressuposts dels projectes posats en marxa gràcies al
Decret 8/2020.

Quines ajudes es donen als joves que s'acaben d'emancipar?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

CF)
RGE núm. 15198/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures enfocats especialment als joves per la
crisi social i econòmica.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès l'anunci fet pel conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball a la Comissió de Turisme del dia 8 de setembre de
2020, en relació amb la posada en marxa de vuit projectes
gràcies al 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 en l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, ens pot indicat
el pressupost de cadascun dels projectes esmentats?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Des de la Direcció General de Joventut fan comptes
emprendre mesures enfocades especialment als joves per la
crisi social i econòmica?
CI)
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

RGE núm. 15226/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes de modernització d'establiments turístics
presentats durant l'any 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre total de projectes de modernització
d'establiments turístics presentats durant l'any 2015?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

CJ)
RGE núm. 15227/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes de modernització d'establiments turístics
presentats durant l'any 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de projectes de modernització
d'establiments turístics presentats durant l'any 2016?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

CK)
RGE núm. 15228/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes de modernització d'establiments turístics
presentats durant l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de projectes de modernització
d'establiments turístics presentats durant l'any 2017?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
CL)
RGE núm. 15229/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes de modernització d'establiments turístics
presentats durant l'any 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de projectes de modernització
d'establiments turístics presentats durant l'any 2018?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

CM)
RGE núm. 15230/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes de modernització d'establiments turístics
presentats durant l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de projectes de modernització
d'establiments turístics presentats durant l'any 2019?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

CN)
RGE núm. 15231/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes de modernització d'establiments turístics
presentats durant l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de projectes de modernització
d'establiments turístics presentats durant l'any 2020?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

CO)
RGE núm. 15244/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recuperació de la línia de tren T1e (Inca Express).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Durant l'estat d'alarma, SFM va suspendre el servei de la
línia de tren T1e (Inca Express). En l'actualitat la T1e és un
servei semidirecte, que para a tots els municipis des d'Inca a
Marratxí.
1. Quan es restabliran totes les freqüències de la T1e amb les
quals comptaven els usuaris abans de l'estat d'alarma?
2. La T1e s'ha transformat en un trajecte semidirecte?
3. Es planteja el Govern la recuperació del servei tal com va ser
anunciat en 2012, és a dir, sense parades intermèdies?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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CP)
RGE núm. 15245/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions específiques dutes a terme en referència al Pla
funcional renovació/reforma Servei Urgències Hospital
Comarcal d'Inca, d'acord amb l'anunciat pel Govern
l'octubre de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions específiques -i cost detallat de
cadascuna- s'han dut a terme des de la realització del Pla
funcional respecte de la reforma renovació de l'Hospital
Comarcal d'Inca? Quin ha estat l'import, cost de l'elaboració,
del pla funcional referit?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CQ)
RGE núm. 15246/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions específiques dutes a terme en referència al Pla
funcional renovació/reforma Servei Urgències Hospital
Comarcal d'Inca, d'acord amb l'anunciat pel Govern
l'octubre de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost de l'elaboració del Pla director
corresponent al projecte de reforma/renovació de l'Hospital
Comarcal d'Inca, anunciat pel Govern l'octubre de 2017?
Quines actuacions materials s'han dut a terme fins a la data,
i quin ha estat el seu cost, de les establertes en el referit Pla
director?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CR)
RGE núm. 15247/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions específiques dutes a terme en referència al
Projecte arquitectònic de renovació/reforma Servei
Urgències Hospital Comarcal d'Inca, d'acord amb
l'anunciat pel Govern l'octubre de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és l'import, cost abonat per a la realització del projecte
arquitectònic en referència a la renovació/reforma del Servei
d'urgència de l'Hospital Comarcal d'Inca?
En quina fase d'execució i terminis estan les obres i
actuacions, recollides en el referit projecte arquitectònic?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CS)
RGE núm. 15285/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pis
llar d'emancipació programa PREMI.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba el programa servei d'emancipació
PREMI que es gestiona des de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports?
En quina situació de disponibilitat i estat de l'immoble es
troba el pis ubicat al carrer Manuel Azaña, on es desenvolupa
el servei de llar d'emancipació del programa PREMI?
Palma, a 9 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CS)
RGE núm. 15286/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
modificacions de convocatòries de subvencions, convenis
instrumentals, subvencions directes durant l'exercici
pressupostari 2020 corresponents a la Conselleria d'Afers
Socials i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines convocatòries de subvenció, prestacions i ajuts,
convenis instrumentals i subvencions directes convocades i
tramitades des de les diferents partides pressupostàries i
seccions, programes d'aquesta conselleria han estat modificades
envers partida, objecte, terminis o qualsevol altre motiu, des de
la seva publicació inicial fins a data 1 d'octubre de 2020?
Palma, a 9 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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CT)
RGE núm. 15287/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
modificacions de convocatòries de subvencions, convenis
instrumentals, subvencions directes durant l'exercici
pressupostari 2020 corresponents a la Conselleria de Salut
i Consum.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines convocatòries de subvenció, prestacions i ajuts,
convenis instrumentals i subvencions directes convocades i
tramitades des de les diferents partides pressupostàries i
seccions, programes d'aquesta conselleria han estat modificades
envers partida, objecte, terminis o qualsevol altre motiu, des de
la seva publicació inicial fins a data 1 d'octubre de 2020?
Palma, a 9 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CU)
RGE núm. 15288/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
modificacions de convocatòries de subvencions, convenis
instrumentals, subvencions directes durant l'exercici
pressupostari 2020 corresponents a la Conselleria
d'Hisenda i Relacions Exteriors.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines convocatòries de subvenció, prestacions i ajuts,
convenis instrumentals i subvencions directes convocades i
tramitades des de les diferents partides pressupostàries i
seccions, programes d'aquesta conselleria han estat modificades
envers partida, objecte, terminis o qualsevol altre motiu, des de
la seva publicació inicial fins a data 1 d'octubre de 2020?
Palma, a 9 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CV)
RGE núm. 15289/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nombre de professionals sanitaris i sociosanitaris atesos des
del servei especial d'atenció i suport psicològic per
conseqüències de la crisi COVID-19 en el desenvolupament
de la seva jornada laboral d'atenció als pacients (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En data 11 de juliol, segons dades de la Conselleria de Salut
i Consum, s'han enregistrat 478 intervencions, 99 primeres
intervencions i 379 de seguiment.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears d'aquestes
dades i especialment envers el nombre d'intervencions seguiment- que han estat necessàries?
Palma, a 9 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CW)
RGE núm. 15290/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nombre de professionals sanitaris i sociosanitaris atesos des
del servei especial d'atenció i suport psicològic per
conseqüències de la crisi COVID-19 en el desenvolupament
de la seva jornada laboral d'atenció als pacients (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre de professionals sanitaris i
sociosanitaris atesos des del servei especial d'atenció i suport
psicològic per conseqüències de la crisi COVID-19 en el
desenvolupament de la seva jornada laboral d'atenció als
pacients, des del 12 de juliol de 2020 fins a dia 10 d'octubre de
2020?
Quins han estat el tipus de consultes i els motius específics
de necessitat d'atenció pels quals han acudit a aquest servei?
Palma, a 9 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
CX)
RGE núm. 15292/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
especialista hepatòleg a HU Son Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El passat mes de gener, des de la Direcció del Servei de
Salut de les Illes Balears, confirmat per la Conselleria de Salut
i Consum, s'informava que l'HUSE ni disposava del servei
d'especialista hepatòleg per implantar el trasplantament de
fetge, tal i com s'havia previst per al primer semestre de 2020.
Disposa ja dels dos hepatòlegs l'HUSE per a la realització
en aquest centre hospitalari dels trasplantaments de fetge? Des
de quan i quants trasplantaments s'han pogut realitzar a
l'hospital?
Palma, a 12 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 d'octubre de 2020, ratifica l'admissió per delegació de
la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 15258/20, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions de
mobilització de recursos i generació de llocs de feina que el
Govern va estimar amb l'aprovació del Decret llei 8/2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
considera que s'estan complint les previsions de mobilització de
recursos i generació de llocs de feina que el Govern va estimar
amb l'aprovació del Decret llei 8/2020?
Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de 2020, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada següents.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 13988/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
ajusts en els pressuposts per la crisi de la COVID-19,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
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pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Sr. Manresa, atesa la situació d'emergència econòmica i
social provocada per la pandèmia de la COVID-19 i que
implicarà ajusts a totes les àrees públiques, es planteja la
reducció del pressuposts d'IB3 de cara a l'any 2021?
Palma, a 8 de setembre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 14752/20, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desaparició de les tertúlies polítiques a IB3, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Com justifica la direcció d'IB3 la desaparició de les tertúlies
polítiques als programes Al Dia i Els dematins?
Palma, a 24 de setembre de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán

C)
RGE núm. 15142/20, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
presència de la llengua castellana a IB3 TV, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
El passat 10 d'agost de 2020, IB3 (programa Cinc dies)
cobrí informativament la visita del Rei Felip VI a Petra. La
periodista que va fer el reportatge realitzà el seguiment emprant
la llengua castellana.
Per quin motiu es va optar per fer el seguiment en castellà
i no en català per part de la periodista en qüestió?
Palma, a 7 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
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D)

G)

RGE núm. 15149/20, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 15
aniversari d'IB3 Ràdio, perspectives de futur, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

RGE núm. 15152/20, de la diputada Irene Triay i
Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
promoció de la dieta mediterrània als programes de cuina,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Quina valoració fa d'aquests 15 anys d'IB3 Ràdio i quines
perspectives hi ha de futur?

L'any 20129 el Govern de les Illes Balears aprovà el Decret
39/2019 per promocionar la dieta mediterrània als centres
educatius de les Illes Balears. En els diferents programes de
cuina que té l'Ens, promocionen la dieta mediterrània?

Palma, a 6 d'octubre de 2020
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
Irene Triay i Fedelich

E)
RGE núm. 15150/20, del diputat Jordi Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a repartiment
territorial dels continguts televisius, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Com s'estableixen i quins són els principals criteris de
repartiment territorial dels continguts televisius dels programes
subcontractats?
Palma, a 6 d'octubre de 2020
El diputat
Jordi Marí i Tur

H)
RGE núm. 15157/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a efectes damunt la Radiotelevisió de les
Illes Balears davant una possible minva en el seu pressupost
de cara a 2021, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Sr. Manresa, d'on retallarà l'Ens Pública de Radiotelevisió
de les Illes Balears si minva el seu pressupost de cara a 2021?
Palma, a 7 d'octubre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

F)
RGE núm. 15151/20, del diputat Jordi Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a grau de
compliment de la Llei 7/2010, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quina valoració fa del grau de compliment de la Llei
7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual
amb els procediments de control sobre la publicació emesa?
Palma, a 6 d'octubre de 2020
El diputat
Jordi Marí i Tur

I)
RGE núm. 15159/20, del diputat Pablo Jesús Jiménez i
Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a emissió documental "Tot Inclòs", davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Té intenció la direcció d'IB3 d'emetre el documental "Tot
Inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres illes",
en horari de suficient audiència?
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Pablo Jesús Jiménez i Fernández
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Palma, a 7 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

J)

M)

RGE núm. 15206/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
criteris de la programació televisió IB3, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

RGE núm. 15236/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a objectius d'IB3 de cara als pressuposts de 2021,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Quins són els criteris en virtut dels quals s'estableix la
reposició a la programació d'IB43 Televisió?

Quins són els objectius que es planteja IB4 de cara als
pressuposts de l'any 2021?

Palma, a 8 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

K)
RGE núm. 15234/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tertúlies polítiques a IB3 Ràdio i Televisió,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Per quin motiu no hi ha tertúlies polítiques a IB3 Ràdio i
Televisió de les nostres illes?
Palma, a 7 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

L)
RGE núm. 15235/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de les condicions econòmiques a les
productores locals de les Illes Balears, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Té pensat el director d'IB3 millorar les condicions
econòmiques a les productores locals de les Illes Balears?

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 d'octubre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 15153/20, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport al comerç de proximitat i impuls de la demanda
interna (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Donada la situació que
pateix el petit i mitjà comerç com a conseqüència de la crisi
sanitària produïda per la COVID-19 i la necessitat de
reactivació economia per ajudar la supervivència d’aquest
sector, és urgent prendre mesures per protegir els màxims llocs
de feina possible i les empreses del sector, per la qual cosa
sol·licitam el procediment d'urgència per donar un impuls a la
demanda interna amb l’objectiu d’ajudar el sector comerç.
El comerç de proximitat ha estat, és i ha de ser un sector
clau per a la nostra economia, un sector que habitualment ha
generat ocupació estable i de qualitat per a les nostres illes, i
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per tant, necessitam que la majoria d’aquests sobrevisquin
durant aquesta crisi i que puguin ser claus per a la reactivació
de la nostra economia.
Evidentment som conscients que ara mateix la majoria del
petit i mitjà comerç ha patit una paralització o una reducció
dràstica de la seva activitat: primer pel confinament, després
perquè molts d’ells depenen en bona part de l’afluència
turística i, també, perquè el consum intern es ressent i es
ressentirà.
Sabem que les mesures que es duen a terme des del Govern
de les Illes Balears per ajudar la supervivència d’aquest sector
mai no seran suficients per salvar tots aquells comerços que les
necessiten, però sí que són necessàries per evitar més caigudes.
Per això des del primer moment el Govern ha estat al costat
del sector, impulsat mesures per protegir al màxim possible els
llocs de feina i les empreses del sector davant la caiguda de
l’activitat, s’han impulsat mesures per facilitar liquiditat i el
crèdit a les empreses així com donant suport a través d’ajudes
a la modernització i a la digitalització i campanyes de
dinamització i de promoció.
Com es comprova amb aquesta exposició de motius, són
moltes les ajudes i els incentius en favor dels petits i mitjans
comerços, així i tot, veiem que, dia rere dia, continuen tancant
establiments comercials als carrers dels pobles i de les ciutats
de les nostres illes, per això, i donat que el turisme, de moment,
no pot dinamitzar el consum, consideram oportú dirigir algunes
polítiques públiques amb l’objectiu de promocionar el consum
intern i, per tant, reactivar la nostra economia.
Per això, els Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per
Mallorca i Unidas Podemos, presentam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promocionar i donar a conèixer a la ciutadania el web
Botigues Virtuals perquè el nostre teixit comercial pugui ser
més competitiu.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer una campanya de Nadal que representi els valors
de país i de suport a la nostra economia per tal d’incentivar la
ciutadania per fer les compres de les festes a les empreses
locals.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar oferint a través de l’IDI i les Cambres de
Comerç, cursos i tallers de formació per fer que la venda online
sigui una via complementària de negoci i així reduir la bretxa
digital.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una targeta virtual dirigida a joves per
promocionar la compra al comerç de proximitat a aquest
col·lectiu, oferint-los descomptes i premis que els puguin fer
atractius la compra aquests establiments.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar prenent mesures per al sector comerç a
través del diàleg amb les patronals i les cambres de comerç

perquè són qui coneixen de primera mà la problemàtica existent
i les seves necessitats.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la promoció del projecte “Shopping
Islands”, en col·laboració amb l’AETIB, i sempre tenint en
compte les mesures de seguretat sanitària, per tal d’impulsar un
producte turístic de compres reivindicant la qualitat del nostre
comerç de proximitat, la producció local i els diferents
itineraris comercials, patrimonials i culturals.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme, junt als ajuntaments interessats, a fer
campanyes de promoció tipus “Shopping Islands”, sempre
tenint en compte les mesures de seguretat sanitària, per
impulsar rutes de compres, de cultura i de gastronomia
elaborada en producte local i de km 0.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar amb els ajuntaments per dur a terme
iniciatives per incrementar el consum als comerços de cada
municipi.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar signant convenis de col·laboració amb els
diferents ajuntaments de les Illes Balear, per impulsar projectes
de dinamització comercial a cel obert a diferents municipis.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar amb els ajuntaments, la patronal i els
propietaris de locals per aconseguir acords entre comerciants
i propietaris en matèria de lloguers per continuar prestant
l'activitat a causa de la situació econòmica actual.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar amb els ajuntaments que ho sol·licitin per
elaborar una guia virtual de comerços emblemàtics i la seva
promoció.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar amb els ajuntaments a promoure els
mercats municipals com eixos fonamentals per vertebrar el
teixit comercial de la zona on s’ubiquen.
Palma, a 7 d'octubre de 2020
Els diputats
Maria Pilar Sansó i Fuster
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 d'octubre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
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Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 15083/20, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a pla d'assistència
per a un turisme segur, davant la Comissió de Turisme i
Treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
El Reial Decret 463/2020, de 13 de març, de declaració de
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, les seves posteriors pròrrogues
així com la resta de situacions i decisions generades per la
pandèmia han provocat una aturada econòmica de primera
magnitud. És obligació dels poders públics aprovar i dissenyar
totes aquelles mesures que puguin suavitzar i minvar l'impacte
negatiu que l'àmbit socioeconòmic tendrà en tota aquesta crisi
planetària provocada per la pandèmia.
Les Illes Balears, destinació turística capdavantera, ha vist
com la temporada 2020 no ha arribat als mínims que es
consideraven assolibles, ja que els principals països emissors
de turistes varen acordar no considerar les nostres illes un lloc
adequat per fer-hi vacances. Les Balears han perdut la seva
tradicional percepció de destinació segura pel grau de contagis
de la COVID-19 existent.
Un dels objectius de la política pública a aconseguir de cara
a la temporada 2021 és ressituar les Illes Balears al mercat
internacional tot adoptant decisions i mesures que reorientin
aquesta sensació d'inseguretat. Per tant, hem de donar garanties
que les Illes Balears són segures i que tenim un sistema sanitari
capaç de donar resposta eficient a qualsevol contagi o brot que
es pugui produir. Altres destinacions ja han posat en marxa
programes i plans que asseguren als seus visitants una atenció
sanitària gratuïta. És perfectament possible que als hotels o a
les zones turístiques puguin habilitar espais per fer proves,
emetre informes mèdics i enviar informació a les autoritats
sanitàries. Generar confiança és fonamental.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears proposa la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l'aprovació d'un pla o programa
d'assistència sanitària per a un turisme segur que garanteixi que
tots els turistes que venguin a les Balears a la temporada 2021
gaudeixin d'atenció sanitària gratuïta per COVID-19, inclosa la
seva hospitalització i el retorn al seu lloc d'origen.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar els canvis normatius i adoptar les
decisions que siguin necessàries perquè de forma planificada
els establiments turístics puguin voluntàriament realitzar, al
mateix establiment o a una zona habilitada a l'efecte dins la
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zona turística, proves COVID als seus clients, emetre informes
mèdics i trametre la informació a les autoritats sanitàries.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a difondre i donar a conèixer aquest pla o
programa d'assistència sanitària.
Palma, a 6 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 15161/20, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
itineraris autònoms, davant la Comissió de Turisme i
Treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
Entre els serveis que des de les administracions s’han
d’impulsar per poder assegurar un desenvolupament personal
i professional, hi ha el d’acompanyament individualitzat per
poder aconseguir que tothom pugui arribar allà on el seu
projecte personal o de vida vol arribar.
Aquest acompanyament, dins dels aspectes professional i
laboral s’ha incorporat de manera generalitzada als serveis del
SOIB. Des dels departaments d’Orientació del SOIB es
desenvolupen itineraris de formació i recerca activa per avançar
en els projectes personals de treballadors i treballadores i, molt
especialment d’aquells col·lectius més vulnerables.
Els treballadors autònoms són un grup laboral, els quals, a
més de tenir unes capacitacions específiques per exercir la seva
professió, necessiten d’una sèrie de destreses i coneixements
específics per poder desenvolupar el seu projecte empresarial
i professional, cosa que fa la seva feina més complicada.
A més, ara amb la COVID-19 s’ha posat de manifest la
feblesa dels autònoms i la necessitat d'un reforç de caràcter
orientador i d’acompanyament del seus projectes empresarials
per poder redreçar i reorientar la seva activitat per poder fer-la
rentable i assegurar la continuïtat davant els canvis que s’estan
generant.
Els i les treballadores autònoms també necessiten d’un
seguiment i d’un acompanyament en aquest procés de
reorientació dels seus negocis on s’insereixi per una banda la
formació i l’actualització de coneixements i destreses
imprescindibles per poder encarar una nova etapa professional
( o almenys, una etapa amb condicions diferents ) i l'orientació
i l’acompanyament en el procés de reorganització, reorientació
o redireccionament de les seves empreses.
Ara bé, els treballadors autònoms no solen estar enregistrats
en les oficines del Servei d’ocupació com a demandants
d’ocupació per la qual cosa no solen tenir accés als serveis
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generals d’orientació d’aquestes oficines i, a més, cal tenir un
servei específic que atengui les seves necessitats especifiques
tant des del caire professional com del empresarial. Per la qual
cosa, cal desenvolupar, per part del SOIB, un servei específic
per a autònoms que pugui facilitar aquesta orientació i que
permeti aquest acompanyament durant el temps necessari per
poder tirar endavant els seus projectes empresarials.

Durant les setmanes que, durant l’estat d’alarma, la major
part de la ciutadania va quedar a casa, el personal mèdic,
d’infermeria, de laboratori, l’administratiu i tota la resta dels
que formen part del Servei de Salut, es van enfrontar a una
malaltia totalment desconeguda i imprevisible, i ho van fer
donant exemple a la resta de la població de la seva dedicació i
professionalitat.

És per tot això que els grups sotasignants presentam la
següent

Als reconeixements públics que van suposar l’aplaudiment
sanitari a les 20 h durant l’estat d’alarma, el premi Princesa
d’Astúries als sanitaris espanyols en primera línia de la
COVID-19 o la Medalla d’or de la ciutat d’Eivissa a l’Àrea de
Salut d’Eivissa i Formentera, entre molts d’altres, és necessari
afegir un altre tipus de reconeixement, que, anant més enllà
d’una gratificació econòmica puntual, reivindiqui la tasca, la
formació i l’experiència que suposa per als nostres
professionals treballar durant les difícils situacions provocades
per la pandèmia.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar realitzant les accions necessàries per poder
reforçar l’atenció especialitzada d’orientació professional i
acompanyament per a treballadors autònoms.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir implementant i ampliant accions específiques
de formació per a professionals autònoms que els permetin
millorar les seves aptituds i coneixements com a professionals
i empresaris autònoms.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avançar en el desenvolupament d’accions
específiques de “mentoring” per a empreses de treballadors
autònoms perquè els puguin donar suport en el
desenvolupament dels seus projectes empresarials.
Palma, 8 d'octubre de 2020
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Antònia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 15162/20, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
reconeixement econòmic i laboral al personal del Servei de
Salut que fa front a la pandèmia provocada per la COVID19, davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
L’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) va declarar la pandèmia derivada de l’expansió del
virus SARS-CoV-2 i la malaltia que provoca, la COVID-19. A
les Illes Balears però, el primer cas de COVID-19 es va
confirmar un mes abans, el 9 febrer, i des d’aquell moment, els
professionals del Servei de Salut de les Illes Balears no han
deixat de treballar per fer front a la malaltia i les seves
conseqüències.

Per tot això, els Grup Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca presentam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut a
establir un reconeixement laboral per a tot el personal que
treballi o hagi treballat durant la pandèmia derivada de la
COVID-19. Aquest reconeixement, prèvia negociació a la
Mesa Sectorial, també dotarà de les eines necessàries al Servei
de Salut per facilitar la gestió i el control de la pandèmia en les
millors condicions laborals possibles per als nostres
professionals.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut que
el reconeixement laboral, prèvia negociació amb la Mesa
Sectorial, inclogui les següents mesures de caràcter econòmic:
• Considerar com dies especials als professionals que, per
reforços dels dies de Pasqua i Nadal, hagin de prestar els
seus serveis més enllà de la cobertura ordinària per motius
relacionats amb l’atenció a la pandèmia.
• Establir mòduls retributius especials per als professionals
requerits per fer activitat més enllà de la seva jornada
ordinària per motius relacionats amb l’atenció a la
pandèmia.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut que
el reconeixement laboral, prèvia negociació amb la Mesa
Sectorial, inclogui també les següents mesures de millora de les
condicions de treball:
• Proposar a la Mesa Sectorial un Pla d’estabilitat laboral.
• Donar continuïtat assistencial amb la cobertura i la
contractació dels professionals necessaris per donar atenció
a la COVID-19, fins al control de la pandèmia.
• Proposar a la Mesa Sectorial de Salut un sistema de
puntuació addicional a efectes de borsa de treball per als
professionals que han treballat durant la pandèmia
provocada per la COVID-19 i establir un indicador de
valoració a efectes de carrera professional.
• Proposar a la Mesa Sectorial de Salut un Pla de fidelització
i captació de nous.
• Adequar el règim de permisos i vacances del Servei de
Salut, previ acord amb la Mesa Sectorial.
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Palma, 8 d'octubre de 2020
Els diputats
Irantzu Fernández i Prieto
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 15260/20, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a normalització de
l'epilèpsia i la lluita contra l'estigmatització dels que la
pateixen, davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
L’epilèpsia és una malaltia cerebral crònica que pot afectar
qualsevol persona en qualsevol moment de la seva vida. Segons
l'OMS uns 50 milions de persones la pateixen a tot el món. A
Espanya afecta gairebé 400.00 persones i anualment es
diagnostiquen més de 20.000 casos nous. A Balears la pateixen
9.500 persones segons dades de la Societat Espanyola de
Neurologia (SEN).

3965

mental, com depressió, ansietat i altres tipus de patologies. En
aquest sentit, s’ha de normalitzar la malaltia augmentant les
campanyes d'informació i conscienciació que ajudaran les
persones que pateixen epilèpsia a disminuir l’impacte negatiu
de la malaltia en la seva qualitat de vida, així com en la seva
integració en la societat.
És imprescindible dedicar esforços perquè tant la societat
en general com el personal sanitari en particular millorin els
seus coneixements sobre aquesta patologia, així com per
facilitar informació veraç sobre l'epilèpsia que eviti conductes
de rebuig per desconeixement.
La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ens ha afectat
a tots d’una manera o altra, també els qui pateixen epilèpsia.
Un estudi recent de la Unitat d'Epilèpsia del Servei de
Neurologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de
Barcelona i el Grup de Recerca en Epilèpsia de la Vall
d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha determinat que el
confinament va tenir efectes negatius en pacients amb epilèpsia.
Els investigadors han observat com altres efectes provocats
pel confinament durant el pic de la pandèmia del coronavirus
com ara l'insomni, l'ansietat o la falta de recursos econòmics va
dificultar el control de les crisis epilèptiques.
Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
següent
Proposició no de llei

L’epilèpsia és una malaltia molt complexa que es
caracteritza pel patiment de descàrregues elèctriques excessives
de grups de cèl·lules cerebrals que poden produir-se en
diferents parts del cervell. Les convulsions poden anar des
d’episodis molt breus d’absència o de contraccions musculars
fins a convulsions prolongades i greus. La seva freqüència
també pot variar des de menys d’una a l’any fins a diverses al
dia. A vegades, vénen acompanyades de pèrdua de la
consciència i del control dels esfínters.
El seu diagnòstic no és fàcil perquè freqüentment es confon
amb trastorns de la son o amb malalties psiquiàtriques. Per
això, és important facilitar tant l’accés a un diagnòstic precoç
i diferencial, com als medicaments més innovadors que tenen
com a resultat un millor control de l'epilèpsia, major qualitat de
vida, reducció del cost econòmic associat i un millor pronòstic
a llarg termini.
Per altra banda, es fa necessària tant l’especialització dels
professionals mèdics per diagnosticar i tractar aquesta malaltia
tan complexa, com l’augment de la Xarxa d’Unitats
d’Epilèpsia. En l’actualitat, només sis comunitats autònomes
disposen d’Unitats d’Epilèpsia (Madrid, Catalunya, Andalusia,
Comunitat Valenciana, Galícia i País Basc).
Es tracta d’una de les malalties conegudes més antiga i ha
estat envoltada de temors, desconeixement, discriminació i
estigmatització socials durant segles. Aquesta estigmatització
persisteix avui en dia, segons dades de la SEN, el 50% dels
pacients viuen estigmatitzats i la seva expectativa de vida es
veu reduïda entre 2 i 10 anys, sent la seva taxa de mortalitat
d’entre 2 i 3 vegades major que la de la població general. Tot
això influeix en la qualitat de vida dels pacients i les seves
famílies i, a més, suposa un alt risc de patir trastorns de salut

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la creació d’una Unitat d’Epilèpsia a
Balears suficientment dotada dels mitjans materials i personals
que permeti una atenció especialitzada i un tractament
individualitzat des d’un vessant multidisciplinari als pacients
d’epilèpsia.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar tant la integració laboral de les persones
que pateixen epilèpsia com a establir fórmules de protecció
laboral.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’augment de campanyes
d’informació, sensibilització i conscienciació de l’epilèpsia,
sobretot en centres educatius i lúdics, per tal de normalitzar la
malaltia i combatre l’estigmatització dels que la pateixen.
Palma, a 6 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 4998/19, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
estat de les obres del centre integrat d'FP en hostaleria de
Ciutadella.

D)
A la Pregunta RGE núm. 3345/20, de la diputada
Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges amb què ha comptat la xarxa
d'emancipació l'any 2017 a Mallorca.
El 2017 s'ha comptat amb 59 places. El total d'usuaris ha
estat de 45, dels quals 18 són homes i 27 dones.
Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Aquest centre integrarà tota l'oferta d'hoteleria i
possibilitarà implantar oferta d'indústries alimentàries a
Menorca i tendrà capacitat per a 320 alumnes.
El projecte de reforma de l'antiga Estació Marítima de
Ciutadella per convertir-la en un centre integrat d'Hoteleria i
Turisme està en redacció i té un pressupost de 3.190.493 euros
i un termini de 18 mesos des de l'inici de les obres.
El conseller d'Educació, Universitat i Recerca
Martí March i Cerdà

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 3347/20, de la diputada
Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges de la xarxa d'emancipació
l'any 2019 a Mallorca.
El 2019 s'ha comptat amb 67 places. Total de beneficiaris:
104, d'aquests 62 són homes i 42, dones.

B)
Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

A la Pregunta RGE núm. 5076/19, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eliminació de l'Impost sobre actes jurídics documentats per
a la compra de l'habitatge habitual.
L'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats és un impost cedit per l'Estat a la comunitat
autònoma -de la qual Hisenda n'és la competent- que grava les
transmissions patrimonials oneroses inter vivos i les operacions
que s'hi assimilen, així com la constitució de drets reals,
préstecs, fiances, arrendaments, pensions i concessions
administratives realitzades al marge d'activitats empresarials o
professionals, a excepció de determinades operacions sobre
béns immobles exemptes d'IVA, així com la constitució,
l'augment de capital i altres operacions de societats, persones
jurídiques no societàries i entitats fiscalment equiparades, i,
finalment, la instrumentació de fets, actes o negocis jurídics o
econòmics en els corresponents documents notarials, mercantils
o administratius, amb els requisits exigits per la llei.
Palma, 17 de setembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Territori
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 3348/20, de la diputada
Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges de la xarxa d'emancipació
l'any 2020 a Mallorca.
Actualment disposa de 79 places. El total d'usuaris
beneficiats fins al dia d'avui és de 76: 47 homes i 29 dones.
Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 3349/20, de la diputada
Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges de la xarxa d'emancipació
l'any 2017 a Menorca.

C)
A la Pregunta RGE núm. 5235/19, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dietes dels membres de Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM).
Totes aquestes dades són públiques i les trobareu al portal
de transparència de la CAIB.
Palma, 11 d'agost de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Va comptar a finals d'any amb 1 habitatge i no en va arribar
a gaudir cap usuari.
Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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H)

L)

A la Pregunta RGE núm. 3350/20, de la diputada
Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges de la xarxa d'emancipació
l'any 2018 a Menorca.

A la Pregunta RGE núm. 3354/20, de la diputada
Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges de la xarxa d'emancipació
l'any 2018 a Eivissa i Formentera.

Ha comptat amb 1 habitatge i hi va haver 2 usuaris homes.

Ha comptat amb 1 habitatge de 4 places, un total de 7
persones es varen beneficiar del servei d'habitatges,
concretament 5 dones i 2 homes.

Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 3351/20, de la diputada
Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges de la xarxa d'emancipació
l'any 2019 a Menorca.
Ha comptat amb 1 habitatge i hi va haver 5 usuaris homes.
Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 3355/20, de la diputada
Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges de la xarxa d'emancipació
l'any 2019 a Eivissa i Formentera.
Ha comptat amb 1 habitatge de 4 places i un total de 5 joves
es varen beneficar del servei, concretament 1 dona i 4 homes.
Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 3352/20, de la diputada
Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges de la xarxa d'emancipació
l'any 2020 a Menorca.
Fins a dia d'avui ha comptat amb 1 habitatge i n'han gaudit
4 usuaris homes.
Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 3356/20, de la diputada
Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges de la xarxa d'emancipació
l'any 2020 a Eivissa i Formentera.
Compta amb 1 habitatge de 4 places. Fins a dia d'avui se
n'han beneficiat 7 usuaris homes.
Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 3353/20, de la diputada
Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges de la xarxa d'emancipació
l'any 2017 a Eivissa i Formentera.
Ha comptat amb 1 habitatge de 4 places, cap usuari.
Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 3357/20, de la diputada
Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a places d'habitatge concertades l'any
2017 a Mallorca.
Es va comptar amb 53 places d'habitatge concertat i 42
beneficiaris: 16 homes i 26 dones.
Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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P)

T)

A la Pregunta RGE núm. 3358/20, de la diputada
Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a places d'habitatge concertades l'any
2018 a Mallorca.

A les Preguntes RGE núm. 3365 a 3368/20, de la
diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a places d'habitatge
concertades a Eivissa i Formentera, anys 2017 a 2020.

Es va comptar amb 53 places d'habitatge concertat i 86
usuaris: 40 homes i 46 dones.

A Menorca no hi ha places concertades. Des de 2017 es
disposa de 4 places mitjançant projecte d'inversió.

Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

Q)

U)

A la Pregunta RGE núm. 3359/20, de la diputada
Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a places d'habitatge concertades l'any
2019 a Mallorca.

A la Pregunta RGE núm. 3489/20, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a eliminació de barreres arquitectòniques a la
unitat bàsica de Son Carrió.

Es va comptar amb 53 places d'habitatge concertat i 87
usuaris: 52 homes i 35 dones.

La prioritat són els centres de salut, ja que atenen major
nombre de pacients. L'eliminació de barreres arquitectòniques
de les unitats bàsiques de salut es farà en una fase posterior.

Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

R)

V)

A la Pregunta RGE núm. 3360/20, de la diputada
Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a places d'habitatge concertades l'any
2020 a Mallorca.

A les Preguntes RGE núm. 3568 a 3571/20, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a nombre de vols entre
Menorca-Mallorca i/o Eivissa-Mallorca o viceversa que
foren cancel·lats l'any 2019 i a motiu de les cancel·lacions.

Es va comptar amb 71 places d'habitatge concertat i 61
usuaris: 37 homes i 24 dones.
Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Les dades sol·licitades són competència d'aviació civil, en
ser confidencials ha de ser el mateix òrgan competent que
faciliti les dades.
Palma, 9 de setembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
S)
A les Preguntes RGE núm. 3361 a 3364/20, de la
diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a places d'habitatge
concertades a Menorca, anys 2017 a 2020.
A Menorca no hi ha places concertades. Des de 2017 es
disposa de 4 places mitjançant projecte d'inversió que aquest
any s'han ampliat fins a 8.
Palma, 10 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 3572/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a indemnitzacions a causa de les
cancel·lacions dels vols entre Menorca-Mallorca i/o EivissaMallorca o viceversa durant l'any 2019.
Les indemnitzacions per cancel·lacions dels vols les efectua
i abona la companyia aèria. Aena no és l'òrgan competent
d'aquestes dades. Tampoc no ho és la Direcció General de
Transport Marítim i Aeri.
Palma, 9 de setembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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A la Pregunta RGE núm. 3602/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges de l'IBAVI al Camp Redó de
Palma.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 4464/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment de la disposició addicional primera
de la Llei 2/2016.

L'IBAVI té 43 habitatges a Camp Redó que es troben en
distintes situacions (llogats alguns, altres "okupats" i alguns
tapiats).

Aquest informe està actualment en elaboració per part de la
Conselleria d'Hisenda i relacions Exteriors i la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

X)

Palma, 15 de setembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 3603/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges de l'IBAVI al Camp Redó de
Palma buits.
A data 7 de setembre, 8 dels habitatges de l'IBAVI a Camp
Redó es troben buits, ja que s'han pogut recuperar i es troben
tapiats.
Palma, 15 de setembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

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

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 4701/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures del Govern davant les
cancel·lacions de vols des d'Alemanya amb destinació a les
Illes Balears.
Per tal de pal·liar l'impacte que ha tingut la pandèmia en el
sector turístic de les nostres illes s'han establert diverses
mesures de protecció dels treballadors, com en són exemples
els ERTO i les mesures d'ajuts a autònoms i empresaris de la
nostra comunitat.
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
Z)
A les Preguntes RGE núm. 3754 a 3758/20, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a protocol anunciat per la
ministra de Turisme en relació al coronavirus (1 a 5).
Des del primer moment de la pandèmia sempre s'han
mantingut reunions periòdiques amb el sector i s'han donat les
respectives indicacions d'actuació al respecte.
Totes les administracions implicades han participat
activament en la posada en marxa dels protocols establerts en
un principi. A més, s'han emès els corresponents protocols
d'actuació i s'han debatut i consensuat amb cadascuna d'elles en
tot moment.
Les mesures que s'han pres han estat generalment en el
sector de l'oci per tal d'evitar la propagació del virus. En són
exemples la contenció de l'activitat de l'oci nocturn i les party
boats, entre d'altres. Finalment i en darrer terme s'han establert
altres mesures, com són l'obligatorietat de la mascareta a tots
els espais, exceptuant les excepcions reglades.
Des del primer moment es van establir els controls sanitaris
a l'arribada de passatgers. Aquest fet, entre altres coses, ha
ajudat a protegir els treballadors que estan més exposats als
llocs de feina on el flux de persones és més elevat.
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 5158/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
relació de persones o entitats que han presentat al·legacions
a l'avantprojecte de llei d'educació de les Illes Balears.
Ateses l'extensió i característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes RGE núm. 5527, 5528 i 6896/20, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a tests de coronavirus a
treballadors de les residències de les Illes Balears els mesos
de febrer i març de 2020 i a tests realitzats a les residències
fins al dia 14 d'abril (1).
El febrer no es varen realitzar tests a les residències de les
Illes Balears. El març es realitzaren 306 tests i fins al 14 d'abril,
2.050 sempre segons les necessitats.
El març es varen donar 25 positius i l'abril, 79.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 5822 a 5825/20, del diputat
Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a nombre i procedència dels vols
d'entrada a l'Aeroport de Palma cancel·lats dia 16 de març
de 2020; a nombre de vols diaris arribats als aeroports de
Palma, de Maó i d'Eivissa des de dia 13 de març de 2020
fins a dia 30 de març de 2020.
Les dades sol·licitades són competència d'aviació civil, en
ser confidencials ha de ser el mateix òrgan competent que
faciliti les dades.
Palma, 9 de setembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 6265/20, de la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a criteris de distribució de
chromebooks.
En primer lloc, es varen distribuir els chromebooks a
batxillerat, seguit de secundària i, posteriorment, primària.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 7943/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a partides pressupostàries extraordinàries per als
consells insulars per a campanyes especialitzades per
atreure turisme nacional.
Les competències en promoció turística es troben
transferides als consells insulars i aquests disposen de les seves
pròpies partides pressupostàries en matèria de promoció
turística.
No obstant això, des del Govern de les Illes Balears i tal
com estableix el Pla de reactivació es duran a terme campanyes
per donar suport al posicionament de la destinació de les
nostres illes.
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 9189/20, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a docents alliberats sindicalment.
Hi ha 74 alliberats sindicals de centres docents públics.

El conseller d'Educació, Universitat i Recerca
Martí March i Cerdà

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 7607/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de declaracions d'interès
turístic fetes pel Govern de les Illes Balears de l'any 2012
fins ara.
Cap.
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 7942/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a increment de la partida pressupostària destinada
al turisme.
Sí, i així ve detallat al Pla de reactivació.
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

El conseller d'Educació, Universitat i Recerca
Martí March i Cerdà

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 9190/20, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a reincorporació de docents alliberats
sindicalment durant la crisi sanitària de la COVID-19.
No s'ha reincorporat cap alliberat sindical, Els alliberats
sindicals es determinen en funció de la Llei orgànica 11/1985,
de llibertat sindical. A més, el Govern no pot incomplir una llei
orgànica, i els treballadors tenen dret a la representació
sindical.
El conseller d'Educació, Universitat i Recerca
Martí March i Cerdà
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)

A)

RGE núm. 15155/20, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director
general de Consum sobre les actuacions dutes a terme en
relació amb la fallida de l'empresa Dentix i, sobretot, les
que pensa dur a terme en relació amb els afectats pel
tancament.

Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 15140/20.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent del director general de Consum, davant, per tal
d'informar sobre el tema indicat, atesa la quantitat de persones
afectades per la fallida de Dentix i l'alarma social que ha
generat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2020, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Antonio Costa
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació
en l'aplicació de les mesures de confinament en els municipis
de Vila i Sant Antoni a Eivissa, per la pregunta RGE núm.
15258/20, relativa a previsions de mobilització de recursos i
generació de llocs de feina que el Govern va estimar amb
l'aprovació del Decret llei 8/2020.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació

Tramitació davant el Ple per a la Sol·licitud de
compareixença RGE núm. 178/20.

RGE núm. 15266/20, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director
tècnic d'EAPN sobre l'actualització de les dades sobre
pobresa i exclusió social a les Illes Balears després de
pràcticament un any de la seva compareixença, ateses les
conseqüències generades per la crisi econòmica i social
provocada per la COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14998/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i,
conformement amb l'article 192.5 del Reglament de la cambra,
acorda que la sol·licitud de compareixença esmentada, de la
consellera d'Afers Socials i Esports sobre la responsabilitat que
pugui correspondre al Govern de les Illes Balears en relació
amb l'anomenat Cas Corea, sigui inclosa en l'ordre del dia de la
primera sessió plenària que se celebri, atès que han
transcorregut sis mesos des que la sol·licitud està en condicions
de ser inclosa a un ordre del dia sense que aquesta s'hagi
produït.

B)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2020, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports acordi la compareixença urgent del director tècnic de
la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social
de les Illes Balears (EAPN-IB), Andreu Grimalt, o persona que
es designi, per tal d'informar sobre el tema indicat, quan fa
pràcticament un any d'ençà de la compareixença d'EAPN és
necessari que la cambra conegui les noves dades relatives a
pobresa i exclusió social atesa la crisi econòmica i social
derivada de la COVID-19.

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la
Proposició no de llei RGE núm. 1815/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15048/20, presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, i acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a cambres agràries, es
tramiti davant la Comissió d'Economia.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació
D)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei
RGE núm. 8940/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15106/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i acorda,
conformement amb els articles 106 i 107 del Reglament de la
cambra i amb la Resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a les iniciatives no
legislatives, que la proposició no de llei esmentada, relativa a
mesures urgents de sostenibilitat ambiental en el transport
marítim de passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa,
es tramiti per aquest procediment, atesa la necessitat d'actuar
davant els efectes del canvi climàtic.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2. Després del seu examen, la Mesa del Parlament ordenarà
el seu trasllat als grups parlamentaris, sempre que
compleixin els requisits d’admissibilitat prevists al
Reglament per a igual tipus d’iniciativa.
3. Perquè aquestes preguntes puguin tramitar-se en Ple o en
comissió, hauran de ser assumides per un diputat o una
diputada, qui ho comunicarà a la Mesa del Parlament. Si
fossin diversos diputats els que volguessin formular una
mateixa pregunta, serà assignada al primer diputat o
diputada que hagués manifestat la intenció de fer-ho.
4. La decisió de formular-la en Ple o en comissió
correspondrà al diputat o la diputada a qui li hagi estat
assignada la pregunta. En tot cas, a l’inici de la seva
intervenció, farà constar l’autoria de la iniciativa, i a la seva
formulació no podrà modificar, en allò substancial, el
contingut originari del text; la seva inclusió a l’ordre del dia
respectiu consumeix la quota del grup parlamentari al qual
pertany el diputat o la diputada que l’assumeixi.
5. En cada sessió del Ple només podran formular-se un
màxim de dues preguntes d’iniciativa ciutadana.
6. En serà d’aplicació a aquestes iniciatives el règim de
caducitat previst a l’article 176.3* d’aquest reglament."
(*) Hauria de ser l'article 176.4

Ordre de Publicació
E)
Instruccions de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears relatives a la tramitació de les preguntes
d'iniciativa ciutadana.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2020, aprova l'acord següent:
Instruccions relatives a la tramitació de les preguntes
d'iniciativa ciutadana
Les preguntes d’iniciativa ciutadana constitueixen una de
les novetats introduïdes en la recent reforma del Parlament en
la IX legislatura regulades en títol XIV “Del Parlament obert”
(articles 199 a 203) en el capítol III (article 203). En aquest
títol es preveu també la creació d’una comissió de participació
ciutadana per tramitar qüestions d’interès general i la seva
participació en les funcions legislativa i la funció de control al
Govern, la substanciació de les compareixences (legislatives o
per qüestions d’interès general) i la tramitació de les preguntes
d’iniciativa ciutadana (article 203).
El tenor literal del precepte indica:
"Article 203
Els ciutadans i les ciutadanes residents a les Illes Balears,
les persones jurídiques amb domicili o establiment
permanent a la comunitat autònoma, les entitats esmentades
a l’article 199.6 i els col·lectius esmentats a l’article 199.7,
ambdós d’aquest reglament, podran formular preguntes per
a la seva resposta oral al Govern o a cadascun dels seus
membres.
1. Les preguntes es presentaran per escrit en el Registre
General del Parlament i hauran de contenir els requisits
d’identificació prevists a l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1
octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Amb la intenció de posar a l’abast de la ciutadania les
preguntes d’iniciativa ciutadana previstes a l’article 203 del
Reglament del Parlament, es considera convenient dictar una
sèrie d’instruccions tant per a la presentació com per a la
tramitació interna d'aquestes iniciatives.
1. Presentació de la pregunta per part del ciutadà al
Registre del Parlament d’acord amb el formulari disponible a
la web que s’ha d’emplenar amb els requisits formals prevists
a l’article 203 del Reglament del Parlament i amb els requisits
de contingut per a les preguntes prevists als articles 172, 174.1
i 180.2 del mateix text.
2. Qualificació i examen de l'acompliment dels requisits per
part de la Mesa del Parlament:
a) Si és correcta, es trametrà als grups parlamentaris.
b) Si no és correcta, es comunicarà a l’autor per tal que
esmeni els deficiències que s'hi hagin observat.
3. Assumpció i presentació de la pregunta oral per part
d’un diputat o una diputada.
El diputat o la diputada que vulguin assumir la pregunta, ho
comunicarà a la Mesa per escrit, amb indicació de la
formulació de la pregunta davant el Ple o davant comissió,
d’acord amb el formulari EPI.
Cada diputat o diputada podrà assumir de forma simultània
dues preguntes orals a plenari i dues preguntes orals a comissió.
Si en el termini d’un mes des que la pregunta sigui assumida no
es formula, la pregunta d’iniciativa ciutadana quedarà lliure per
ser assumida per qualsevol altre diputat o diputada. El mateix
tractament rebran les preguntes assumides en cas que el diputat
o la diputada expressament hagi renunciat a presentar-les.
4. Examen d’admissibilitat per part de la Mesa.
L'examen d'admissibilitat es realitzarà conformement amb
els capítols II i III del títol IX i amb l'article 203.4, en relació
amb fer constar l'autoria de la pregunta i amb la no-modificació
substancial del contingut.
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5. Si la pregunta s'ha de substanciar davant el Ple, després
de ser admesa per la Mesa estarà en condicions de ser inclosa
a un ordre del dia del Ple.
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Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

6. Si la pregunta s'ha de substanciar davant comissió, es
traslladarà a la Mesa a la comissió competent.
Ordre de Publicació
Una vegada aclarida la tramitació parlamentària, s’hi ha
d’afegir una sèrie d’actuacions que posin en coneixement del
ciutadà la traçabilitat de la seva pregunta. Per aquest motiu, en
atenció al principi de transparència i publicitat, des del punt de
vista operatiu s’hauran de dur a terme les accions següents per
part dels serveis de la cambra:
1. Una vegada emplenat el document al formulari de la web
del Parlament, es comunicarà al ciutadà que la pregunta
s’ha tramès al Registre. Si es presenta en paper, se li'n
lliurarà una còpia.
2. Una vegada admesa la pregunta per la Mesa, es
comunicarà al ciutadà la seva admissió i es publicarà al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Quan la pregunta hagi estat assumida per un diputat o
una diputada i la Mesa hagi procedir a declarar-se
l'admissibilitat, es comunicarà al ciutadà que la pregunta ha
estat assumida i, per tant, formulada per un diputat o
diputada, juntament amb un enllaç a l'expedient
corresponent des del qual podrà accedir a la consulta de
l'estat de tramitació de la dita iniciativa. Així mateix, la
pregunta es trametrà al Govern de les Illes Balears.
4. Al final de període de sessions, les preguntes assumides
i no incloses a cap ordre del dia, passaran a ser preguntes
amb sol·licitud de resposta escrita. En aquest cas, quan el
Govern trameti al Parlament la resposta per escrit, es
comunicarà i es trametrà al ciutadà. Igualment, la resposta
es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
5. Si una pregunta no ha estat assumida a final del període
de sessions que pertoqui, es considerarà decaiguda, la qual
cosa es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears i es comunicarà al ciutadà.
Diagrama explicatiu del procediment a seguir.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
F)
Acord d'excepcionar l'article 186.1 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 15 d'octubre de
2020, i atesa la unanimitat de la Junta de Portaveus en relació
a celebrar el debat general sobre l'acció política i de govern en
dos dies, acorda d'excepcionar l'article 186.1 del Reglament de
la cambra.

G)
Acord d'excepcionar l'article 192.5 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 15 d'octubre de
2020, i atesa la unanimitat de la Junta de Portaveus en relació
a l'ajornament de la sol·licitud de compareixença RGE núm.
178/20, de la consellera d'Afers Socials i Esports sobre la
responsabilitat que pugui correspondre al Govern de les Illes
Balears en relació amb l'anomenat Cas Corea, que, segons la
petició del Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE
núm. 14998/20, havia de ser inclosa a l'ordre del dia de la
primera sessió plenària que se celebri, atès que han
transcorregut sis mesos des que la sol·licitud estava en
condicions de ser inclosa a un ordre del dia sense que aquesta
s'hagi produït, acorda d'excepcionar l'article 192.5 del
Reglament de la cambra i delega en la Presidència la seva
inclusió a l'ordre del dia d'una propera sessió plenària.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Composició de la Comissió General de Consells Insulars
de composició paritària Parlament-Consells Insulars.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2020, admet a tràmit els escrits RGE núm.
7632, 7651 7836, 8269, 8341, 8361, 8382, 9227
(complementat amb el 15216/20), 10249 i 10408/19; i 14997
i 15257/20, presentats pels Grup Parlamentari Popular, Grup
Parlamentari Ciudadanos, Grup Parlamentari Socialista, Grup
Parlamentari Mixt, Consell Insular de Formentera, Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, Grup Parlamentari Unidas
Podemos, Consell de Mallorca, Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, Consell Insular de Menorca i Consell d'Eivissa,
respectivament, mitjançant els quals es comuniquen els
membres que han de formar part de la comissió esmentada i
que són els següents:
Parlament de les Illes Balears
Grup Parlamentari Socialista
Titulars:
Mercedes Garrido i Rodríguez
Pilar Carbonero i Sánchez
Irantzu Fernández i Prieto
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Suplents:
Beatriu Gamundí i Molina
Damià Borràs i Barber
Enric Casanova i Peiró
Grup Parlamentari Popular
Titulars:
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
María Salomé Cabrera i Roselló
Virginia Marí i Rennesson
Suplents:
Miquel Vidal i Vidal
Juan Manuel Lafuente i Mir
María Tania Marí i Marí
Grup Parlamentari Unidas Podemos
Titular:
Cristina Mayor i Abad
Suplent:
Alejandro López i Soria
Grup Parlamentari Ciudadanos
Titular:
Maxo Benalal i Bendrihem
Suplent:
Jesús Méndez i Baiges
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
Titular:
Miquel Ensenyat i Riutort
Suplent:
Joana Aina Campomar i Orell

Consell de Menorca
Titulars:
Susana Irene Mora i Humbert (PSOE Menorca)
Maite Salord i Ripoll (Més per Menorca)
Carlos Salgado i Saborido (Popular)
Suplents:
Miquel Company i Pons (PSOE Menorca)
Cristina Gómez i Estévez (Unides Podem)
José Felipe Negrete Caballero (Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía)
Consell d'Eivissa
Titulars:
Sara Ramón i Roselló (Popular)
Javier Torres i Serra (Mixt)
Vicente Torres i Guasch (PSOE)
Suplents:
Mariano Juan i Colomar (Popular)
María Fajarnés i Costa (Popular)
Viviana de Sans Trotta (Unidas Podemos)
Consell de Formentera
Titulars:
Alejandra Ferrer i Kirschbaum (Gent per Formentera)
Ana Juan i Torres (PSIB-PSOE)
Lorenzo Córdoba i Marí (Sa Unió)
Suplents:
Susana Labrador i Manchado (Gent per Formentera)
Rafael Ramírez i Gutiérrez (PSIB-PSOE)
Maria Cristina Costa i Juan (Sa Unió)
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
Titular:
Jorge Campos i Asensi
Suplent:
Sergio Rodríguez i Farré

Ordre de Publicació
B)

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
Titular:
Catalina Pons i Salom
Suplent:
Maria Antònia Sureda i Martí
Grup parlamentari Mixt
Titular:
Sílvia Tur i Ribas
Suplent:
Josep Castells i Baró
Consells insulars
Consell de Mallorca
Titulars:
Llorenç S. Galmés i Verger (Partit Popular)
Joan Llodrà i Gayà (Més per Mallorca)
Andreu Alcover i Ordinas (Socialista)
Suplents:
Catalina Cirer i Adrover (Partit Popular)
Guillem Balboa i Buika (Més per Mallorca)
M. Teresa Suárez i Genovard (Socialista)

Acord sobre la presentació davant la Mesa del
Parlament de les Illes Balears de la comptabilitat dels grups
parlamentaris.
L’article 29 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears estableix al punt 1 que el Parlament assignarà als grups
parlamentaris, amb càrrec al seu pressupost, una subvenció
fixa, idèntica per a tots, i una altra variable en funció del
nombre de diputats i diputades.
El punt 2 de l’article 29 esmentat assenyala que els grups
parlamentaris hauran de dur una comptabilitat específica,
concreta i detallada de la subvenció abans esmentada, que
posaran a disposició de la Mesa del Parlament anualment abans
de l’1 d’agost de l’any següent al de l’exercici al qual fa
referència la comptabilitat, en la forma que determini la Mesa
del Parlament.
Per tant, abans de l’1 d’agost de 2020 els grups
parlamentaris haurien d’haver presentat davant la Mesa del
Parlament la comptabilitat específica de la subvenció rebuda
durant l’any 2019. No obstant això, els grups parlamentaris no
han pogut complir amb aquesta obligació ja que mancava que
la Mesa del Parlament determinàs la forma amb què s’havia de
presentar aquesta comptabilitat específica.
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Així mateix, l’article 29.2 del Reglament del Parlament
estableix que la Mesa, amb el detall de presentació que es
decideixi, ordenarà la seva publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, i estarà també disponible dita
informació a la web del Parlament.
En conseqüència, per tal de donar compliment a les
obligacions establertes a l’article 29.2 del Reglament del
Parlament, la Mesa del Parlament, en sessió de dia 15 d'octubre
de 2020, adopta l'acord següent:
1. Els grups parlamentaris posaran a disposició de la Mesa
del Parlament els comptes anuals del grup parlamentari, que
inclouran el balanç, el compte de resultats i la memòria, per
a l’elaboració dels quals es prendran com a referència els
models abreujats de comptes anuals establerts a la
Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Presidència del
Tribunal de Comptes, per la qual es publica l’acord del Ple
de 20 de desembre de 2018, d’aprovació del Pla de
Comptabilitat adaptat a les formacions polítiques i a la Llei
Orgànica 3/2015, de 30 de març, amb les adaptacions
necessàries derivades de la naturalesa pròpia dels grups
parlamentaris.
2. Els comptes anuals, que s’hauran de presentar davant la
Mesa del Parlament, en el cas del Grup Mixt s’entendran
referits a cada una de les entitats formades per la seva
pertinença a una mateixa formació política, i als del mateix
grup mixt si hi hagués diputats o diputades del Grup
Parlamentari Mixt no constituïts com a entitat.
3. Establir un termini extraordinari per presentar la
comptabilitat dels grups parlamentaris referida a l’exercici
2019 fins al 31 de desembre de 2020.
4. Publicar els comptes anuals dels grups parlamentaris al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i a la
pàgina web del Parlament amb el detall i la forma que s’ha
establert al punt 1 d’aquest acord.
5. Encarregar a la interventora de la cambra l’elaboració
d’unes normes sobre les assignacions econòmiques dels
grups parlamentaris que haurà de dur a l’aprovació de la
Mesa del Parlament abans del 30 de juny de 2021.
6. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris i
publicar-lo al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
Palma, a 15 d'octubre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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