BUTLLETÍ OFICIAL
del
PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
DL. PM. 558-1983

Fq.Con.núm. 33/28

28 de febrer de 2019

IX legislatura

Núm. 184

SUMARI
3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
A) RGE núm. 1537/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la lluita contra la
processionària del pi.
10471

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 1457/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Alaior per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10471
B) RGE núm. 1458/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Alaró per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10471
C) RGE núm. 1459/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Alcúdia per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10471
D) RGE núm. 1460/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Algaida per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10471
E) RGE núm. 1461/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Andratx per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10472
F) RGE núm. 1462/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Ariany per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10472
G) RGE núm. 1463/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Artà per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10472

10466

BOPIB núm. 184 - 28 de febrer de 2019

H) RGE núm. 1464/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
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R) RGE núm. 1474/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Costitx per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
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S) RGE núm. 1475/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Deià per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
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T) RGE núm. 1476/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Eivissa per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
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U) RGE núm. 1477/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Es Castell per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
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V) RGE núm. 1478/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Es Mercadal per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
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W) RGE núm. 1479/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'es Migjorn Gran per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
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X) RGE núm. 1480/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Escorca per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
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Y) RGE núm. 1481/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Esporles per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
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Z) RGE núm. 1482/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Estellencs per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
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AA) RGE núm. 1483/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Felanitx per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
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AB) RGE núm. 14864/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Ferreries per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10475
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AC) RGE núm. 1485/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Formentera per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10476
AD) RGE núm. 1486/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Fornalutx per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10476
AE) RGE núm. 1487/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Inca per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10476
AF) RGE núm. 1488/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10476
AG) RGE núm. 1489/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Lloseta per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10476
AH) RGE núm. 1490/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Llubí per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10476
AI) RGE núm. 1491/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Llucmajor per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10477
AJ) RGE núm. 1492/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Manacor per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10477
AK) RGE núm. 1493/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Mancor de la Vall per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10477
AL) RGE núm. 1494/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Maó per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10477
AM) RGE núm. 1495/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Maria de la Salut per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10477
AN) RGE núm. 1496/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Marratxí per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10477
AO) RGE núm. 1497/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Montuïri per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10478
AP) RGE núm. 1498/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Muro per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10478
AQ) RGE núm. 1499/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Palma per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10478
AR) RGE núm. 1500/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Petra per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10478
AS) RGE núm. 1501/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Pollença per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10478
AT) RGE núm. 1502/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Porreres per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10478
AU) RGE núm. 1503/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Puigpunyent per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral. 10479
AV) RGE núm. 1504/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sa Pobla per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10479
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AW) RGE núm. 1505/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10479
AX) RGE núm. 1506/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sant Joan per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10479
AY) RGE núm. 1507/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10479
AZ) RGE núm. 1508/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10479
BA) RGE núm. 1509/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Es Cardassar per tal de lluitar contra la sinistralitat
laboral.
10480
BB) RGE núm. 1510/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sant Lluís per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10480
BC) RGE núm. 1511/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Santa Eugènia per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10480
BD) RGE núm. 1512/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10480
BE) RGE núm. 1513/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Santa Margalida per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10480
BF) RGE núm. 1514/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10480
BG) RGE núm. 1515/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Santanyí per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10481
BH) RGE núm. 1516/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Selva per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10481
BI) RGE núm. 1517/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sencelles per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10481
BJ) RGE núm. 1518/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Ses Salines per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10481
BK) RGE núm. 1519/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sineu per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10481
BL) RGE núm. 1520/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sóller per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10481
BM) RGE núm. 1521/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Son Servera per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10482
BN) RGE núm. 1522/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Valldemossa per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral. 10482
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BO) RGE núm. 1523/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics donats pel
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral.
10482
BP) RGE núm. 1557/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'actuació per a la dermatitis
atòpica moderada-greu a les Illes Balears.
10482
BQ) RGE núm. 1558/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a administració del medicament
Dupilumab a les Illes Balears, 1.
10482
BR) RGE núm. 1559/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a administració del medicament
Dupilumab a les Illes Balears, 2.
10482
BS) RGE núm. 1560/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a emol·lients per a pacients amb
dermatitis atòpica moderada o greu.
10482

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1736/19, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a REIB.

10483

B) RGE núm. 1742/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nou REB i sobrecosts de la
insularitat.
10483
C) RGE núm. 1743/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular relativa a comunicat de la comissió
avaluadora per seleccionar el nou director del Museu d'Es Baluard.
10483
D) RGE núm. 1788/19, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a planificació de l'aplicació
de les mesures aprovades en relació amb l'educació infantil fins a 3 anys.
10483
E) RGE núm. 1794/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
habitatges públics a Son Busquets.
10484
F) RGE núm. 1795/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
millores de finançament.
10484
G) RGE núm. 1796/19, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a impacte ambiental
dels creuers.
10484
H) RGE núm. 1797/19, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pous d'aigua que
s'obren a Eivissa.
10484
I) RGE núm. 1798/19, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a limitació del preu
del lloguer.
10484
J) RGE núm. 1805/19, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a formació nàutica.

10484

K) RGE núm. 1806/19, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dotacions de
personal mèdic.
10484
L) RGE núm. 1807/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació irregular del
gerent del Consorci Palma Arena.
10485
M) RGE núm. 1808/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència a la
Conselleria d'Educació i Universitat.
10485
N) RGE núm. 1809/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria
d'educació infantil de 0-3 anys.
10485
O) RGE núm. 1810/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mancances a la sanitat balear.
10485
P) RGE núm. 1811/19, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de
residències i centres de dia.
10485
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Q) RGE núm. 1812/19, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'habitatge.
10485
R) RGE núm. 1813/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalitat de les Illes Balears.
10486

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1715/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament de la Llei d'igualtat de dones i homes a l'àmbit
educatiu, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
10486
B) RGE núm. 1738/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa que el Govern de les Illes Balears realitzi una convocatòria de
consolidació d'ocupació dels treballadors i treballadores de la CAIB, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
10487

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 1758/19, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern
davant el Ple, sobre el nou Règim Especial de les Illes Balears aprovat recentment pel Govern de l'Estat.
10497
B) RGE núm. 1766/19, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent davant el Ple de la presidenta
del Govern, sobre el nou Règim Especial de les Illes Balears.
10497

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1547/19, 1554/19 i 1552/19.

10497

B) Presa en consideració per part del Congrés de Diputats de la Proposició de llei de reforma de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de l'aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears.
10497
C) No-admissió de la Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular de concurs extraordinari de mèrits de les administracions
públiques de les Illes Balears (RGE núm. 1421/19).
10497
D) Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes amb sol·licitud de resposta escrita
RGE núm. 17042 a 17044/17, relatives a Son Ferriol (1 a 3).
10498
E) Habilitació de dilluns i dissabtes del mes de març de 2019 als efectes de la tramitació de la Proposta de reforma del Reglament
del Parlament de les Illes Balears (RGE núm. 1534/19).
10498
F) Habilitació de dilluns i dissabtes del mes de març de 2019 als efectes de la tramitació del Projecte de llei de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears (RGE núm. 15363/18).
10498

4. INFORMACIONS
A) Renúncia al càrrec de diputat d'Antoni Camps i Casasnovas (RGE núm.1832/19).
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Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de febrer de 2019, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 27 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 1537/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb la
lluita contra la processionària del pi.

B)
RGE núm. 1458/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament d'Alaró per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Alaró per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, en relació amb la política general del
Govern pel que fa a la lluita contra la processionària del pi.
Palma, a 18 de febrer de 2019
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
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 27 de febrer de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 27 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 1457/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament d'Alaior per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Alaior per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

C)
RGE núm. 1459/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament d'Alcúdia per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Alcúdia per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?
Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
D)
RGE núm. 1460/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament d'Algaida per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Algaida per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?
Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
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H)

E)
RGE núm. 1461/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament d'Andratx per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Andratx per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

RGE núm. 1464/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Banyalbufar per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Banyalbufar per tal
de lluitar contra la sinistralitat laboral?
Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
I)
F)
RGE núm. 1462/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament d'Ariany per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Ariany per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

RGE núm. 1465/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Binissalem per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Binissalem per tal
de lluitar contra la sinistralitat laboral?
Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
J)
G)
RGE núm. 1463/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament d'Artà per tal de lluitar contra la sinistralitat
laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Artà per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?
Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

RGE núm. 1466/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Búger per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Búger per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?
Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
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K)

N)

RGE núm. 1467/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Bunyola per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

RGE núm. 1470/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Campos per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Bunyola per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Campos per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

L)

O)

RGE núm. 1468/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Calvià per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

RGE núm. 1471/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Capdepera per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Calvià per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Capdepera per tal
de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

M)

P)

RGE núm. 1469/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Campanet per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

RGE núm. 1472/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per tal de lluitar
contra la sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Campanet per tal
de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
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Q)

T)

RGE núm. 1473/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Consell per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

RGE núm. 1476/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament d'Eivissa per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Consell per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Eivissa per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

R)

U)

RGE núm. 1474/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Costitx per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

RGE núm. 1477/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament d'Es Castell per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Costitx per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Es Castell per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

S)

V)

RGE núm. 1475/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Deià per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

RGE núm. 1478/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament d'Es Mercadal per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Deià per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Es Mercadal per tal
de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
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X)
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RGE núm. 1479/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament d'es Migjorn Gran per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

AA)
RGE núm. 1482/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament d'Estellencs per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran per
tal de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Estellencs per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Y)

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

RGE núm. 1480/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament d'Escorca per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

AB)
RGE núm. 1483/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Felanitx per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Escorca per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Felanitx per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Z)

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

RGE núm. 1481/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament d'Esporles per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

AC)
RGE núm. 14864/19, del diputat Santiago Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts
econòmics donats pel Govern de les Illes Balears durant
l'any 2018 a l'Ajuntament de Ferreries per tal de lluitar
contra la sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Esporles per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Ferreries per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
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AD)
RGE núm. 1485/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Formentera per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

AG)
RGE núm. 1488/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre per tal de lluitar
contra la sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Formentera per tal
de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Lloret de
Vistalegre per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AE)
RGE núm. 1486/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Fornalutx per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

AH)
RGE núm. 1489/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Lloseta per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Fornalutx per tal
de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Lloseta per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AF)
RGE núm. 1487/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament d'Inca per tal de lluitar contra la sinistralitat
laboral.

AI)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament d'Inca per tal de lluitar
contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Llubí per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

RGE núm. 1490/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Llubí per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
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AJ)
RGE núm. 1491/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Llucmajor per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

AM)
RGE núm. 1494/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Maó per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Llucmajor per tal
de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Maó per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AK)
RGE núm. 1492/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Manacor per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

AN)
RGE núm. 1495/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Maria de la Salut per tal de lluitar contra
la sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Manacor per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Maria de la Salut
per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AL)
RGE núm. 1493/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Mancor de la Vall per tal de lluitar contra
la sinistralitat laboral.

AO)
RGE núm. 1496/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Marratxí per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Mancor de la Vall
per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Marratxí per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
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AP)
RGE núm. 1497/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Montuïri per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

AS)
RGE núm. 1500/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Petra per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Montuïri per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Petra per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AQ)
RGE núm. 1498/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Muro per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

AT)
RGE núm. 1501/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Pollença per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Muro per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Pollença per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AR)
RGE núm. 1499/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Palma per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

AU)
RGE núm. 1502/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Porreres per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Palma per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Porreres per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
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AV)
RGE núm. 1503/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Puigpunyent per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

AZ)
RGE núm. 1506/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Sant Joan per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Puigpunyent per tal
de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sant Joan per tal
de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AX)
RGE núm. 1504/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Sa Pobla per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

BA)
RGE núm. 1507/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja per tal de lluitar
contra la sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sa Pobla per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sant Joan de
Labritja per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AY)
RGE núm. 1505/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per tal de lluitar
contra la sinistralitat laboral.

BB)
RGE núm. 1508/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia per tal de lluitar
contra la sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sant Josep de Sa
Talaia per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
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BC)
RGE núm. 1509/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Es Cardassar per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral.

BF)
RGE núm. 1512/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu per tal de lluitar
contra la sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Es
Cardassar per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Santa Eulàlia del
Riu per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

BD)
RGE núm. 1510/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Sant Lluís per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

BG)
RGE núm. 1513/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Santa Margalida per tal de lluitar contra
la sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sant Lluís per tal
de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Santa Margalida
per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

BE)
RGE núm. 1511/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Santa Eugènia per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

BH)
RGE núm. 1514/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Santa Maria del Camí per tal de lluitar
contra la sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Santa Eugènia per
tal de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Santa Maria del
Camí per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
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RGE núm. 1515/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Santanyí per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

BL)
RGE núm. 1518/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Ses Salines per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Santanyí per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Ses Salines per tal
de lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

BJ)

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

RGE núm. 1516/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Selva per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

BM)
RGE núm. 1519/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Sineu per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Selva per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sineu per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

BK)
RGE núm. 1517/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Sencelles per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

BN)
RGE núm. 1520/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Sóller per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sencelles per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Quins ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Sóller per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

10482

BOPIB núm. 184 - 28 de febrer de 2019

BO)
RGE núm. 1521/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Son Servera per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Son Servera per tal
de lluitar contra la sinistralitat laboral?
Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

BP)
RGE núm. 1522/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Valldemossa per tal de lluitar contra la
sinistralitat laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Valldemossa per
tal de lluitar contra la sinistralitat laboral?
Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

BQ)
RGE núm. 1523/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics
donats pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2018 a
l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany per tal de lluitar
contra la sinistralitat laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 ajuts econòmics ha donat el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Vilafranca de
Bonany per tal de lluitar contra la sinistralitat laboral?
Palma, a 18 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

BR)
RGE núm. 1557/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'actuació
per a la dermatitis atòpica moderada-greu a les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té la Conselleria de Salut un pla d'actuació per a la
dermatitis atòpica moderada-greu a les Illes Balears?
Palma, a 20 de febrer de 2019
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

BS)
RGE núm. 1558/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a administració
del medicament Dupilumab a les Illes Balears, 1.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 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 criteris d'administració del medicament
Dupilumab a les Illes Balears?
Palma, a 20 de febrer de 2019
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

BT)
RGE núm. 1559/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a administració
del medicament Dupilumab a les Illes Balears, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L'accés al medicament Dupilumab es realitza a les Illes
Balears mitjançant "medicament estranger" o "ús compassiu"?
Té previst deixar accedir al medicament mitjançant aquests?
Palma, a 20 de febrer de 2019
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

BU)
RGE núm. 1560/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a emol·lients per
a pacients amb dermatitis atòpica moderada o greu.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

BOPIB núm. 184 - 28 de febrer de 2019
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per què els emol·lients per a pacients amb dermatitis
atòpica moderada o greu no estan finançats per la sanitat
balear? Té previst incloure'ls a curt termini?
Palma, a 20 de febrer de 2019
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

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 27 de febrer de 2019, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

Palma, a 25 de febrer de 2019
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 1743/19, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular relativa a
comunicat de la comissió avaluadora per seleccionar el nou
director del Museu d'Es Baluard.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora la consellera de Cultura, Participació i Esports
el comunicat de la comissió avaluadora per seleccionar el nou
director del Museu d'Es Baluard?
Palma, a 25 de febrer de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 27 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 1736/19, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a REIB.
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Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de febrer de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 27 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
D)
Presidenta, creu que el REIB que va aprovar divendres
passat el Consell de Ministres és el que els ciutadans de les
Balears es mereixen?
Palma, a 25 de febrer de 2019
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

B)
RGE núm. 1742/19, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nou REB i
sobrecosts de la insularitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta del Govern, considera que amb el REB que
es va aprovar el passat divendres queden solucionats els
sobrecosts derivats de la insularitat?

RGE núm. 1788/19, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
planificació de l'aplicació de les mesures aprovades en
relació amb l'educació infantil fins a 3 anys.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Quina és la planificació de la Conselleria d'Educació en
l'aplicació de les mesures aprovades pel Parlament en relació
amb l'educació infantil fins a 3 anys?
Palma, 26 de febrer de 2019
El diputat
Nel Martí i Llufriu
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E)
RGE núm. 1794/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a habitatges públics a Son Busquets.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
S'haurà avançat, aquesta legislatura, en alguna cosa concreta
per fer habitatges de protecció pública a Son Busquets?
Palma, 26 de febrer de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 1795/19, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a millores de finançament.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines millores de finançament hem aconseguit a les Illes
en aquests nou mesos del Govern de Pedro Sánchez?
Palma, 26 de febrer de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

G)
RGE núm. 1796/19, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
impacte ambiental dels creuers.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Quines mesures pensa prendre el Govern per evitar o
minimitzar l'impacte ambiental dels creuers?
Palma, 27 de febrer de 2019
El diputat
David Martínez i Pablo

H)
RGE núm. 1797/19, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a pous d'aigua que s'obren a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Creu la Conselleria de Medi Ambient que és sostenible el
nombre de pous d'aigua que s'obren a Eivissa anualment?
Palma, 27 de febrer de 2019
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

I)
RGE núm. 1798/19, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a limitació del preu del lloguer.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Considera adequat que es limitin els preus del lloguer en
zones d'especial dificultat d'accés a l'habitatge?
Palma, 27 de febrer de 2019
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

J)
RGE núm. 1805/19, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a formació
nàutica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Presidenta, considera que el seu govern ha donat un fort
impuls a la formació nàutica com va prometre el 2015?
Palma, 27 de febrer de 2019
La diputada
Olga Ballester i Nebot

K)
RGE núm. 1806/19, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a dotacions de personal mèdic.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Hi ha alguna especialitat mèdica a Son Espases sense les
dotacions de metges especialistes corresponents completes?

BOPIB núm. 184 - 28 de febrer de 2019
Palma, 26 de febrer de 2019
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

L)
RGE núm. 1807/19, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació irregular del gerent del Consorci Palma
Arena.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
sanció rebuda per la contractació irregular del gerent del
Consorci Palma Arena?
Palma, 27 de febrer de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

M)
RGE núm. 1808/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transparència a la Conselleria d'Educació i Universitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el conseller d'Educació i Universitat que les
seves actuacions durant la present legislatura s'han ajustat al
principi de transparència?
Palma, 27 de febrer de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

N)
RGE núm. 1809/19, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria d'educació infantil de 0-3 anys.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora el Govern amb més recursos que mai les
actuacions que ha dut a terme durant aquesta legislatura en
matèria d'educació infantil de 0-3 anys?
Palma, 27 de febrer de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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O)
RGE núm. 1810/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mancances a la
sanitat balear.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com pot justificar el Govern amb més recursos que mai les
mancances de la sanitat balear?
Palma, 27 de febrer de 2019
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

P)
RGE núm. 1811/19, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de residències i centres de dia.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora el Govern amb més recursos que mai la demora
en la construcció de noves residències i centres de dia per a
persones dependents?
Palma, 27 de febrer de 2019
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

Q)
RGE núm. 1812/19, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'habitatge.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el Govern amb més recursos que mai que la
política duta a terme en matèria d'habitatge durant aquesta
legislatura ha estat efectiva?
Palma, 27 de febrer de 2019
La diputada
Margarita Prohens i Rigo
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R)
RGE núm. 1813/19, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalitat
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta del Govern, considera vostè que les Illes
Balears tenen una fiscalitat justa?
Palma, 27 de febrer de 2019
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de febrer de 2019, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 27 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 1715/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a desenvolupament de la Llei d'igualtat de dones i
homes a l'àmbit educatiu, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Exposició de motius
El passat 11 de febrer es va celebrar el Dia Internacional de
la Dona i la Nina en la Ciència. La iniciativa d'11 de febrer
promou la realització d'activitats que, visibilitzant la feina de
les dones científiques, fomenti vocacions científiques en les
nines i ajudi a tancar l'escletxa de gènere en la ciència.
D’altra banda, el pròxim 8 de març se celebrarà un any més
el Dia Internacional de la Dona. Des del moviment feminista
consideren més urgent que mai generar llaços entre els diferents
agents socials i polítics davant l’auge de l’extrema dreta i
l’amenaça que aquesta suposa per als drets de les dones,
persones LGTBI i migrants, i davant la proliferació de
discursos misògins i racistes.
Hi ha encara molta feina a fer per reduir i eliminar les
desigualtats entre dones i homes, i des del Parlament de les

Illes Balears hi vàrem contribuir amb l'aprovació de la Llei
11/2016, d'igualtat de dones i homes.
I com no podia ser d’altra forma, l’educació es converteix
en una eina que pot canviar la societat actual i les futures
generacions.
Des de l’àmbit educatiu, vull recordar les paraules de
l'antropòloga Dolores Juliano: “La escuela es también un
espacio de construcción de significados y valores que permite
generar prácticas diferentes”.
Es considera que encara no s’ha implementat pràcticament
cap de les propostes que s’han de desenvolupar en el marc
educatiu de la Llei 3/2007, ni s’han posat en marxa les mesures
aprovades al Pacte d’Estat contra la violència de gènere,
referent a les dones que obliga a impulsar iniciatives concretes
en educació, com tampoc el pressupost per dur-ho a terme.
A les Illes s’han anat fent moltes iniciatives però encara no
n’hi ha prou, encara cal:
• Implantar continguts curriculars que abordin la història de
les dones, amb presència d’autores de totes les matèries en
els llibres de textos.
• Implantar contingut avaluable sobre prevenció del sexisme,
canvis en els rols socials de gènere, sexualitats, respecte de
les diversitats, identitats i expressions de gènere.
• La coeducació en els patis i espais escolars comuns, on es
fomenti el respecte i la igualtat en tots els centres educatius,
acadèmics i universitaris.
• Inclusió de continguts relatius a formació per a la igualtat,
en els diferents processos d’accés a la professió docent i de
tota la comunitat educativa amb perspectiva de gènere i
prevenció de les violències tant a centres públics, concertats
i privats.
• Elaboració i promoció de protocols específics sobre
assetjament sexual i per motiu de gènere en tots els sectors
educatius.
• Extensió immediata del permís de paternitat per promoure
la conciliació laboral i familiar.
• Mesures extraordinàries i efectives per a les dones víctimes
de violència de gènere.
• Posada en marxa d’un pla de formació obligatori en matèria
d’igualtat, gènere, identitats i diversitats en tots els sectors
educatius.
• Nomenament d’una persona agent d’igualtat amb crèdit
horari diari, recursos econòmics i materials per dur a terme
totes les mesures adequades per assegurar la igualtat entre
homes i dones.
Per tot això, present la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar les següents accions en compliment de
la Llei 11/2016, d’igualtat de dones i homes, al títol IV, capítol
1, referent a l’educació:
e) Redactar un “Pla d’Igualtat model”, general i amb
currículum proposat per als diferents nivells educatius, que
cada centre pugui adaptar a la seva realitat socioeconòmica i
cultural. Ha de figurar a la web del departament d’Inspecció
Educativa com a document institucional del centre, al mateix
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nivell que Pla de Convivència, Pla de Normalització
Lingüística, etc.
f) Garantir-ne el compliment a tots els centres escolars tant
públics com concertats, cosa que ara no es dóna.
g) Habilitar les hores necessàries per a la persona
coordinadora del pla d’igualtat en cada centre i fer l’aclariment
de les seves funcions.
h) Impulsar la revisió del material didàctic per adaptar-lo a
l’aplicació de la llei en qüestió.
i) Garantir-ne el compliment que hi hagi una persona
designada amb formació específica als Consells Escolars.
j) Implementar com a formació permanent del professorat
una formació específica en matèria d’igualtat d’oportunitats de
dones i homes, coeducació, violència masclista i educació
afectiva i sexual; una formació de qualitat, avaluable, amb
objectius i continguts clars, que sigui específica per a nivells
educatius i seqüenciada per a nivells de
formació/sensibilització dels i de les docents, a més de ser
obligatòria per als coordinador/es de coeducació. I s’haurà
d’implementar progressivament una formació mínima inicial
que ha d’arribar a totes i cada una de les persones docents.
k) Generar un protocol específic de violència masclista
independent del protocol d’assetjament escolar, actualment
annex del protocol d’assetjament escolar.
l) Contractar personal específic i format a coeducació dins
de l'Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit).
m) Promoure la participació dels centres educatius a les
meses contra la violència de gènere municipals, fomentant la
coordinació interinstitucional i el treball efectiu de prevenció
dins l’àmbit de la comunitat educativa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de les
Illes Balears que les persones que cursen el màster i el grau de
Magisteri han de sortir formats amb continguts de coeducació
com el protocol de violència masclista, pla de coeducació,
formació bàsica, etc.
Palma, a 22 de febrer de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
La portaveu
María Consuelo Huertas i Calatayud

B)
RGE núm. 1738/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa que el Govern de les Illes Balears realitzi una
convocatòria de consolidació d'ocupació dels treballadors
i treballadores de la CAIB, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
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Exposició de motius
Primera. Mitjançant la present iniciativa aquest diputat vol
exposar la situació de frau de llei en la qual es troba un conjunt
de treballadors i treballadores que formen part del personal
estatutari de la sanitat de les Illes Balears, tot i que és
predicable de tots els treballadors amb relació temporal que
presten serveis per a la demandada (com el personal laboral).
Aquest personal ha prestat i continua prestant els seus
serveis com a personal estatutari de caràcter eventual des de
molt de temps enrere. Alguns d'ells van ser nomenats com a
interins, i aquest nomenament no és ajustat a la realitat que
hauria de ser.
L'administració de Sanitat d'aquesta comunitat autònoma
nega el dret que tenen els treballadors a ser considerats
personal fix, i els manté com a temporals per un període de
temps desproporcionat i indeterminat.
Aquest personal de caràcter temporal és l'encarregat de
tractar amb els pacients d'aquesta comunitat autònoma, i
aquesta funció no és l'única a desenvolupar, sinó que també han
estat docents de l'actual personal sanitari d'aquesta comunitat,
impartint cursos sobre els diferents aspectes de la seva branca
sanitària o ponències en diferents congressos. A més d'això,
molts d'aquests treballadors han estat docents del futur personal
que formarà part de l'administració de Sanitat, ensenyant-los i
formant-los en les seves futures funcions de cara als pacients.
Per si no fos prou, alguns d'ells han estat els encarregats de
coordinar el personal sanitari.
Aquesta administració ha permès que el personal sanitari i
no sanitari de les Illes Balears es trobi en aquesta situació de
precarietat i inestabilitat. Tot això remarca de forma palesa la
negligència per part de l'administració en concatenar contractes
eventuals en els quals la seva raó de ser és fal·laç o inexistent,
la qual cosa provocant la inseguretat laboral a la qual els
treballadors estan sotmesos.
Per tot el que s'ha exposat, la pretensió d'aquest diputat és
la del reconeixement de dret de la categoria d'estatutaris fixos
en la sanitat balear a través d'un procés de consolidació versus
Oferta Pública d'Ocupació (OPE d'ara endavant) el que té
programat i en marxa el Govern a través de la Conselleria de
Salut.
Juntament amb l'anterior, s'ha d'assenyalar que el jutjat
contenciós administratiu núm. 8 de Madrid ha dictat
interlocutòria de data 30 de gener de 2018, a través de la qual
ha elevat qüestió de prejudicialitat davant el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, en relació amb un cas i situació
idèntica, a la qual es trobaria la gran majoria de personal
estatutari temporal que presta serveis per al IBSalut i per tant
per a la ciutadania de la nostra comunitat autònoma. Cert, en
síntesi, un treballador estatutari de caràcter temporal ha
interposat demanda similar a la interposada pels meus
patrocinats per al reconeixement de dret consistent que se li
reconegui que és personal estatutari fix i no temporal.
El jutjador adscrit al jutjat contenciós administratiu de
Madrid ha formulat, ex article 267 del TFUE i article 104 del
Reglament de procediment del TJUE, les següents qüestions
prejudicials:
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“Primera. Una situació com la que es descriu en el present
suposat (que l'ocupador públic incompleix els límits
temporals que la norma li exigeix i amb això permet la
successió de contractes temporals o manté la temporalitat
modificant el tipus de nomenament d'eventual a interí o de
substitució) pot entendre's com una utilització successiva de
nomenaments abusiva i per tant considerar-se situació
descrita en la clàusula 5a de l'Acord marc annex a la
Directiva 1999/70/CE?
Segona. El que es disposa a l'Acord marc sobre el treball de
durada determinada, que figura en l'annex a la Directiva
1999/70, en relació amb el principi d'efectivitat, ha
d'interpretar-se en el sentit que s'oposa a normes processals
nacionals que fan i exigeixen al treballador en règim de
temporalitat una conducta activa d'impugnació o recurs (de
tots els successius nomenaments i cessaments), envers això
i només així, estar emparat per la Directiva Comunitària, i
reclamar els drets que li confereix l'ordenament jurídic de
la Unió?
Tercera. En la consideració que en el sector públic i en
l'exercici de serveis essencials, la necessitat de cobrir
vacants, malalties, vacances (…) en essència és
“permanent”, i fent-se necessari delimitar el concepte de
“causa objectiva “que justificaria la contractació temporal:
a) es pot entendre que seria contraria a la Directiva
1999/70/CE (clàusula 5a,1 a), i per tant no existir causa
objectiva quan el treballador temporal, encadena, sense
solució de continuïtat, successius contractes d'interinitat,
treballant tots o gairebé tots els dies de l'any, amb
nomenaments/crides consecutives i successives, que es
dilaten, amb plena estabilitat, en el transcurs dels anys, això
sí, sempre complint-la-hi causa perquè va ser anomenat? b)
S'ha d'entendre per necessitat permanent i no temporal i per
tant no emparada com “raó objectiva” continguda a la
clàusula 5a1a), partint tant dels paràmetres descrits , és a dir
de l'existència que innombrables nomenaments i crides, que
es dilaten durant anys, com de l'existència de defecte
estructural , defecte que es plasmaria en el percentatge
d'interinitat en el sector de què es tracti , o/i que aquestes
necessitats sempre i com a norma es cobreixen amb
treballadors temporals , convertint-se de forma estable en
peça essencial en el desenvolupament del servei públic? c)
O podem entendre que en essència , només devem, per fixar
quin és el límit consentit de temporalitat , acudir a la
literalitat de la norma que empara l'ús d'aquests treballadors
temporals, quan diu que podran nomenar-se per raons de
necessitat, d'urgència o per al desenvolupament de
programes de caràcter temporal, conjuntural o extraordinari
, en definitiva el seu ús perquè s'entengui causa objectiva ha
de respondre a aquestes circumstàncies d'excepcionalitat,
deixant de ser-ho i per tant existint abús quan el seu ús
deixa de ser puntual, ocasional o circumstancial.
Quarta . És conforme amb l'Acord marc annex a la
Directiva 1999/70/CE , entendre com a causa objectiva per
a la contractació i renovació successiva dels Informàtics
estatutaris temporals, raons de necessitat, d'urgència per al
desenvolupament de programes de caràcter temporal,
conjuntural o extraordinari, quan aquests empleats públics
exerceixen de forma permanent i estable funcions ordinàries
pròpies dels empleats estatutaris fixos, sense que
l'administració ocupadora estableixi limits màxima en
aquests nomenaments, ni compleixi les obligacions legals
per proveir aquestes places i aquestes necessitats amb
funcionaris fixos, ni s'estableixi cap mesura equivalent per

prevenir i evitar l'abús en la relació temporal successiva,
perpetuant-se els serveis prestats pels empleats informàtics
estatutaris temporals per terminis, en el supòsit present de
17 anys de serveis continuats?
Cinquena. El que es disposa a l'Acord marc sobre el treball
de durada determinada, que figura en l'annex a la Directiva
1999/70 i la interpretació que en realitza el TJUE, és
compatible amb la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Suprem, com a fixa, sense atendre més paràmetres que
l'existència de causa objectiva en el respecte a la causa de
nomenament, en el propi límit temporal d'aquest, o
determina la impossibilitat de terme de comparació amb el
funcionari de carrera, atès el diferent règim jurídic, sistema
d'accés o la pròpia permanència en les funcions dels
funcionaris de carrera i temporals en els interins?
Sisena. Constatat pel jutge nacional l'abús en la contractació
successiva de l'empleat públic estatutari temporal interí al
servei de SERMAS, que és destinat a cobrir necessitats
permanents i estructurals de la prestació de serveis dels
empleats estatutaris fixos, en no existir cap mesura efectiva
en l'ordenament jurídic intern per sancionar tal abús i
eliminar les conseqüències de la infracció de la norma
comunitària, les clàusules 5 de l'Acord marc annex a la
Directiva 1999/70/CE, han de ser interpretades en el sentit
que obliguen el jutge nacional a adoptar mesures efectives
i dissuasives que garanteixin l'efecte útil de l'Acord marc,
i per tant, a sancionar aquest abús i eliminar les
conseqüències de la infracció d'aquesta norma europea,
deixant inaplicada la norma interna que ho impedeixi? Si la
resposta fora positiva, i com declara en el seu apartat 41, el
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la seva
Sentència de 14 de setembre de 2016, assumptes C-184/15
i C-197/15: Seria conforme amb els objectius perseguits
per la Directiva 1999/70/CE, com a mesura per prevenir i
sancionar l'abús en la relació temporal successiva i eliminar
la conseqüència de la infracció del dret de la Unió, la
transformació de la relació estatutària temporal
interina/eventual/substitut, en una relació estatutària estable,
ja sigui des de la denominació d'empleat públic fix o
indefinit, amb la mateixa estabilitat en l'ocupació que els
empleats estatutaris fixos comparables?
Setena. En el cas d'abús en la relació temporal successiva,
la conversió de la relació estatutària temporal interina en
una relació indefinida o fixa, aquesta pot entendre's que
només compleix amb els objectius de la Directiva
1999/70/CE i el seu Acord marc, quan l'empleat estatutari
temporal que ha sofert l'abús gaudeix de les mateixes i
idèntiques condicions de treball respecte del personal
estatutari fix (en matèria de protecció social, promoció
professional, provisió de vacants, formació professional,
excedències, situacions administratives, llicències i
permisos, drets passius, i cessament en el lloc de treball,
així com participació en els concursos convocats per a la
provisió de vacants i la promoció professional ) sota els
principis de permanència i inamobilitat, amb tots els drets
i obligacions inherents, en règim d'igualtat amb els
informàtics estatutaris fixos?
Vuitena. El dret comunitari obliga a revisar sentències
judicials/actes administratius ferms en aquestes
circumstàncies que es descriuen, quan es donen les quatre
condicions exigides en el cas Kuh¨ne& Heitz NV
(C-453/00, de 13 de gener de 2004) : 1) En el dret nacional
espanyol, l'administració i els tribunals disposen de la
possibilitat de revisió, però amb les restriccions advertides

BOPIB núm. 184 - 28 de febrer de 2019
que fan molt dificultós o impossible aconseguir-ho. 2) La
resolucions controvertides han adquirit fermesa arran d'una
sentència d'un òrgan jurisdiccional nacional que resol en
última/única instància. 3) Aquesta sentència està basada en
una interpretació del dret comunitari no d'acord amb la
jurisprudència del TJUE, i s'ha adoptat sense sotmetre
prèviament una qüestió prejudicial al TJUE. I 3)
L'interessat s'ha dirigit a l'òrgan administratiu
immediatament després d'haver tingut coneixement
d'aquesta jurisprudència.
Novena. Els jutges nacionals, com a jutges europeus que
han de garantir el ple efecte del dret de la Unió en els estats
membres, poden i han d'exigir, i condemnar, a l'autoritat
administrativa interna dels estats membres el fet que -dins
de les seves competències respectives- adoptin les
disposicions pertinents per eliminar les normes internes
incompatibles amb el dret de la Unió, en general, i amb la
Directiva 1999/70/CE, i el seu Acord marc, en particular?”
Com és de veure, la petició nuclear de la qüestió prejudicial
i de l'objecte de la present proposició no de llei pivota sobre la
qüestió que si als treballadors que presten serveis per a
l'administració pública sanitària en condició d'estatutaris
temporals en frau de llei (contractes temporals sense solució de
continuïtat amb l'excés previst per a aquest tipus de
contractació) se'ls ha de reconèixer la condició de fixos o
indefinits.
En atenció al que pugui resoldre el TJUE sobre la qüestió
i eventualment a favor de la pretensió dels treballadors, com
vulgui que l'administració demandada ha convocat oferta
pública d'ús de les places vacants vinculades als meus
patrocinats, es produiria greu perjudici per als treballadors i la
ciutadania pel que s'ha dit fins ara perquè s'hauria d'ordenar la
reincorporació de tots els treballadors que no haguessin aprovat
la plaça en relació amb l'oferta pública d'ocupació convocada
–entre ells els treballadors que no aprovessin-, i es donaria el
cas que existirien dos treballadors per a un mateix lloc de
treball, amb el que comporta de pagament de cotitzacions i
salaris amb efectes retroactius i duplicitat de salaris des de la
reincorporació del personal desafectat a la plantilla, i per tant
la despesa innecessària al cabal públic de la ciutadania; és per
això, en l'enteniment que cap perjudici no es donaria enfront de
tercers, perquè si els demandants porten fins i tot dècades
prestant serveis en condició d'estatutaris fixos, res no impedeix
que ho continuïn prestant mentre el TJUE no resolgui la
qüestió, dit sigui de pas necessària a la vista de la doctrina
dispar existent sobre la matèria en el nostre patrimoni
jurisprudencial estatal, és per això que aquest diputat entén que
és més d'acord amb l'anterior aprovar un procés de consolidació
versus oferta pública d'ocupació.
Sense solució de continuïtat, aquest diputat també entén que
en un procés de consolidació es garanteix la continuïtat dels
treballadors i treballadores que presten serveis per al nostre
servei de salut pública, amb el que això comporta d'aportació
d'experiència i coneixement, donat el bagatge que posseeixen.
Mentre que amb un procés d'oferta pública d'ocupació, a part
de trobar-nos amb l'escenari perniciós davant la dita duplicitat
de treballadors per a un únic lloc de treball, s'està premiant la
memorització enfront de l'experiència que posseeixen aquells
homes i dones que vénen prestant amb afany i sacrifici
professional serveis per a la nostra ciutadania.
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Segona. Com deia en la consideració articulada anteriorment,
un gran nombre de treballadors i treballadores d'IBSalut es
troba en situació de greu precarietat i frau de llei, circumstància
estudiada amb deteniment per aquest diputat a través del treball
de camp polític realitzat amb expert jurista administrativista,
treballadors de l'IBSalut i interlocutors sindicals;
l'administració ha consentit durant un llarg període de temps
que els seus treballadors es trobin en una situació de frau de
llei. Els treballadors han subscrit de forma consecutiva i
concatenada una llarga llista de contractes temporals amb
l'única motivació d'increment de les tasques assistencials, per
acumulació de tasques, entre altres. Molts d'ells, a part d'haver
subscrit aquests contractes temporals, han signat també
contractes com a interins sense haver-hi, en aquest cas, una
causa que els motivi. També queda reflectida una contractació
tenint com a causa de motivació la substitució d'una manera
extensa, arribant a ser en alguns casos exagerada i abusiva.
En aquest aspecte s'ha d'al·legar la Directiva 1999/70/CE
sobre el treball de durada determinada. Aquesta directiva té
com a objectiu establir els principis generals i els requisits
mínims en relació al treball de durada determinada.
La clàusula 1 de la Directiva exposa “L'objecte del present
Acord marc és: a) millorar la qualitat del treball de durada
determinada garantint el respecte al principi de nodiscriminació; b) establir un marc per evitar els abusos derivats
de la utilització de successius contractes o relacions laborals de
durada determinada.”
Per això, i sobre la base d'aquesta clàusula, podem afirmar
que els treballadors han estat objecte d'aquest abús per part de
l'administració de Sanitat en el moment en el qual s'ha anat
succeint una llarga llista de contractes temporals.
La mateixa directiva estableix una definició per al
treballador amb contracte temporal, que és la següent
“treballador amb contracte de durada determinada»: el
treballador amb un contracte de treball o una relació laboral
concertats directament entre un empresari i un treballador, en
els quals el final del contracte de treball o de la relació laboral
ve determinat per condicions objectives tals com una data
concreta, la realització d'una obra o servei determinat o la
producció d'un fet o esdeveniment determinat”.
Continua dient aquesta norma a la seva clàusula 5: “1. A
l'efecte de prevenir els abusos com a conseqüència de la
utilització successiva de contractes o relacions laborals de
durada determinada, els estats membres, prèvia consulta amb
els interlocutors socials i conformement amb la legislació, els
acords col·lectius i les pràctiques nacionals, i/o els interlocutors
socials, quan no existeixin mesures legals equivalents per
prevenir els abusos, introduiran de manera que es tinguin en
compte les necessitats dels diferents sectors i/o categories de
treballadors, una o diverses de les següents mesures: a) raons
objectives que justifiquin la renovació de tals contractes o
relacions laborals; b) la durada màxima total dels successius
contractes de treball o relacions laborals de durada
determinada; c) El nombre de renovacions de tals contractes o
relacions laborals.”
D'aquesta definició s'entén que en el cas present no existeix
una causa o obra que determini el final de la relació de treball
ja que durant anys s'han anat succeint els contractes temporals
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argumentant la mateixa causa. D'això s'extreu que el treball
realitzat pels treballadors de l'IBSalut no és per acumulació de
tasques o per motius extraordinaris, sinó que es tracta d'una
contractació seguida en el temps per exercir les mateixes
funcions.
A nivell nacional, en l'Estatut Marc del Personal Sanitari
dels serveis de salut, s'estableix a l'article 9 que es nomenarà
personal estatutari temporal per raons de necessitat, urgència o
per al desenvolupament de programes de caràcter temporal,
conjuntural o extraordinari. Continua exposant aquest article
que aquests nomenaments podran ser com a interinitat, caràcter
eventual o de substitució.
S'ha de tornar a incidir que els actors han desenvolupat de
manera contínua les mateixes funcions durant un llarg període
de temps fent impossible que l'administració s'empari en el
caràcter extraordinari o temporal dels llocs de treball.
El mateix Estatut Marc regula “Si es realitzessin més de dos
nomenaments per a la prestació dels mateixos serveis per un
període acumulat de 12 o més mesos en un període de dos anys,
procedirà l'estudi de les causes que el van motivar, per valorar,
si escau, la creació d'una plaça estructural en la plantilla del
centre”.
Una altra incongruència que realitza l'administració és
permetre que personal que té caràcter temporal sigui
l'encarregat de la docència d'altres facultatius o d'estudiants de
grau, de postgrau o fins i tot de metges interns residents. No cal
entendre que l'administració faci que aquests treballadors, que
se suposa que són temporals, siguin els encarregats de la
formació d'uns altres. El fet d'impartir docència, de ser ponent
o de ser tutor d'un alumne es considera una mostra de confiança
cap als facultatius, que tenen els coneixements suficients per
transmetre'ls a aquelles persones que estan aprenent.
Tampoc no s'entén que l'administració atorgui càrrecs de
coordinació de departaments a personal de caràcter temporal.
Aquests càrrecs suposen una funció superior que res no té a
veure amb l'exercici de la professió ja que suposa controlar i
gestionar el personal. La coordinació d'un departament és un
càrrec de caràcter indefinit i permanent a causa de la necessitat
inherent que porta amb si mateix. D'això s'extreu que la
gerència va confiar plenament en els mèrits que tenien aquests
treballadors perquè exercissin les funcions de coordinació, sent
indiferent que aquests coordinadors no ostentessin un càrrec fix
en la plantilla del personal.
No pot excusar-se l'administració a contractar personal
temporal amb causa d'acumulació de tasques o per al
desenvolupament de programes de caràcter temporal,
conjuntural o extraordinari, perquè alguns d'ells porten en
aquesta plaça més de 15 anys, fent que sigui inqüestionable la
identitat de les funcions que realitza el personal estatutari fix
del personal temporal.
Amb tot l'exposat queda patent el frau de llei en matèria de
contractes que la CAIB ha realitzat des d'anys enrere, injustícia
que aquest diputat pretén pal·liar amb la present proposició no
de llei al Parlament.
Aquesta deixadesa també queda demostrada en el moment
en el qual l'administració no ha obert un oferta pública

d'ocupació en tots aquests anys, obligant els treballadors a
mantenir actualitzada la borsa de treball. L'administració
incompleix així l'article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015,
de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. Aquest precepte estableix
l'obligatorietat de l'execució de l'oferta d'ocupació pública en
d'un termini improrrogable de tres anys, fet que en aquest àmbit
de la medicina mai no es va dur a terme.
Tercer. Un fet que ha de remarcar-se en aquesta proposició en
termes de discriminació, és la diferència entre els estatutaris
temporals i els estatutaris amb plaça fixa.
Així com als treballadors temporals se'ls “obliga” a realitzar
cursos per a l'exercici de les seves tasques com a facultatiu de
la sanitat pública, als estatutaris amb plaça fixa no els és
aplicable aquesta obligació.
Aquesta diferència en la formació dels facultatius esdevé un
fet molt greu, perquè atempta contra un dret de la ciutadania de
rebre una assistència mèdica correcta.
Aquest fet suposa que podem trobar-nos amb diferents
respostes o diagnòstics en el cas que assisteixi un metge
temporal o un metge fix, perquè, com s'ha dit anteriorment, el
metge temporal està més format i més capacitat a l'hora
d'atendre els pacients.
Quarta. Com bé és sabut, el servei de la sanitat és un servei
públic per interès general dels ciutadans o, dit d'una altra
forma, es tracta d'un servei necessari per a la ciutadania.
Davant aquest caràcter d'interès general i de necessitat, s'ha
revestit la Sanitat com un servei en el qual imperen els principis
d'indefinitat i de permanència. Aquests principis apareixen
conculcats en aquest servei perquè s'entén que és públic pel fet
que es considera com un interès general per als ciutadans, és a
dir, és un servei necessari per a la totalitat de la ciutadania.
En el nostre estat de dret, la Sanitat està inclosa dins del
servei públic per respondre a una necessitat general dels
ciutadans. Aquest servei públic ha de respondre als principis de
regularitat i continuïtat, per tant, les relacions amb els seus
treballadors han de respondre als mateixos criteris. No cap que
en aquests principis de continuïtat i regularitat, l'administració
estigui contínuament signant contractes temporals amb personal
temporal i mostrant cap a l'exterior una aparença de fixesa.
De tot l'al·legat, pot extreure's que l'administració ha
mantingut una actitud d'il·legalitat envers els seus treballadors,
negant-los el dret a ser considerats personal estatutari fix.
Ni importa recordar que la conseqüència de tenir la
consideració d'estatutari temporal provoca una inestabilitat no
només a nivell econòmic sinó també a nivell personal i social.
En l'actualitat, el fet de ser considerat treballador eventual
provoca la negativa a poder accedir a diversos aspectes com
per exemple la concessió d'un préstec hipotecari, la compra
d'un habitatge digne, la compra de vehicle, etc.
Un altre aspecte de major importància és el dubte que tenen
els treballadors en plantejar-se la maternitat o paternitat. Tal
com es troba l'actualitat econòmica i laboral del nostre país,
cada vegada resulta més necessari el fet de gaudir d'una
estabilitat laboral per poder fer front a tot el que la maternitat
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o paternitat comporta. El tenir el caràcter de treballador
temporal fa que els treballadors no gaudeixin de la seguretat
necessària per prendre aquesta decisió. Aquests empleats estan
a la mercè de les actuacions negligents de l'Administració de
Sanitat i al que aquesta decideixi sobre el seu futur.
Aquests treballadors no poden gaudir de la tranquil·litat de
saber que desenvoluparan els seus treballs d'una manera
contínua, sense necessitat de preocupar-se d'un possible
cessament de la relació amb el seu ocupador.
Es fa patent la falta d'honestedat i de gestió de la qual
l'administració fa ús diàriament, ja no només cap als seus
treballadors, sinó també cap als usuaris dels serveis sanitaris.
Cinquena. Un altre fet que condueix a la conclusió que
l'administració és coneixedora de l'aparença de fixesa d'aquests
treballadors resulta del pagament de triennis en les seves
nòmines. Tots els actors perceben mensualment un plus de
“triennis” en les seves nòmines.
L'actitud que es desprèn l'administració de Sanitat en pagar
aquest complement salarial, és d'un reconeixement de fixesa en
el càrrec ocupat.
No pot entendre's el pagament d'un complement que premia
la permanència durant anys en un mateix lloc de treball quan
qui està exercint aquest treball és un treballador eventual. Es
tracta d'una incongruència de l'administració que no es tracta de
solucionar.
Sexta. Sobre l'acord marc sobre el treball de durada
determinada, de 18 de març de 1999, annex a la directiva
1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relatiu a
l'acord marc de la CES, UNICE i CEEP, sobre el treball de
durada determinada. Articles 8, 9, 20, 31 i 33 de la Llei
55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut. Articles 10, 62 i 70 i disposició
transitòria 4a del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Public (d'aplicació subsidiària).
Interessa recordar per cita literal, el contingut d'alguna de
les clàusules dels dos textos normatius d'àmbit europeu
referenciats:
En la clàusula 1, que l'Acord marc té per objecte: “a)
Millorar la qualitat del treball de durada determinada garantint
el respecte al principi de no-discriminació. b) Establir un marc
per evitar els abusos derivats de la utilització de successius
contractes o relacions laborals de durada determinada”.
En la clàusula 3, que a l'efecte del present Acord, s'entendrà
per: “1. “Treballador amb contracte de durada determinada”:
el treballador amb un contracte de treball o una relació laboral
concertats directament entre un empresari i un treballador, en
els quals el final del contracte de treball o de la relació laboral
ve determinat per condicions objectives tals com una data
concreta, la realització d'una obra o servei determinat o la
producció d'un fet o esdeveniment determinat. 2. “Treballador
amb contracte de durada indefinida comparable”: un
treballador amb un contracte o relació laboral de durada
indefinida, en el mateix centre de treball, que faci un treball o
ocupació idèntic o similar, tenint en compte la seva qualificació
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i les tasques que exerceix. En cas que no existeixi cap
treballador fix comparable en el mateix centre de treball, la
comparació s'efectuarà fent referència al conveni col·lectiu
aplicable o, en cas de no existir cap conveni col·lectiu
aplicable, i de conformitat amb la legislació, als convenis
col·lectius o pràctiques nacionals”.
En la clàusula 4, apartat 1, que: “1. Pel que respecta a les
condicions de treball, no podrà tractar-se els treballadors amb
un contracte de durada determinada d'una manera menys
favorable que als treballadors fixos comparables pel mer fet de
tenir un contracte de durada determinada, tret que es justifiqui
un tracte diferent per raons objectives”.
En la clàusula 5, titulada “Mesures destinades a evitar la
utilització abusiva”, s'estableix: “1. A l'efecte de prevenir els
abusos com a conseqüència de la utilització successiva de
contractes o relacions laborals de durada determinada, els estats
membres, prèvia consulta amb els interlocutors socials i
conforme a la legislació, els acords col·lectius i les pràctiques
nacionals, i/o els interlocutors socials, quan no existeixin
mesures legals equivalents per prevenir els abusos, introduiran,
de manera que es tinguin en compte les necessitats dels
diferents sectors i/o categories de treballadors, una o diverses
de les següents mesures: a) raons objectives que justifiquin la
renovació de tals contractes o relacions laborals. b) la durada
màxima total dels successius contractes de treball o relacions
laborals de durada determinada. c) el nombre de renovacions
de tals contractes o relacions laborals. 2. Els estats membres,
prèvia consulta als interlocutors socials, i/o els interlocutors
socials, quan resulti necessari, determinaran en quines
condicions els contractes de treball o relacions laborals de
durada determinada: a) es consideraran "successius". b) es
consideraran celebrats per temps indefinit.”
En la clàusula 8, apartat 3, que: “1. Els estats membres i/o
els interlocutors socials podran mantenir o introduir
disposicions més favorables per als treballadors que les
previstes en el present acord. 3. L'aplicació de les disposicions
del present acord no podrà constituir una justificació vàlida per
a la reducció del nivell general de protecció dels treballadors en
l'àmbit cobert pel present acord.”
I finalment, en article 2, paràgraf primer, de la directiva,
que: “Els estats membres posaran en vigor les disposicions
legals, reglamentàries i administratives necessàries per donar
compliment al que s'estableix en la present directiva com a molt
tard el 10 de juliol de 2001 o s'asseguraran que, com a màxim
en aquesta data, els interlocutors socials hagin establert les
disposicions necessàries mitjançant acord, adoptant els estats
membres totes les disposicions necessàries per poder garantir
en tot moment els resultats fixats per la present directiva”.
A la llum de la concatenació de contractes de treball i la
naturalesa d'aquests i en les circumstàncies que s'han celebrat,
gran part dels treballadors de l'IBSalut vénen prestant serveis
continuats com a personal estatutari temporal durant dècades en
algun dels casos, havent de col·legir-se que la seva situació
d'estatutari temporal és contrària a la Directiva Comunitària
1999/70/CE i a l'Acord marc annex, ja que les situacions
comparables del personal de mateixa categoria, de naturalesa
fixa i temporal, són idèntiques les funcions i tasques que
realitzen tots dos i no hi a raons objectives que les justifiquin,
per això s'està discriminant en les condicions de treball i drets
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laborals bàsics pel mer fet de la naturalesa temporal de
l'ocupació, en relació amb la protecció social, la promoció
professional i la provisió de vacants i en relació amb l'eventual
cessament en el lloc de treball que tenen assignat, havent
quedat durant el seu bagatge en l'administració exclosos de
forma radical i absoluta dels concursos i procediments per a la
provisió de vacants i dels ascensos i la promoció professional,
en els quals només poden participar el personal estatutari fix.
A més, que l'administració demandada ha abusat i abusa de la
contractació temporal i els destina a satisfer necessitats de
caràcter permanent i estructural sense que existeixin raons
objectives que justifiquin o expliquin aquest abús, i sense que
existeixin disposicions protectores mínimes que evitin la
precarització en l'ocupació, en tant que la legislació espanyola
no estableix una durada màxima dels contractes de durada
determinada d'ocupació, ni el nombre màxim de les
renovacions permeses, ni mesures equivalents efectives per
evitar i sancionar, si escau, la utilització abusiva i fraudulenta
d'aquests contractes i nomenaments temporals successius. Per
això a través de la present, es reivindica l'obligada
conseqüència de la pretensió de declaració d'empleat públic fix
o equiparable a fix, no es tracta de desmerèixer els principis de
mèrit i capacitat que regeixen la selecció del personal que
presta els seus serveis en el sector públic, sense oblidar que un
procés de consolidació és ajustat a dret per venir positivat en el
nostre patrimoni jurídic d'aplicació; dit sigui de pas també, que
tots els nostres treballadors compten amb exquisit i abundant
mèrit i capacitat, per aquest motiu l'administració els vingui
mantenint és els seus llocs de treball, sinó que és una
conseqüència que s'hagi abusat de la contractació temporal amb
la finalitat d'evitar aquest abús i sancionar-lo en el cas que es
produeixi per a així complir els objectius de la Directiva
Comunitària.
Per això és encertat apuntar que el comportament de
l'IBSalut i per tant de la consellera de Salut, en el sentit
d'abusar de la contractació temporal sense ajustar-se a dret,
erosiona la Directiva 1999/70/CE sobre el treball de durada
determinada. Per això, i sobre la base de la clàusula 1a abans
transcrita, podem afirmar que els treballadors han estat objecte
d'aquest abús per part de l'administració de Sanitat en el
moment en el qual s'ha anat succeint una llarga llista de
contractes temporals.
La mateixa directiva estableix una definició per al
treballador amb contracte temporal, en la seva clàusula 3a
també transcrita per aquesta part anteriorment, i posada aquesta
clàusula en relació amb la 5a, i a la vista del panorama fàctic
descrit en la present proposició que elevo davant el Parlament,
no existeix una causa o obra que determini el final de la relació
de treball ja que durant anys s'han anat succeint els contractes
temporals argumentant la mateixa causa. D'això s'extreu que el
treball realitzat pels treballadors no és per acumulació de
tasques o per motius extraordinaris, sinó que es tracta d'una
contractació seguida en el temps per exercir les mateixes
funcions.
Des del punt de vista de la jurisprudència europea, s'ha de
tenir en compte que segons el que disposa la Sentència TJUE
(Sala Segona) de 26 gener 2012, l'apartat 1.a) de la clàusula
cinquena de l'Acord ha d'interpretar-se en el sentit que la
necessitat temporal de substitució de personal, prevista per una
normativa nacional, pot constituir en principi una raó objectiva
a l'efecte de la clàusula esmentada. El sol fet que un empresari

es vegi obligat a realitzar substitucions temporals de manera
recurrent, o fins i tot permanent, i que aquestes substitucions
també puguin dur-se a terme mitjançant la contractació de
treballadors en virtut de contractes de treball de durada
indefinida no implica la inexistència d'una raó objectiva, cosa
que no ocorre en el nostre cas. No obstant això, en apreciar si
la renovació dels contractes o de les relacions laborals de
durada determinada està justificada per aquesta raó objectiva,
les autoritats dels estats membres, en l'exercici de les seves
respectives competències, han de tenir en compte totes les
circumstàncies del cas concret, inclosos el nombre i la durada
acumulada dels contractes o relacions laborals de durada
determinada celebrats en el passat amb el mateix empresari, la
qual cosa comportaria, a la vista de la situació dels meus
patrocinats, a entendre fraudulenta la contractació haguda.
S'ha de tenir en compte també que, conforme estableix la
Sentència TJUE (Sala Tercera) de 26 novembre 2014 (C-22),
la clàusula 5, punt 1 de l'Acord, ha d'interpretar-se en el sentit
que s'oposa a una normativa nacional, com la controvertida en
els litigis principals, que autoritza, a l'espera que concloguin els
processos selectius per a la contractació de personal titular de
les escoles de titularitat estatal, la renovació de contractes de
treball de durada determinada per cobrir places vacants de
docents i de personal administratiu i de serveis, sense indicar
terminis concrets per a la conclusió d'aquests processos
selectius i excloent tota possibilitat per a aquests docents i per
a aquest personal d'obtenir la indemnització del perjudici
sofert, si escau, com a conseqüència de tal renovació. En
efecte, sense perjudici de les comprovacions que hauran
d'efectuar els òrgans jurisdiccionals remitents, sembla que,
d'una banda, no permet deduir criteris objectius i transparents
per verificar si la renovació d'aquests contractes respon
efectivament a una necessitat autèntica, si permet aconseguir
l'objectiu perseguit i si resulta indispensable a aquest efecte; i,
d'altra banda, no preveu cap altra mesura dirigida a prevenir i
sancionar la utilització abusiva de successius contractes de
treball de durada determinada.
S'ha de tenir en compte que conforme estableix la Sentència
TJUE (Sala Desena) de 14 setembre 2016 (C-184), la clàusula
5, apartat 1 ha d'interpretar-se en el sentit que s'oposa al fet que
una norma nacional sigui aplicada pels tribunals de l'Estat
membre de què es tracti de tal manera que, en el supòsit
d'utilització abusiva de successius contractes de durada
determinada, es concedeix a les persones que han celebrat un
contracte de treball amb l'administració un dret al manteniment
de la relació laboral, mentre que, amb caràcter general, no es
reconeix aquest dret al personal que presta serveis per a aquesta
administració en règim de dret administratiu, tret que existeixi
una mesura eficaç en l'ordenament jurídic nacional per
sancionar els abusos comesos respecte d'aquest personal, la
qual cosa incumbeix al jutge nacional comprovar; per aquest
motiu el jutjat contenciós administratiu núm. 8 de Madrid
davant tal diferència de tractament i falta d'unificació de
doctrina sobre el supòsit que ens ocupa, ha instat qüestió de
prejudicial davant el TJUE. Així mateix no es pot obligar el
treballador a instar una nova demanda per fixar la sanció
específica a l'administració, quan per raons d'efectivitat i
economia, podria solucionar-se en el mateix Tribunal que ha
declarat l'existència d'utilització abusiva de contractació
temporal.
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Vegeu la Sentència TJUE (Sala Sisena) de 8 març 2011:
«La clàusula 5 (...) ha d'interpretar-se en el sentit que un estat
membre, que estableix en la seva normativa nacional la
transformació dels contractes de treball de durada determinada
en un contracte de treball per temps indefinit quan els
contractes de treball de durada determinada han aconseguit una
certa durada, no està obligat a exigir, en el contracte de treball
per temps indefinit, que es reprodueixin de manera idèntica les
clàusules principals que figuren en el contracte anterior. No
obstant això, per no lesionar els objectius perseguits per la
Directiva 1999/70 ni el seu efecte útil, aquest estat membre
haurà de vetllar perquè la transformació dels contractes de
treball de durada determinada en un contracte de treball per
temps indefinit no vagi acompanyada de modificacions
substancials de les clàusules del contracte precedent en un
sentit globalment desfavorable per a l'interessat quan les
comeses d'aquest i la naturalesa de les seves funcions continuïn
sent els mateixos ».

S'ha de tornar incidir que els treballadors han desenvolupat
de manera contínua les mateixes funcions durant un llarg
període de temps fent impossible que l'administració s'empari
en el caràcter extraordinari o temporal dels llocs de treball. Cert
és que alguns d'ells han estat part de diferents programes però
tots ells tenen en comú l'exercici de les funcions i tasques
pròpies de la seva categoria.

S'ha de tenir en compte que conforme estableix la Sentència
TJUE (Sala Désena) de 14 setembre 2016 (C-16), la renovació
de nomenaments de durada determinada és contrària a l'acord
marc sobre el treball de durada determinada -Directiva
1999/70/CE-, perquè en realitat cobreixen necessitats
permanents. Els estats membres han d'adoptar mesures per
evitar abusos en els contractes successius d'aquesta naturalesa
davant els seus dubtes sobre les raons objectives per justificar
la renovació successiva i la precarietat laboral. No obstant això,
no s'oposa al fet que s'aboni una liquidació d'havers al final del
contracte, la data de finalització del qual ja es va establir en el
mateix nomenament, sense perjudici d'un possible contracte
posterior.

Una altra incongruència que realitza l'administració i que
per això és procedent concloure que els treballadors es troben
en frau de llei, és permetre que personal que té caràcter
temporal sigui l'encarregat de la docència d'altres facultatius o
d'estudiants de grau, de postgrau o fins i tot de metges interns
residents. No cal entendre que l'administració faci que aquests
treballadors, que se suposa que són temporals, siguin els
encarregats de la formació d'uns altres.

Aquesta part es qüestiona, en tant que l'administració ha
d'actuar sempre amb subjecció a la legalitat, vetllant per
l'interès general i complint els objectius que li marca la
Directiva Comunitària, l'exigència processal que a més està
avalada pels tribunals, és incompatible amb el principi
d'efectivitat, ja que impedeix al treballador i fa excessivament
difícil l'exercici dels drets que li confereix l'ordenament jurídic
de la Unió. En aquesta línia és rellevant esmentar la pionera
sentència de la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Castella-Lleó, de 22 de desembre de
2017, (sent els recurrents metges eventuals interins) que diu:
“(...) no és necessari acumular successius nomenaments per ser
considerat indefinit. Aquesta categoria es pot aconseguir pel fet
de ser nomenat interí (encara que s'hagi subscrit un únic
contracte) quan la durada d'aquest vincle s'estengui més enllà
del termini màxim legalment establert en l'article 70.1 de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.”
Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut i
Estatut bàsic de l'empleat públic.
A nivell nacional, a l'Estatut Marc del Personal Sanitari dels
serveis de salut, s'estableix en l'article 9 que es nomenarà
personal estatutari temporal per raons de necessitat, urgència o
per al desenvolupament de programes de caràcter temporal,
conjuntural o extraordinari. Continua exposant aquest article
que aquests nomenaments podran ser com interinitat, caràcter
eventual o de substitució.

El propi Estatut Marc regula “Si es realitzessin més de dos
nomenaments per a la prestació dels mateixos serveis per un
període acumulat de 12 o més mesos en un període de dos anys,
procedirà l'estudi de les causes que el van motivar, per a
valorar, si escau, si escau la creació d'una plaça estructural en
la plantilla del centre”.
En el nostre cas, la Conselleria de Salut no ha realitzat cap
esforç per complir amb el mandat contingut en el precepte
esmentat.

El fet d'impartir docència, de ser ponent o de ser tutor d'un
alumne es considera com una mostra de confiança cap a ells,
que tenen els coneixements suficients per transmetre'ls a
aquelles persones que estan aprenent, és a dir suficient i
excel·lent capacitat i mèrit pel que no existiria barrera, en
termes de rigor amb els principis que regeixen en
l'administració pública a l'hora d'afectar recursos humans.
Tampoc no s'entén que l'administració atorgui càrrecs de
coordinació de departaments a personal de caràcter temporal,
com ocorre en algun dels casos dels demandants. Aquests
càrrecs suposen una funció superior que res no té a veure amb
l'exercici de la professió ja que suposa controlar i gestionar el
personal. La coordinació d'un departament és un càrrec de
caràcter indefinit i permanent a causa de la necessitat inherent
que porta amb si mateix. D'això s'extreu que la gerència va
confiar plenament en els mèrits que tenien aquests treballadors
perquè exercissin les funcions de coordinació, sent indiferent
que aquests coordinadors no ostentessin un càrrec fix en la
plantilla del personal.
No pot excusar-se l'administració a contractar personal
temporal amb causa d'acumulació de tasques o per al
desenvolupament de programes de caràcter temporal,
conjuntural o extraordinari, perquè alguns d'ells porten en
aquesta plaça més de 15 anys, fent que sigui inqüestionable la
identitat de les funcions que realitza el personal estatutari fix
del personal temporal.
Amb tot l'exposat queda patent el frau de llei en matèria de
contractes que l'administració de Sanitat de les Illes Balears ha
realitzat des d'anys enrere.
Aquesta deixadesa també queda demostrada en el moment
en el qual l'administració no ha obert un oferta pública
d'ocupació en tots aquests anys, obligant els facultatius a
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mantenir actualitzada la borsa de treball, tal com s'ha provat en
el fet primer. L'administració incompleix així l'article 70 del
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic. Aquest precepte estableix l'obligatorietat de l'execució
de l'oferta d'ocupació pública en un termini improrrogable de
tres anys, fet que en aquest àmbit de la medicina mai no es va
dur a terme.
Es fa necessari que per aquest parlament es disposi si en el
cas d'una relació professional com la que existeix en els
demandants, en què se'l nomena de forma interina per a una
plaça vacant, amb un nomenament eventual temporal sol
previst per raons de necessitat, d'urgència o per al
desenvolupament de programes de caràcter temporal,
conjuntural o extraordinari, i l'ocupador públic durant anys, fins
i tot dècades, manté aquestes places vacants exercides per
funcionaris interins i no les inclou en l'oferta d'ocupació
corresponent a l'exercici en què es produeix el seu
nomenament, ni l'any següent tal com la normativa nacional
exigeix ( article 10 de l'EBEP) , o sent evident que es tracta de
necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària,
que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal
de nou ingrés i hagin de ser objecte de l'oferta d'ocupació
pública, o a través d'un altre instrument similar de gestió de la
provisió de les necessitats de personal, la qual cosa comporta
l'obligació de convocar els corresponents processos selectius,
fixant la norma espanyola que en tot cas, l'execució de l'oferta
d'ocupació pública o instrument similar haurà de
desenvolupar-se dins del termini improrrogable de tres anys,
article 70 de l'EBEP), el que es demana per aquest diputat, és
que en aquestes condicions que es descriuen, pogués entendre's
que estaria dins de la clàusula 5è aquesta situació descrita, en
entendre que el contracte tàcitament es va anar prorrogant
successivament, any rere any, períodes en els quals l'ocupador
public incompleix l'obligació que la norma li exigeix i permet
la successió de contractes temporals, encara que ho sigui amb
aparença d'un sol nomenament, i per això procedeix el
reconeixement que la relació dels demandants és de naturalesa
estatutària fixa i no temporal, i per això procedeix que prosperi
la present proposició no de llei perquè s'acabi aprovant la
iniciativa legislativa per la qual s'obri un procés de
consolidació per als treballadors i treballadores de l'Ibsalut en
condició d'estatutaris temporals i es paralitzin les ofertes
públiques d'ocupació iniciades per l'Ibsalut.
Les successives contractacions que ha realitzat el Servei de
Salut de les Illes Balears es troben dins el que s'estableix per la
jurisprudència menor del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de 2 de maig de 2017 (rec. 7411/2016) per la qual
aquest tribunal entén que “les interinitats massives i les cadenes
indefinides de contractes interins són fraudulents en tant que a
l'empara d'una modalitat prevista en la llei, persegueixen un
resultat contrari a la mateixa com és el de crear un cos de
treballadors temporals per a cobrir llocs de treball permanents”.
A continuació, segueix aquesta sentència explicant la situació
en frau de llei que comet el Servei de Salut “a la vista dels fets
acreditats, s'evidencia que l'Hospital Clínic de Barcelona
utilitza de forma regular contractes d'interinitat o eventuals per
cobrir necessitats permanents de mà d'obra, de manera que, en
clar abús de dret, manté un cos de treballadors suplents
paral·lel al cos de treballadors fixos, mantenint-se així dos tipus
de plantilla, la permanent fixa i estable i la de substitució
temporal i precària”. S'entén que en la nostra comunitat

autònoma s'ha produït la mateixa situació, ja que el Servei de
Salut manté una borsa de treball basada treballadors temporals
de forma permanent, sense ànim de voler solucionar aquesta
situació. Aquest tribunal recull a més el següent: “la
contractació interina no es limita a la substitució en casos de
difícil previsió com baixes per accident o malaltia o altres
similars, sinó que s'estén a supòsits perfectament previsibles i
integrats en la dinàmica ordinària de la gestió hospitalària com
les vacances i els permisos”. Succeeix així la mateixa
circumstància que l'objecte d'aquest escrit de demanda ja que
l'administració és conscient de la permanència i necessitat dels
llocs de treball que està cobrint amb personal eventual o interí.
Aquesta resolució arriba a la conclusió de la necessitat de
poder aplicar mesures que suposin una protecció als
treballadors que es trobin en situacions similars, mesures que
siguin efectives i que suposin la fi de les diferents infraccions
del dret de la Unió Europea.
Entenem que la posició actual de la jurisprudència del TS
conculca la Directiva 1999/70 i l'Acord marc annexat, i això
aquest sobre l'abast de la causa objectiva i el concepte de
necessitat permanent, en l'àmbit concret de sector públic, i més
concretament en serveis públics essencials, com és en el present
cas la sanitat, però també extrapolable a l'educació i justícia.
Tal com es descriu de forma gràfica en el vot particular ja
referit en sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de data 2 de maig de 2017 Sala Social, que en
definitiva és la interpretació de la Directiva seguida per la
majoria dels jutjats i tribunals de l'Estat espanyol, (recordem
que els recurrents, en la seva condició d'empleats públics
temporals van encadenar excessius contractes temporals) es
diu: "En el cas que ens ocupa entenc que concorren "raons
objectives" per a la contractació laboral mitjançant contractes
temporals successius. Ha quedat acreditat que els contractes
d'interinitat complien els requisits legals en indicar la persona
substituïda i el motiu de la substitució, (…). La relació laboral
de l'actora amb l'hospital recurrent ha estat, doncs, basada en
una relació d'interinatge per substituir persones amb dret a
reserva del lloc de treball. Existeix per tant causa de
temporalitat en cadascun dels contractes, no existint en
conseqüència frau de llei en la contractació temporal, que
tampoc no podria proclamar-se per la reiteració contractual,
perquè res no impedeix la concertació amb el mateix
treballador de diversos contractes temporals seguits sempre que
cadascun d'ells respongui a la causa al fet que obeeix la
concreta modalitat contractual utilitzada i compleixi les altres
formes i condicions legalment establertes. (…)19è). Per
descomptat que el nombre de contractes temporals subscrits
entre les parts és elevat, exagerat fins i tot, però sempre s'ha dit,
i no veig per què cal canviar ara, que la licitud de la
contractació successiva o en cadena està condicionada a
l'efectiva concurrència o no de la causa o objecte que justifica
la temporalitat del vincle contractual triat. Per descomptat que
l'actora, malgrat la seva dilatada prestació de serveis, es troba
en una situació de precarietat o inestabilitat laboral, però no cal
oblidar que el contractat sota la modalitat d'interinatge es troba,
d'ordinari, en una situació precària, perquè el manteniment de
la relació laboral penja de la condició resolutòria que es
reincorpori al seu lloc de treball el substituït o es cobreixi la
vacant que ocupa.”
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En essència, s'està seguint la doctrina jurisprudencial que
prèviament marca el Tribunal Suprem. Però la conclusió que es
desprèn és que la posició transcrita i per tant la doctrina del TS
és incompatible amb la doctrina del TJUE i. per si no fos prou,
en el sector públic, per les característiques pròpies de ser un
servei públic essencial, mai no existirà abús, i mai no serà
aplicable la Directiva Comunitària i per tant mai els
treballadors substituts/eventuals/interins no aconseguiran els
objectius d'estabilitat que predica, i per això entenem que s'ha
d'aprovar una resolució legal a través de la qual s'estableixi que
la postura de la Conselleria de Salut en relació amb el personal
estatutari temporal és contrària al patrimoni normatiu indicat i
que per això no hi ha obstacle perquè es declari que els
treballadors mereixen ser considerats estatutaris fixos a través
d'un procés de consolidació.
En definitiva, els contractes d'interinitat, eventuals i
substituts sotmesos al dret administratiu quedarien amb aquesta
interpretació, en la pràctica, exclosos de la Directiva
Comunitària, en tractar-se d'un contracte veritablement causal
i, per tant, si es respecta aquesta causa, mai no existiria ús
abusiu, en terminologia de la Directiva existiria causa
objectiva.
Des de fa temps es va produir una desnaturalització
d'aquesta modalitat de contractació temporal, els abusos són
freqüents i particularment greus (tingui's en compte la realitat
constatada en el sector públic que es relata en la carta
d'emplaçament –infracció 2014/4224, oberta per la Comissió
Europea contra el Regne d'Espanya i expedient obert EU-Pilot
8422/16EMPL) i aquest personal temporal passa a exercir de
manera permanent i estable necessitats temporals permanents.
Ens trobem davant supòsits "perfectament previsibles" i
integrats dins de la dinàmica ordinària de la gestió hospitalària
com les vacants, maternitats, vacances, permisos (…) que
excepte la malaltia manquen de la nota d'imprevisible.
I la necessitat de perfilar la definició i l'abast en el sector
públic dels termes "raons objectives" i
"necessitats
permanents", quan ens trobem davant serveis essencials, on la
mateixa necessitat de substitució de malalties, vacants,
maternitats, vacances (…) es configura en si, com una
necessitat permanent, on és imprescindible que el servei no
s'interrompi, saber on s'ha de posar l'accent perquè pugui
entendre's que existeix causa objectiva que justifiqui la
utilització successiva de contractes temporals, es fa
imprescindible.
Interessa apuntar les conclusions de l'advocat general de la
Unió Europea, presentades el 26 d'octubre de 2017, davant del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en l'assumpte
C-494/16, en les quals l'advocat general de la UE manifesta que
(i) si es produeix tal utilització abusiva, han de poder aplicar-se
mesures que permetin sancionar tals abusos (apartat 26); (ii)
que la Directiva 1999/70 imposa la transformació de la relació
temporal successiva en una relació fixa o indefinida, si la
normativa interna no conté mesura efectiva per evitar i
sancionar l'ús abusiu per un ocupador del sector públic de la
relació temporal successiva (apartat 28); (iii) que la
transformació en un sol contracte per temps indefinit permetria
sancionar aquest abús i esborrar les seves conseqüències de
manera duradora, independentment del moment en què es va
produir (apartat 62); (iv) i que la sanció davant l'abús ha de
tenir un efecte realment dissuasiu, respectant el principi general
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de proporcionalitat, de manera que en cap cas no cal considerar
una sanció simbòlica com a constitutiva d'una aplicació
correcta i eficaç de l'Acord marc (apartat 63 i 73),
En aquest marc, el jutge del jutjat contenciós administratiu
núm. 8 de Madrid a través de la interlocutòria per la qual eleva
la qüestió de prejudicialitat davant el TJUE arriba, una vegada
comprovades i estudiades les disposicions de la norma nacional
controvertida en el litigi principal, a concloure que és en la línia
de la present proposició parlamentària:
“L'ocupador públic compleix amb els límits i la causa del
nomenament, però desnaturalitza la condició del treballador
eventual/interí/substitut, utilitzant aquesta fórmula per
satisfer necessitats permanents, mantenint-se aquesta
situació en el temps de manera injustificada. No hi ha, en la
norma nacional, límits màxims en aquests nomenaments.
Amb això, el límit del nomenament i no existint límits
màxims de nomenaments, es conclou que, aquests límits no
són eficaços.
Els límits normatius continguts per evitar la prolongació
de la temporalitat, que al principi pogués entendre's com a
límit que evitaria l'abús (articles 10 i 70 del EBEP) no es
compleixen.
No és per tant efectiu.
S'exclou normativament, tota possibilitat que els límits, i les
conseqüències del seu incompliment exigibles a l'ocupador
privat, o predicables a la contractació en el sector públic en
l'àmbit laboral, siguin aplicables a aquest sector public
sotmès al dret administratiu. No existeix més límit que la
raó temporal de la crida, sens dubte ineficaç per a evitar
l'abús.
La normativa i jurisprudència aplicable impedeixen que
excepte mitjançant superació del procés selectiu s'adquireixi
la condició de personal estatutari fix. Després de l'abús, i
per aconseguir els objectius que marca la Directiva
d'estabilitat en l'ocupació, es requereix que el treballador,
en aquest cas concret que exerceix el treball amb demostrat
mèrit i capacitat, durant 17 anys, accedeixi a la mateixa
mitjançant el procés d'oposició o oposició-concurs. Es
considera que això no suposa complir l'objectiu de la
Directiva Comunitària, no sent eficaç, ni proporcional. No
garanteix la plena eficàcia de l'Acord marc.
La disposició transitòria quarta de l'EBEP, és l'únic
precepte que podria articular una via per al compliment dels
objectius de la Directiva, però es configura com a facultat
que depèn de la voluntat de l'ocupador públic (infractor),
postura avalada pel TJUE, que tal com té declarat no
existeix obligació de l'administració d'efectuar
convocatòries de consolidació d'ocupació
La conversió d'aquests contractes eventuals com d'interins,
(Ordre 406/2017, de 8 de maig, del conseller de Sanitat, per
la qual es dicten instruccions per al procediment
extraordinari de transformació de nomenaments de personal
estatutari eventual en nomenaments interins per vacant del
Servei madrileny de Salut ) mesura que s'adopta en relació
amb els eventuals substituts, sense perjudici que per aquesta
jutjadora es considera que això suposa una prova clara que
ens trobem davant un defecte estructural, s'entén que no
suposa complir l'objectiu de la Directiva Comunitària,
produint només postergar i reproduir una situació de
temporalitat i precarietat. Es canvia temporalitat per més
temporalitat.
Tampoc la seva conversió en la figura consagrada pel
Tribunal Suprem, Sala social, d'indefinit no fix, que declara
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com a sanció al frau la conversió del treballador com a
indefinit no fix, quan permet l'amortització de la plaça, o el
seu cessament quan aquesta fora ocupada per un funcionari
de carrera, amb el que el treballador veuria extingida la
seva relació sense la consecució de l'estabilitat que és
l'objectiu essencial de l'Acord marc. Estaríem davant un
altre supòsit de més temporalitat.
I això a pesar que en sentència de 28de maig de 2015 el TS,
constata l'extrem anteriorment referit i declara 3. Finalment,
recordem que l'ordenament jurídic espanyol ha de donar
resposta a la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de
juny de 1999, relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE
i el CEEP sobre el treball de durada determinada,
mitjançant l'establiment de mesures efectives per sancionar
els abusos, en el sentit de la clàusula 5, apartat 1, d'aquest
acord marc, resultant de l'ús de successius contractes de
treball de durada determinada; i tals mesures han d'incloure
al sector públic, sense que sigui suficient amb la conversió
dels contractes temporals en contractes indefinits no fixos,
doncs, com ha declarat l'ATJUE d'11 de desembre de 2014
en l'assumpte León Medialdea (C-86/14 ), tal denominació
no exclou la seva inclusió en l'àmbit de la Directiva.”
Una altra dada a remarcar en aquest aspecte és la identitat
de funcions que exerceixen els treballadors fixos. No existeix
cap diferència de funcions entre el personal fix i el personal
eventual, ja que tots dos grups exerceixen les mateixes
funcions. A tall d'exemple i com s'ha exposat en el fet primer,
existeix un grup de treballadors eventuals que exerceixen
càrrecs de coordinador o de responsable de departament o
projecte. Aquest fet denota la igualtat de funcions entre els
treballadors. Amb tot això es pot afirmar que el Servei de
Sanitat aconsegueix els seus objectius gràcies a aquest personal
temporal.
Com és sabut, per accedir a una plaça fixa en l'àmbit
administratiu respon als principis d'igualtat, capacitat, mèrits i
publicitat. Això ve regulat en la Constitució Espanyola en el
seu article 103.3: “La llei regularà l'estatut dels funcionaris
públics, l'accés a la funció pública d'acord amb els principis de
mèrit i capacitat, les peculiaritats de l'exercici del seu dret a
sindicació, el sistema d'incompatibilitats i les garanties per a la
imparcialitat en l'exercici de les seves funcions.” A més d'això,
aquest article ha de posar-se en relació amb l'article 23.2 CE
relatiu a la igualtat en l'accés a l'ocupació pública: “Així
mateix, tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les
funcions i càrrecs públics, amb els requisits que assenyalin les
lleis”.
A més d'aquest precepte, també trobem la seva regulació en
l'article 78 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic: “1. Les
Administracions Públiques proveiran els llocs de treball
mitjançant procediments basats en els principis d'igualtat,
mèrit, capacitat i publicitat.”
En aquest aspecte, vol aquesta part demostrar que tots els
treballadors tenen els suficients mèrits i capacitat per a
l'adquisició de la fixesa del seu lloc de treball. No hem
d'oblidar en cap moment que la professió que porten la majoria
d'aquests treballadors és la de treballar amb pacients i la
d'atendre'ls en els seus problemes de salut.

En primer lloc s'ha de parlar de la igualtat. La igualtat està
reconeguda en l'article 23.2 pel qual es recull que “Així mateix,
tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i
càrrecs públics, amb els requisits que assenyalin les lleis”. A
més d'això, hem d'estar al que es disposa per la jurisprudència
del Tribunal Constitucional en la seva Sentència 73/1998, de
31 de març “la reserva de llei i el principi de legalitat
comporten una garantia d'ordre material, que es tradueix en la
imperativa exigència de predeterminar quins hagin de ser les
condicions per accedir a la funció pública, de conformitat amb
els indicats principis constitucionals [igualtat, mèrit, capacitat].
Una veritable predeterminació ha d'assegurar que l'òrgan
administratiu encarregat de valorar als candidats no pugui
actuar amb un excessiu arbitri, sinó amb el prudent i raonable
que requereix l'art. 23.2 CE, la qual cosa, d'altra banda, és el
que fa possible, si escau, l'ulterior control jurisdiccional, ja que
el jutge -que ho és de la legalitat- tindrà així un criteri amb el
qual contrastar si l'actuació administrativa s'ha ajustat o no a les
condicions d'igualtat, mèrit i capacitat prèviament establertes
(articles 106.2 i 24.1 CE), sense que això pugui implicar
tampoc, com és obvi, la substitució de la discrecionalitat
tècnica de l'administració -la qualificació tècnica de l'òrgan
qualificador- per la judicial”.
En relació amb els mèrits, queda prou acreditat que tots
aquests treballadors compten amb els mèrits necessaris per a la
seva condició d'estatutari fix. Tal com vinc indicant, tots els
actors han mantingut una voluntat de formar-se en la seva
branca d'especialitat. A més d'aquesta formació contínua, molt
necessària en l'àmbit sanitari, compten amb els mèrits de
docència i de publicació de pòsters o de comunicacions en
diferents mitjans de comunicació.
No cal entendre que, perquè aquests treballadors
adquireixin la condició de fixos, hagin d'entrar en un concurs
de mèrits. Durant tots els anys que han prestat serveis en la
Sanitat pública ha quedat demostrat que han adquirit els mèrits
suficients per treballar amb pacients, per això la conveniència
i l'oportunitat d'un procés de consolidació versus OPE.
El mateix es pot dir de la capacitat dels treballadors. Es
considera que queda prou acreditada la capacitat de cadascun
d'ells després d'exercir les mateixes funcions durant tots els
anys que han romàs en el servei.
Encara que el gruix de la iniciativa plantejada estigui
centrada en les treballadors i les treballadores de la sanitat
pública, podem estendre per tant aquesta petició a tota
l'educació pública, als serveis públics i a la resta de
conselleries, ens i organismes dependents del govern autonòmic
en els quals es donen o concorren les mateixes circumstàncies
de frau de llei.
Per tot l'exposat anteriorment, present la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una convocatòria per a la consolidació
d'ocupació dels treballadors i les treballadores de la CAIB per
a l'ocupació de llocs de caràcter estructural corresponents als
seus diferents cossos, escales o categories.
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Palma, a 22 de febrer de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
La portaveu
María Consuelo Huertas i Calatayud
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 1547/19, 1554/19 i 1552/19.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 1758/19, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
presidenta del Govern davant el Ple, sobre el nou Règim
Especial de les Illes Balears aprovat recentment pel Govern
de l'Estat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer de 2019, conformement amb l'article 184 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin de
recaptar la compareixença urgent de la presidenta del Govern
de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar sobre el tema indicat.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, n'ha acordat acord negatiu, per la qual
cosa l'escrit indicat queda sense efecte.
Palma, a 27 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 1766/19, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent davant el Ple
de la presidenta del Govern, sobre el nou Règim Especial de
les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer de 2019, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades pels diputats Xavier
Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, i Gabriel
Company i Bauzá i per la diputada Maria Núria Riera i Martos,
ambdós del Grup Parlamentari Popular, relatives a règim
especial de les Balears, a fiscalitat a les Illes Balears i a places
d'educació infantil de 0 a 3 anys, incloses a l'ordre del dia de la
sessió plenària de dia 26 de febrer de 2019, per les preguntes
RGE núm. 1736/19, 1742/19 i 1743/19, relatives a REIB, a nou
REB i sobrecosts de la insularitat i a comunicat de la comissió
avaluadora per seleccionar el nou director del Museu d'Es
Baluard, respectivament.
Palma, a 27 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Presa en consideració per part del Congrés de Diputats
de la Proposició de llei de reforma de la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l'aforament dels diputats i les diputades del Parlament de
les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer de 2019, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1724/19, presentat per la presidenta del Congrés dels Diputats,
mitjançant el qual comunica que la proposició de llei
esmentada fou presa en consideració pel Congrés en sessió de
dia 19 de febrer de 2019.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer de 2019, conformement amb l'article 184.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la presidenta del Govern
davant el Ple de la cambra, per tal d'informar sobre el tema
indicat.

Palma, a 27 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Palma, a 27 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
No-admissió de la Proposició de llei d'iniciativa
legislativa popular de concurs extraordinari de mèrits de
les administracions públiques de les Illes Balears (RGE
núm. 1421/19).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer de 2019, una vegada examinats els requisits
formals i d'admissibilitat de la iniciativa esmentada, n'acorda la
no-admissió per contenir preceptes contraris a la legislació
bàsica estatal, d'acord amb els articles 4 i 5.2 de la Llei 4/1991,
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Ordre de Publicació

de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a
les Illes Balears.
F)
Palma, a 27 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes amb sol·licitud de
resposta escrita RGE núm. 17042 a 17044/17, relatives a
Son Ferriol (1 a 3).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1690/19, presentat pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, i
,conformement amb l'establert a l'article 168.2 del Reglament
de la cambra, ordena que les preguntes esmentades s'incloguin
a l'ordre del dia de la sessió següent de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts, de la Comissió de Cultura, Educació i Esports i
a la Comissió de Salut, respectivament, on rebran el tractament
de les preguntes orals.

Habilitació de dilluns i dissabtes del mes de març de
2019 als efectes de la tramitació del Projecte de llei de
salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes
Balears (RGE núm. 15363/18).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer de 2019, conformement amb l'establert a l'article
67.2 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 1815/19, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
mitjançant el qual se sol·licita l'habilitació dels dilluns i els
dissabtes del mes de març present per tal de continuar amb la
tramitació del projecte de llei esmentat a l'enunciat; i,
consegüentment, acorda de sotmetre-ho a la consideració de la
Junta de Portaveus.
Un cop oïda la Junta de Portaveus en sessió del mateix dia,
la Mesa constituïda com a tal en aquesta sessió, acorda
d'habilitar els dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació
del projecte esmentat.
Palma, a 27 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 27 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
E)
Habilitació de dilluns i dissabtes del mes de març de
2019 als efectes de la tramitació de la Proposta de reforma
del Reglament del Parlament de les Illes Balears (RGE
núm. 1534/19).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer de 2019, conformement amb l'establert a l'article
67.2 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 1804/19, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual se sol·licita l'habilitació dels dilluns i els dissabtes del mes
de març present per tal de continuar amb la tramitació de la
Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes
Balears; i, consegüentment, acorda de sotmetre-ho a la
consideració de la Junta de Portaveus.
Un cop oïda la Junta de Portaveus en sessió del mateix dia,
la Mesa constituïda com a tal en aquesta sessió, acorda
d'habilitar els dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació
de la proposta esmentada.
Palma, a 27 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
A)
Renúncia al càrrec de diputat d'Antoni Camps i
Casasnovas (RGE núm.1832/19).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer de 2019, resta assabentada de l'escrit esmentat,
presentat el Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual renuncia al càrrec de
diputat, conformement amb l'establert a l'article 10.4 del
Reglament de la cambra.
Palma, a 27 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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