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C) RGE núm. 8390/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a control sobre
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I) RGE núm. 8502/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'expedients d'autorització de projectes o obres que romanen en tramitació a la Direcció general de Recursos Hídrics.
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J) RGE núm. 8503/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'expedients d'informe de plans, projectes o obres que romanen en tramitació a la Direcció general de Recursos Hídrics.
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K) RGE núm. 8504/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de peticions d'informe o autorització de plans, projectes o obres amb entrada l'any 2017 que romanen en tramitació a la Direcció General
de Recursos Hídrics.
2755
L) RGE núm. 8505/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de peticions d'informe o autorització de plans, projectes o obres amb entrada l'any 2018 que romanen en tramitació a la Direcció General
de Recursos Hídrics.
2755
M) RGE núm. 8506/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de peticions d'informe o autorització de plans, projectes o obres amb entrada l'any 2019 que romanen en tramitació a la Direcció General
de Recursos Hídrics.
2755
N) RGE núm. 8507/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
increment d'empleats públics tècnics dedicats a tramitar les peticions d'informe o autorització de plans, projectes o obres a la Direcció
General de Recursos Hídrics.
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O) RGE núm. 8508/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a termini
mitjà de l'any 2019 en el qual la Direcció General de Recursos Hídrics ha emès informe o autorització per a plans, projectes o obres.
2756
P) RGE núm. 8509/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de peticions d'informe o autorització que va rebre durant l'any 2018 la Direcció General de Recursos Hídrics.
2756
Q) RGE núm. 8510/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de peticions d'informe o autorització que va rebre durant l'any 2019 la Direcció General de Recursos Hídrics.
2756
R) RGE núm. 8511/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de peticions d'informe o autorització que ha rebut durant aquest any la Direcció General de Recursos Hídrics.
2756
S) RGE núm. 8513/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de projectes que s'han presentat a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball d'acord amb la disposició addicional 3a de la
Llei 6/2017.
2756
T) RGE núm. 8514/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programes
individualitzats per identificar concretament els alumnes que no han tengut l'oportunitat de continuar amb l'ensenyament des de l'estat
d'alarma.
2757
U) RGE núm. 8515/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a fons del Ministeri
d'Educació per a la dotació tecnològica dels centres educatius.
2757
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V) RGE núm. 8516/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a fons a rebre el Govern
de les Illes Balears per part del Ministeri d'Educació per millorar la dotació tecnològica dels centres educatius.
2757
W) RGE núm. 8517/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols clars i
concrets dels Ministeris de Sanitat i d'Educació per a l'organització del proper curs 2020-2021.
2757

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 8521/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de comissions
en l'adquisició de material sanitari al despatx d'advocats d'un destacat militant del PSIB-PSOE.
2757
B) RGE núm. 8524/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla urgent de mesures
que garanteixin la conciliació de la vida laboral i familiar.
2758
C) RGE núm. 8558/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a publicitat institucional a la
premsa local.
2758
D) RGE núm. 8562/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
finalització de l'estat d'alarma a les Illes Balears.
2758
E) RGE núm. 8564/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a model turístic per
a les Illes Balears.
2758
F) RGE núm. 8569/20 (rectificat amb l'escrit RGE núm. 8583/20), del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOXActua Baleares, relativa a procediment per a la compra de material sanitari.
2758
G) RGE núm. 8570/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació de
l'esport balear.
2758
H) RGE núm. 8571/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanismes de
conciliació establerts per a les famílies amb fills amb alguna discapacitat.
2759
I) RGE núm. 8572/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a resultat de les
negociacions del Govern amb el Govern central per aconseguir una reactivació econòmica en el sector turístic de les Illes Balears.
2759
J) RGE núm. 8573/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'acord marc per
al manteniment de l'ocupació i la protecció del sector serveis pactat amb els agents socials.
2759
K) RGE núm. 8574/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a restriccions de circulació
dels vehicles dièsel el 2025.
2759
L) RGE núm. 8575/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model econòmic del Govern.
2759

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 8360/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a memòria i restitució de les persones LGTBI víctimes de la repressió
franquista, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
2760
B) RGE núm. 8397/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament i convocatòria de les ajudes per a inversions agrícoles,
davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
2761
C) RGE núm. 8417/20, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a proposta per assolir la gratuïtat de la matrícula de les
proves de batxillerat d'accés a la Universitat (PBAU) per a la convocatòria 2020, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca
(procediment d'urgència).
2761
D) RGE núm. 8450/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a reobertura de les subvencions per a
inversions en explotacions agràries 2018-2020 per donar liquiditat a la pagesia durant la crisi per la COVID-19, davant la Comissió
d'Economia (procediment d'urgència).
2762
E) RGE núm. 8458/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi de model en l'estat d'alarma més
respectuós amb l'estat autonòmic, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
2763
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F) RGE núm. 8462/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures específiques
per al col·lectiu LGTBI durant i després del confinament per COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports.
2764
G) RGE núm. 8463/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equiparació de les condicions de navegació a les que té Canàries
pel que fa a l'Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s'estableixen les condicions a aplicar a la fase de desescalada, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment d'urgència).
2767
H) RGE núm. 8464/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels mercats turístics emissors, davant la Comissió
de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
2768
I) RGE núm. 8465/20, del Grup Parlamentari VOX- Actua Baleares, relativa a mesures per al foment de la conciliació davant la
suspensió de l'activitat educativa durant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, davant la Comissió de Turisme i Treball
(procediment d'urgència).
2769
J) RGE núm. 8466/20, del Grup Parlamentari VOX- Actua Baleares, relativa a mesures tributàries de protecció a les famílies a les
Illes Balears davant la crisi econòmica derivada de la pandèmia COVID-19, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment
d'urgència).
2771
K) RGE núm. 8486/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a formació en COVID-19
a l’EBAP per lluitar contra la pandèmia, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
2771
L) RGE núm. 8499/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a condemna de pràctiques racistes i antisemites, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
2772
M) RGE núm. 8519/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la donació
de sang a les Illes Balears, davant la Comissió de Salut.
2773
N) RGE núm. 8523/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a promoció de la formació professional
dual, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
2774
O) RGE núm. 8525/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a la racionalització de l'administració pública i els
càrrecs polítics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment
d'urgència).
2775

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 10773/19, presentada pel diputat Josep melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a obres a la desembocadura del torrent a Cala Nova.
2775
B) A la Pregunta RGE núm. 2182/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre de metges que realitzen substitucions en els centres de salut de Balears sense la titulació requerida.
2776
C) A la Pregunta RGE núm. 2184/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre de metges que, sense la titulació degudament homologada, fan feina com a substituts als hospitals
de les Illes Balears.
2776
D) A la Pregunta RGE núm. 2190/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a metges sense títol homologat que exerceixen a centres de salut i hospitals de les Illes Balears.
2776
E) A les Preguntes RGE núm. 2229 a 2295/20, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a actuacions dutes a terme per ABAQUA a les Illes Balears finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant el
2015.
2776
F) A les Preguntes RGE núm. 2296 a 2362/20, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a actuacions dutes a terme per ABAQUA a les Illes Balears finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant el
2016.
2778
G) A les Preguntes RGE núm. 2430 a 2496/20, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a actuacions dutes a terme per ABAQUA a les Illes Balears finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant el
2018.
2779
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H) A les Preguntes RGE núm. 2982 a 2986/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a volum de contractació de metges d'atenció primària els anys 2015 a 2019.
2781
I) A les Preguntes RGE núm. 3022 a 3028/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a volum de contractació de metges als hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Formentera, de Manacor, de Menorca, Son Llàtzer i
Universitari Son Espases durant el 2015, per especialització.
2781
J) A les Preguntes RGE núm. 3029 a 3035/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a volum de contractació de metges als hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Formentera, de Manacor, de Menorca, Son Llàtzer i
Universitari Son Espases durant el 2016, per especialització.
2783
K) A les Preguntes RGE núm. 3036 a 3042/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a volum de contractació de metges als hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Formentera, de Manacor, de Menorca, Son Llàtzer i
Universitari Son Espases durant el 2017, per especialització.
2785
L) A les Preguntes RGE núm. 3050 a 3056/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a volum de contractació de metges als hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Formentera, de Manacor, de Menorca, Son Llàtzer i
Universitari Son Espases durant el 2019, per especialització.
2787
M) A les Preguntes RGE núm. 3160 a 3165/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a grau d'execució i partida pressupostària del Pla d'acció de 2019, iniciatives executades íntegrament, iniciatives en
procés d'execució, iniciatives que no s'han iniciat i valoració del resultat del segment estratègic turisme esportiu.
2789
N) A les Preguntes RGE núm. 3167 a 3172/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a grau d'execució i partida pressupostària del Pla d'acció de 2019, iniciatives executades íntegrament, iniciatives en
procés d'execució, iniciatives que no s'han iniciat i valoració del resultat del segment estratègic de turisme de salut i benestar. 2789
O) A les Preguntes RGE núm. 3181 a 3186/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a grau d'execució i partida pressupostària del Pla d'acció de 2019, iniciatives executades íntegrament, iniciatives en
procés d'execució, iniciatives que no s'han iniciat i valoració del resultat del segment estratègic de turisme de MICE.
2790
P) A la Pregunta RGE núm. 3565/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a protocol signat el 17 de febrer de 2019 entre GOIB i els grups El Pi i MÉS per Mallorca pel qual s'ha compromès increment
de 2 milions d'euros al pressupost de l'EPRTVIB durant el 2020.
2791
Q) A la Pregunta RGE núm. 3625/20, presentada per la diputada Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a despesa de reconstrucció de zones afectades per la tempesta Gloria.
2791
R) A la Pregunta RGE núm. 3719/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
processos selectius posats en marxa per l'EBAP l'any 2016.
2791
S) A la Pregunta RGE núm. 3720/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
processos selectius finalitzats per l'EBAP l'any 2016.
2792
T) A la Pregunta RGE núm. 3721/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
processos selectius posats en marxa per l'EBAP l'any 2017.
2793
U) A la Pregunta RGE núm. 3722/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
processos selectius finalitzats per l'EBAP l'any 2017.
2794
V) A la Pregunta RGE núm. 3723/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
processos selectius posats en marxa per l'EBAP l'any 2018.
2794

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 8429 i 8427/20.

2795

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7728/20.

2795

C) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports per a la Proposició no de llei RGE núm. 5603/20.
2795
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D) Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 8424/20, del Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 7/2020, de 8
de maig, pel qual s'estableixen mesures urgents en l'àmbit de l'educació per fer front als efectes de l'emergència sanitària ocasionada
per la COVID-19.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
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J) RGE núm. 8114/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
desconfinament, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
de maig de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 8104/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
conseqüències econòmiques de la COVID-19, que contestà la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
B) RGE núm. 8101/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a presència de
traces de la COVID-19 en aigües residuals, que contestà el
conseller de Medi Ambient i Territori.
C) RGE núm. 8113/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transparència en la gestió de la crisi del coronavirus, que
contestà la consellera d'Administracions Públiques i
Modernització.

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la presidenta del Govern de les Illes
Balears, davant el Ple de la cambra, sobre els efectes de la
situació econòmica provocada per la pandèmia del
coronavirus i les mesures que pensa adoptar per pal·liar la
situació (RGE núm. 6977/20).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
de maig de 2020, tengué lloc la compareixença de la presidenta
del Govern de les Illes Balears, qui informà sobre el tema
indicat.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

D) RGE núm. 8110/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
conciliació per a les famílies durant el procés de desescalada,
que contestà el conseller d'Educació, Universitat i Recerca.
E) RGE núm. 8112/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de
l'adquisició de material sanitari per part del Govern per fer
front a la COVID-19, que contestà la consellera de Salut i
Consum.
F) RGE núm. 8111/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció o eliminació
d'imposts per afrontar la crisi econòmica derivada de la
COVID-19, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.
G) RGE núm. 8100/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a escenaris de restabliment de
les connexions, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
H) RGE núm. 8107/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a poder de decisió que té el Govern en relació amb
l'execució del pla cap a una nova normalitat, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
I) RGE núm. 8102/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió
de l'adquisició de mascaretes defectuoses destinades a ús de
personal sanitari, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual
es valida el Decret Llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual
s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes
de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la
investigació sanitària (RGE núm. 5940/20).
D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
sessió de dia 5 de maig de 2020, després d’un debat i una
votació de totalitat, acordà validar el Decret Llei 6/2020, d’1
d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per
pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de
foment de la investigació sanitària (Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 48 d’1 d’abril de 2020).
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

núm. 11625/19, relativa a millora de l'accessibilitat a
l'aeroport d'Eivissa, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears constata el greuge que
ocasiona als usuaris de l'aeroport d'Eivissa el fet que
aquesta infraestructura no posi a disposició dels passatgers
els serveis d'assistència establerts a la normativa
d'accessibilitat universal pel que fa als vols entre illes.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de març de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8429/19,
relativa a promoció d'equipaments públics en coordinació
entre entitats locals i govern autonòmic en mesures de
promoció, urbanisme i finançament, i quedà aprovada la
següent:

2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que, amb caràcter urgent, traslladi a
l'operador aeroportuari Aena el requeriment per habilitar els
serveis i mitjans que garanteixin l'accessibilitat universal
pel que fa als serveis i a les instal·lacions de l'aeroport
d'Eivissa i, en particular, els referits al tram des dels
mostradors d'embarcament fins a les pistes i zones
d'embarcament a les aeronaus en els vols entre illes.

RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol a la revisió de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera, per tal de permetre l'aplicació tant del superàvit
pressupostari com dels romanents líquids de les entitats
locals a finançar, a més de les inversions financerament
sostenibles, inversions en equipaments públics d'usos
educatius, sanitaris o socials d'urgent necessitat que a causa
del seu caràcter d'urgència no es considerin en el còmput de
la regla de despesa.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment per tal que, mitjançant l'empresa pública AENA,
habiliti a l'aeroport d'Eivissa, únicament en els mesos de
major afluència turística, un nou accés al control de
seguretat, exclusiu per a aquells passatgers a la destinació
de qualsevol altre aeroport de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 10 de març de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol a eximir del compliment de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria
i sostenibilitat financera, totes aquelles entitats locals sense
deute i amb superàvit pressupostari.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure equipaments públics de naturalesa
educativa, sanitària o social en sòl que les entitats locals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears posi a
disposició, en aplicació de la priorització i la celeritat que
permet el Decret Llei 1/2018 quant a les autoritzacions
urbanístiques per poder obtenir tal ús.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure equipaments públics de naturalesa
educativa, sanitària o social, de manera coordinada i
conjunta amb les entitats locals en termes de promoció,
tramitació urbanística i finançament.
A la seu del Parlament, 10 de març de 2020
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de març de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de març de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 11657/19, relativa a habitatges de l'IBAVI ocupats i
lloguer social a la zona de Camp Redó de Palma, amb les
esmenes RGE núm. 4413, 4376 i 4414/20, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que s’iniciïn els tràmits judicials pertinents
perquè quedin lliures d’ocupacions tots els habitatges de
l’IBAVI que estiguin ocupats de manera il·legal, que a
principis d’enguany eren 68, 53 d’aquests a Palma.
2. Simultàniament a la formulació de la denúncia i/o
demanda es substanciarà informe dels Serveis Socials
municipals sobre si la família i/o ocupants estan o no en
situació d’extrema vulnerabilitat. En cas de que els Serveis
Socials estableixin que els ocupants i/o família estiguin en
situació d’extrema vulnerabilitat, aquests seran reallotjats
per part dels serveis d’habitatge de l’Ajuntament de Palma.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que utilitzi tots els mitjans legals a la seva
disposició per a que els habitatges de l’IBAVI no siguin
ocupats il·legalment.
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RESOLUCIÓ
E)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a realitzar de forma urgent totes les obres
de manteniment i millora que siguin necessàries per garantir
la seguretat dels usuaris i dels professionals que treballen al
Centre de Salut de Pere Garau.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que els habitatges que té l’IBAVI a Camp
Redó, siguin cedits a l’Ajuntament de Palma tapiats, lliures
d’ocupacions i de càrregues. Aquests seran gestionats i
rehabilitats per part de l’Ajuntament de Palma perquè
puguin ser destinats a lloguer social.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma a continuar
impulsant les actuacions que calguin per trobar un nou
emplaçament per al Centre de Salut de Pere Garau el més
aviat possible.

A la seu del Parlament, 10 de març de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a incloure el projecte per a la construcció
d'un nou centre sanitari a Pere Garau al Pla
d'Infraestructures d'Atenció Primària previst per a l'any
2020.

Ordre de Publicació

A la seu del Parlament, 10 de març de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta en funcions de la comissió
Margalida Durán i Cladera

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 4 de març de 2020, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1909/20, relativa a nou
centre de salut a Pere Garau i millora de les instal·lacions de
l'actual així com de la resta de centres de les Illes Balears,
amb l'esmena RGE núm. 4410/20, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

Ordre de Publicació
RESOLUCIÓ
D)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears a la
construcció d'un nou centre de salut a la zona de Pere Garau
de Palma i, mentre no es faci, insta a la urgent i immediata
reparació dels defectes estructurals i de salubritat de l'actual
Centre de Salut de Pere Garau.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de març de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6860/19, relativa a dret a la informació, amb l'esmena
RGE núm. 4409/20, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
F)

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Salut del Govern de les Illes Balears a garantir la
seguretat del personal sanitari i usuaris dels centres de salut
i unitats bàsiques d’atenció primària de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 10 de març de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta en funcions de la comissió
Margalida Durán i Cladera

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 4 de març de 2020, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1917/20, relativa a
construcció d'un nou centre sanitari a Pere Garau, amb
l'esmena RGE núm. 4411/20, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix que la Radio
i Televisió de les Illes Balears fa una tasca imprescindible
d’informació de la manera més professional i independent
per garantir l’accés a una informació veraç, independent i
plural a tota la ciutadania de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir impulsant i facilitant que la Radio i
Televisió de les Illes Balears realitzi una tasca informativa
amb rigor i professionalitat, així com que promogui una
programació de servei públic, observant l’equilibri
territorial i, en tot cas, impulsi la producció pròpia, tot
respectant al màxim l’ordenament jurídic i totes les normes
que se’n derivin, especialment a l’hora d’emetre programes
que poden resultar controvertits o ferir la sensibilitat dels
espectadors.
A la seu del Parlament, 10 de març de 2020
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president en funcions de la comissió
José Luis Camps i Pons
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 de març de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 373/20, relativa
a impedir una nova gran superfície comercial a Ses
Fontanelles, amb les esmenes RGE núm. 4467 i 4468/20, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ
I)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a preveure una partida anual per a les Illes Balears,
quantitat que vingui fruit del consens polític i amb el sector
turístic, destinada a la millora i la modernització de les
zones turístiques en general.
A la seu del Parlament, 10 de març de 2020
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

RESOLUCIÓ
G)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una política comercial
compromesa amb el petit i mitjà comerç, com els centres
comercials a cel obert o la formació dual, ajudant i
potenciant la seva competitivitat davant el repte digital i la
pressió dels grans operadors.
A la seu del Parlament, 10 de març de 2020
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 12 de març de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2125/20,
relativa a formació al voltant del sector nàutic, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 de març de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1340/20, relativa
a ajuts per bonificar els costos elèctrics de les explotacions
agràries, amb les esmenes RGE núm. 4477 i 4478/20, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
H)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a trobar, durant el primer quadrimestre de
l’any 2020, les línies adequades per ajudar a rebaixar
aquests costs elèctrics el més aviat possible.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en l’establiment dels criteris per tal de
rebre aquests ajuts es prioritzin les explotacions
d’agricultors professionals, si és possible, prioritzant les
zones d’alt valor agrari.
A la seu del Parlament, 10 de març de 2020
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

J)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a impulsar un pla de comunicació per fer aflorar vocacions
al voltant de la formació del sector nàutic, ja que es tracta
d’un àmbit professional del qual existeix gran demanda i
que té capacitat de creixement i creació de llocs de feina
qualificats, i amb l’objectiu de fidelitzar i constituir
plantilles estables en benefici de la qualitat i l’excel·lència.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a millorar la coordinació i la informació entre els ens locals
per a la difusió de les convocatòries en matèria d’ocupació
d’àmbit autonòmic.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a impulsar les pautes de l’Estratègia Balear de Formació
Professional per a l’Ocupació i per poder ampliar l’oferta
formativa impartida mitjançant la xarxa pública i seguir
ampliant els centres propis del SOIB desplegant la xarxa de
centres integrals de formació professional com ara el Centre
de Formació Nàutica projectat a Palma i el Port d’Alcúdia,
a més de donar un impuls real al Centre de la Mar de
Menorca, i fer-ho amb caràcter d’urgència.
A la seu del Parlament, 17 de març de 2020
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 de març de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2060/20, relativa
a finançament per a la millora i modernització de les Illes
Balears com a destinació turística, amb l'esmena RGE núm.
4470/20, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 d'abril de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 5910/20, relativa a mesures de
protecció per als treballadors de clíniques dentals, i quedà
aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

K)

L)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les següents mesures per protegir els
professionals sanitaris i altres treballadors de les clíniques
dentals davant els riscos sanitaris i econòmics derivats de la
pandèmia de la COVID-19:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Salut a reforçar les unitats d'assistència psicològica del
Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) durant i,
sobretot, després de l'emergència provocada per l'expansió
de la COVID-19 per tal de cobrir les necessitats dels
col·lectius més afectats.

1. Decretar el cessament temporal de les activitats
assistencials de les clíniques dentals, excepte per a
urgències imprescindibles i inajornables, consistents en el
tractament d'infeccions, traumatismes i/o dolors aguts, en
les quals l'activitat assistencial odontològica hagi de ser
necessàriament presencial i directa.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Salut a instaurar un servei gratuït d'atenció psicològica
específic per atendre les necessitats dels professionals
sanitaris durant i, sobretot, després de l'emergència
provocada per l'expansió de la COVID-19.

2. Sol·licitar al Col·legi Oficial de Dentistes de Balears la
relació de clíniques dentals que romandran obertes a
cadascuna de les illes, únicament per a l'atenció d'aquestes
urgències.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar les mesures necessàries per
donar suport i acompanyament psicològic als familiars i
éssers estimats de les persones residents en els centres
assistencials, en les residències de persones majors i en les
residències de persones amb discapacitat, donada l’especial
incidència de casos de la COVID-19 i l’elevat nombre de
defuncions.

3. Proporcionar a les clíniques dentals que romanguin
obertes per a l'atenció d'urgències els Equips de Protecció
Individual oportunament homologats per poder exercir de
manera segura l'activitat.

Palma, 28 d'abril de 2020
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta
Beatriu Gamundí i Molina

4. Tramitar i constatar la causa de força major en els
Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació que, en el
seu cas, hagin estat o siguin sol·licitats pels titulars de les
clíniques dentals que hagin cessat la seva activitat després
de la declaració de l'estat d'alarma, sense que el fet de no
trobar-se incloses entre els establiments de tancament
obligatori pugui ser un impediment per a això.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que dicti un protocol específic per a les
clíniques dentals amb motiu de les actuacions per causa de
la situació de la crisi de la COVID-19, que garanteixi la
seguretat de pacients i professionals. Aquest protocol és
imprescindible donada la situació de desemparament en què
es troba el col·lectiu dental, per la falta de regulació
específica per a aquesta activitat per part del Govern de les
Illes Balears en la situació sanitària i laboral derivada de la
pandèmia COVID-19.
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Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 d'abril de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 5286/20, relativa a
reconeixement de la tasca de tot el personal sanitari i
professional que garanteix els subministraments i serveis
bàsics durant la crisi de la COVID-19, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
M)

Palma, 28 d'abril de 2020
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 d'abril de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 6243/20, relativa a
reforçament de les unitats d'assistència psicològica del Servei
de Salut de les Illes Balears davant la COVID-19, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
reconeixement a l’esforç que estan realitzant totes les
persones i professionals que garanteixen els
subministraments i serveis bàsics durant la pandèmia de la
COVID-19 i, de manera especial, manifesta el seu suport i
agraïment a tots i cadascun dels professionals de la salut per
la seva actitud, entrega, esforç i compromís amb tots els
ciutadans d’aquestes illes.
Palma, 5 de maig de 2020
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta
Beatriu Gamundí i Molina
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La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 d'abril de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 6132/20, relativa a mesures de
protecció per al personal farmacèutic i els usuaris de
farmàcies davant la COVID-19, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

i quedà aprovada, amb l'esmena RGE núm. 3135/20, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
O)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a demanar al Govern central que la mesura descrita
en l'encapçalament d'aquest escrit sigui extensible a aquells
autònoms "temporals" que:
• demostrin haver-se donat d'alta el març o l'abril i de
baixa després de la temporada estival els anys 2018 i
2019,
• demostrin haver estat en actiu com a treballadors
autònoms un mínim de 10 mesos entre els anys 2018 i
2019,
• demostrin haver tingut un contracte d'arrendament, un
dret d'ocupació o en propietat un local on haver exercit
la seva activitat com a autònoms els anys 2018 i 2019.

RESOLUCIÓ
N)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les següents mesures, per protegir el
personal farmacèutic i els usuaris de farmàcies, davant els
riscos sanitaris derivats de la pandèmia de la COVID-19:
1. Instar el Govern d'Espanya a elaborar un Protocol
d'actuació enfront de la COVID-19, que compti amb el
consens i l'aprovació del Consell General de Col·legis
Farmacèutics, juntament amb la resta de Consells Generals
de professionals sanitaris.

Palma, 7 de maig de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2. Seguir les pautes marcades pel Consell General de
Col·legis Farmacèutics en els procediments de “bones
pràctiques”.
3. Realitzar de manera urgent, intensiva i universal proves
diagnòstiques de la pandèmia COVID-19 als treballadors de
farmàcies, tant hospitalàries com comunitàries.
4. Dispensar conformement amb l’indicat pel Consell
General de Col·legis Farmacèutics en els “procediments
d’actuació per a les oficines de farmàcia”, atenent com a
mesura d’organització per a les oficines de farmàcia en les
zones amb major risc de contagi i en situacions individuals
concretes d’especial vulnerabilitat d’algun membre de
l’equip de la farmàcia, recomanablement, amb la porta
oberta, limitant el nombre de persones i respectant les
distàncies, o bé, atendre per finestra en funció de
l’estructura, l’espai i l’afluència d’usuaris.
5. Garantir la dispensació de medicaments de dispensació
hospitalària sense que hagin de ser dispensats a les
dependències de l'hospital, a través de les farmàcies
comunitàries, en cas de no poder atendre de manera eficaç
la població afectada mitjançant el lliurament dels
medicaments en el domicili de l'usuari, per part dels serveis
de farmàcia hospitalària.
Palma, 5 de maig de 2020
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 d'abril de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 6264/20, relativa
a extensió de la prestació excepcional als autònoms temporals,

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de març de 2020, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 140/20, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a informe de fiscalització de la
Sindicatura de Comptes respecte de les retribucions salarials i
contractes de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears, amb el resultat següent: vots
emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 7 i abstencions 0.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 4 de març de 2020, rebutjà els Punts 2, 3 i 4 de la
Proposició no de llei RGE núm. 1909/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou centre de salut a Pere
Garau i millora de les instal·lacions de l'actual així com de la
resta de centres de les Illes Balears, amb el resultat següent:
vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i abstencions
0.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

següent: vots emesos 12, vots a favor 1, vots en contra 7 i
abstencions 4.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

C)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 de març de 2020, rebutjà el Punt 1
de la Proposició no de llei RGE núm. 2060/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament per a la millora i
modernització de les Illes Balears com a destinació turística,
amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en
contra 7 i abstencions 0.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 de març de 2020, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2605/20, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a detall de la recaptació
obtinguda a cada un dels municipis de les Illes Balears
mitjançant l'Impost sobre estades turístiques, amb el resultat
següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i
abstencions 0.
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Ordre de Publicació
G)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 d'abril de 2020, rebutjà els Punts
1 a 3, 5 i 8 a 15 de la Proposició no de llei RGE núm. 6258/20,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
protecció dels treballadors, amb el resultat següent:
• Punts 1, 11 i 13: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en
contra 7 i abstencions 0.
• Punts 2, 9 i 15: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en
contra 7 i abstencions 1.
• Punts 3 i 5: vots emesos 13, vots a favor 1, vots en contra
12 i abstencions 0.
• Punts 8, 10 i 14: vots emesos 13, vots a favor 1, vots en
contra 7 i abstencions 5.
• Punt 12: vots emesos 13, vots a favor 3, vots en contra 7 i
abstencions 3.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de març de
2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6899/19, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
il·legalització immediata dels partits separatistes, amb el
resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 13, vots a favor 1, vots en contra 12 i
abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 13, vots a favor 1, vots en contra 9 i
abstencions 3.
• Punt 3: vots emesos 13, vots a favor 1, vots en contra 8 i
abstencions 4.

H)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 d'abril de 2020, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 6260/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reactivació del
sector turístic, amb el resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 13, vots a favor 4, vots en contra 8 i
abstencions 1.
• Punts 2, 3 i 5: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra
7 i abstencions 0.
• Punts 4 i 9: vots emesos 13, vots a favor 1, vots en contra
7 i abstencions 5.
• Punt 6: vots emesos 13, vots a favor 3, vots en contra 7 i
abstencions 3.
• Punts 7 i 8: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
7 i abstencions 1.

Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 5 de març de 2020, rebutjà el Punt 1 de la
Proposició no de llei RGE núm. 373/20, del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impedir una nova
gran superfície comercial a Ses Fontanelles, amb el resultat

I)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 23 d'abril de 2020, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 6259/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reactivació de
l'economia, amb el resultat següent:
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Punts 1, 5 i 9: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
7 i abstencions 1.
Punts 2, 4, 11 i 12: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en
contra 7 i abstencions 0.
Punt 3: vots emesos 13, vots a favor 1, vots en contra 9 i
abstencions 3.
Punt 6: vots emesos 13, vots a favor 1, vots en contra 8 i
abstencions 4.
Punt 7: vots emesos 13, vots a favor 2, vots en contra 8 i
abstencions 3.
Punt 8: vots emesos 13, vots a favor 3, vots en contra 7 i
abstencions 3.
Punt 10: vots emesos 13, vots a favor 4, vots en contra 7 i
abstencions 2.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de la directora general d'Infància,
Joventut i Famílies davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports, sobre la política general que
desenvolupa i ha desenvolupat la seva direcció general
(RGE núm. 3229/20).
A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2020, tengué lloc la compareixença la directora general
d'Infància, Joventut i Famílies, qui, acompanyada del secretari
general, del cap de Gabinet i de l'interlocutor parlamentari de
la Conselleria d'Afers Socials i Esports, informà sobre el tema
indicat.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

J)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 d'abril de 2020, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 6249/20, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla urgent de protecció
econòmica i social per als autònoms l'activitat dels quals s'ha
paralitzat per complet o s'ha reduït notablement, amb el resultat
següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i
abstencions 0.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

C)
Compareixença de la consellera de Salut i Consum
davant la Comissió de Salut, sobre la contractació per part
de l'Ibsalut de metges sense la titulació requerida (RGE
núm. 2086/20).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 11 de març de 2020, tengué lloc la
compareixença la consellera de Salut i Consum, qui,
acompanyada del gerent d'Atenció Primària, del cap de
Gabinet, de la cap de Premsa i de l'assessora parlamentària,
informà sobre el tema indicat.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la directora de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports, sobre el treball
desenvolupat en els centres Es Pinaret, Es Fusteret i Es
Mussol (RGE núm. 3230/20).
A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2020, tengué lloc la compareixença la directora de la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel, qui, acompanyada del secretari
general, del cap de Gabinet i de l'interlocutor parlamentari de
la Conselleria d'Afers Socials i Esports, informà sobre el tema
indicat.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Proclamació de secretari de la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de març de
2020, conformement amb l'article 43.5 del Reglament de la
cambra, quedà proclamar secretari de la dita comissió el diputat
Joan Ferrer i Ripoll, del Grup Parlamentari Socialista.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació
B)
Retirada dels punts 4, 6 i 7 de la Proposició no de llei
RGE núm. 6258/20.
A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 23 d'abril de 2020, foren retirats
els punts 4, 6 i 7 de la proposició no de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a protecció dels treballadors.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.
4756/20.
A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 23 d'abril de 2020, fou retirada
la sol·licitud de compareixença esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball sobre les mesures davant l'impacte econòmic
de la COVID-19.
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A conseqüència de la pandèmia mundial que ha generat el
coronavirus i el bloqueig decretat per les autoritats nacionals,
un gran nombre de residents a Balears porten gairebé dos
mesos atrapats a diferents països (uns 90 a l'Argentina) sense
poder tornar a Espanya com tenien previst. Resulta de gran
preocupació per a ells i les seves famílies el fet que alguns
pateixen alguna malaltia de la qual precisen el tractament
continu, havent consumit els medicaments que van calcular per
al temps de permanència a l'estranger fins al retorn a Espanya,
i no tenen accés als medicaments específics que precisen;
alguns casos, com treballadors que temen que en tornar tan tard
a Balears hagin pogut perdre la seva ocupació. La majoria, de
tots ells, no té mitjans econòmic per pagar l'elevat import per
al bitllet d'avió de retorn a Espanya, i no se'ls ha reemborsat el
de retorn que tenien concertat. Famílies amb fills han de residir
a hotels amb el cost imprevist. Malgrat els vols de repatriació
que va gestionar el Govern d'Espanya, no totes les persones a
les quals va sorprendre aquesta situació a l'estranger han pogut
tornar, per desconeixement del recurs habilitat o per no
trobar-se en condicions de viatjar en aquest moment.
Amb l'objectiu d'arribar a Espanya i poder retrobar-se amb
les seves famílies, quines mesures està prenent el Govern de les
Illes Balears juntament amb el Govern central, per facilitar el
retorn dels ciutadans residents a Illes Balears, i evitar la
situació greu en la qual es troben davant la manca dels recursos
necessaris?
Palma, a 11 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
B)

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de maig de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 8367/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tornada a les Illes Balears de residents bloquejats a
l'estranger per la situació de la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 8389/20, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a control sobre els fons europeus rebuts per
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) entre els anys
2014 i 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures de verificació s'han dut a terme, entre els
anys 2014 i 2020, per tal de garantir que els fons europeus
transferits a l'IMAS han estat gastats de conformitat amb la
legislació aplicable i amb les condicions del programa
operatiu?
Palma, a 12 de maig de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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C)
RGE núm. 8390/20, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a control sobre els fons europeus rebuts per
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) entre els anys
2014 i 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures antifrau s'han adoptat sobre la gestió i el
control financer dels programes operatius finançats per fons
europeus transferits a l'IMAS durant els anys 2014 a 2020?
Palma, a 12 de maig de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

D)
RGE núm. 8391/20, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a control sobre els fons europeus rebuts per
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) entre els anys
2014 i 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 13 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

F)
RGE núm. 8474/20, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
situació de l'acord GOIB-Govern estatal sobre la regulació
en matèria de trànsit i circulació de vehicles contaminats.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
1. Està vostè informat sobre si l'acord bilateral assolit el
novembre de 2019 entre el Govern de les Illes Balears i el
Govern de l'Estat espanyol, referent a la prohibició de
circulació de vehicles contaminats establertes a la Llei de canvi
climàtic i transició energètica de les Illes Balears, respectarà la
nova llei estatal?
2. Es pot garantir que aquesta mesura, la de la nostra llei i
consolidada a un acord bilateral, es respectarà?
3. Davant les informacions a diversos mitjans de
comunicació sobre un esborrany de la llei estatal de transició
energètica que no contempla prohibicions a vehicles
contaminants, quina valoració en fa?
Palma, a 15 de maig de 2020
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

Quins procediments s'han adoptat, entre els anys 2014 i
2020, per tal de garantir que es disposa de tots els documents
sobre la despesa de fons europeus per part de l'IMAS?
Palma, a 12 de maig de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

E)
RGE núm. 8440/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions del GOIB adreçades a les cases i centres balears
a l'exterior envers la situació de la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L'associacionisme de l'emigració balear, articulat a través de
les Cases i Centres a l'Exterior, no té els suficients recursos per
fer front a les reformes i adequacions de les instal·lacions dels
espais on tenen la seva seu social. Donada la situació de la
COVID-19 al món, on els protocols nacionals sanitaris de
seguretat i prevenció, exigeixen mesures extraordinàries
(distanciament social, material de protecció i higiene,
senyalització, formació...). quines mesures ha dut a terme el
GOIB per donar suport a les Cases i Centres Balears a
l'Exterior, davant la situació de la COVID-19?

G)
RGE núm. 8497/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nivells d'audiència d'IB3.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins índexs d'audiència ha tingut IB3 TV durant els mesos
de gener, febrer, març i abril de 2020 i quina valoració fa la
direcció de l'EPRTVIB sobre aquests índexs d'audiència?
Palma, a 16 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 8500/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
controls sanitaris al passatge que arribi de l'estranger als
ports i aeroports de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins recursos humans i materials s'han destinat per al
control sanitari en els ports i aeroports de les Illes Balears
respecte dels viatgers que arribin de l'estranger? Quins recursos
humans i materials s'han destinat per al control sanitari respecte
dels viatgers que arribin de l'estranger i que hagin de fer 14 dies
de quarantena obligatòria a les seves residències, tal i com
estableix el Ministeri de Sanitat?
Palma, a 15 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

I)

K)
RGE núm. 8504/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'informe o autorització de
plans, projectes o obres amb entrada l'any 2017 que
romanen en tramitació a la Direcció General de Recursos
Hídrics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes peticions d'informe o autorització de plans,
projectes o obres amb entrada l'any 2017 romanen en
tramitació a la Direcció General de Recursos Hídrics de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori de les Illes Balears?

RGE núm. 8502/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'expedients d'autorització de projectes
o obres que romanen en tramitació a la Direcció general de
Recursos Hídrics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'expedients d'autorització de projectes o obres
romanen en tramitació a la Direcció General de Recursos
Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori de les
Illes Balears?
Palma, a 15 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

J)
RGE núm. 8503/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'expedients d'informe de plans,
projectes o obres que romanen en tramitació a la Direcció
general de Recursos Hídrics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'expedients d'informe de plans, projectes o obres
romanen en tramitació a la Direcció General de Recursos
Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori de les
Illes Balears?
Palma, a 15 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
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Palma, a 15 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

L)
RGE núm. 8505/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'informe o autorització de
plans, projectes o obres amb entrada l'any 2018 que
romanen en tramitació a la Direcció General de Recursos
Hídrics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes peticions d'informe o autorització de plans,
projectes o obres amb entrada l'any 2018 romanen en
tramitació a la Direcció General de Recursos Hídrics de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori de les Illes Balears?
Palma, a 15 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

M)
RGE núm. 8506/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'informe o autorització de
plans, projectes o obres amb entrada l'any 2019 que
romanen en tramitació a la Direcció General de Recursos
Hídrics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes peticions d'informe o autorització de plans,
projectes o obres amb entrada l'any 2019 romanen en
tramitació a la Direcció General de Recursos Hídrics de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori de les Illes Balears?
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Palma, a 15 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Quantes peticions d'informe o autorització va rebre durant
l'any 2018 la Direcció General de Recursos Hídrics de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori de les Illes Balears?
Palma, a 15 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

N)
RGE núm. 8507/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a increment d'empleats públics tècnics dedicats a
tramitar les peticions d'informe o autorització de plans,
projectes o obres a la Direcció General de Recursos
Hídrics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Des de l'1 de gener de 2020 fins al 15 de maig de 2020 s'ha
produït algun increment d'empleats públics tècnics dedicats a
tramitar les peticions d'informe o autorització de plans,
projectes o obres a la Direcció General de Recursos Hídrics de
la Conselleria de Medi Ambient i Territori de les Illes Balears?

Q)
RGE núm. 8510/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'informe o autorització que
va rebre durant l'any 2019 la Direcció General de Recursos
Hídrics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes peticions d'informe o autorització va rebre durant
l'any 2019 la Direcció General de Recursos Hídrics de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori de les Illes Balears?

Palma, a 15 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 15 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

O)
RGE núm. 8508/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a termini mitjà de l'any 2019 en el qual la Direcció
General de Recursos Hídrics ha emès informe o
autorització per a plans, projectes o obres.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el termini mitjà de l'any 2019 en el qual la Direcció
General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori de les Illes Balears ha emès informe o
autorització per a plans, projectes o obres?

R)
RGE núm. 8511/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'informe o autorització que
ha rebut durant aquest any la Direcció General de
Recursos Hídrics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes peticions d'informe o autorització ha rebut durant
aquest any la Direcció General de Recursos Hídrics de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori de les Illes Balears?

Palma, a 15 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 15 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

P)

S)

RGE núm. 8509/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'informe o autorització que
va rebre durant l'any 2018 la Direcció General de Recursos
Hídrics.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants projectes i amb quin pressupost (de cadascun dels
projectes) s'han presentat a la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball d'acord amb la disposició addicional 3a de la
Llei 6/2017?
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Quants fons rebrà el Govern de les Illes Balears per part del
Ministeri d'Educació per tal de millorar la dotació tecnològica
dels centres educatius fins a la data?
Palma, a 17 de maig de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Palma, a 15 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
W)
T)
RGE núm. 8514/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programes individualitzats per identificar concretament els
alumnes que no han tengut l'oportunitat de continuar amb
l'ensenyament des de l'estat d'alarma.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Posarà en marxa la Conselleria d'Educació, Universitat i
Recerca programes individualitzats per identificar
concretament els alumnes que no han tengut l'oportunitat de
continuar amb l'ensenyament des de l'estat d'alarma?

RGE núm. 8517/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocols clars i concrets dels Ministeris de Sanitat i
d'Educació per a l'organització del proper curs 2020-2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Han transmès els Ministeris de Sanitat i d'Educació
protocols clars i concrets per a l'organització del proper curs
2020-2021?
Palma, a 17 de maig de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Palma, a 17 de maig de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

U)
RGE núm. 8515/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
fons del Ministeri d'Educació per a la dotació tecnològica
dels centres educatius.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants fons ha rebut el Govern de les Illes Balears per part
del Ministeri d'Educació per tal de millorar la dotació
tecnològica dels centres educatius fins a la data?
Palma, a 17 de maig de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

V)
RGE núm. 8516/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
fons a rebre el Govern de les Illes Balears per part del
Ministeri d'Educació per millorar la dotació tecnològica
dels centres educatius.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de maig de 2020, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 8521/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de comissions en l'adquisició de material sanitari
al despatx d'advocats d'un destacat militant del PSIBPSOE.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Ens pot informar el Govern sobre el presumpte pagament de
comissions que, segons informacions periodístiques, s'ha fet al
despatx d'advocats d'un destacat militants del PSIB-PSOE en
relació amb l'adquisició de material sanitari durant la crisi de la
pandèmica de la COVID-19?
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Palma, a 18 de maig de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, considera que l'estat d'alarma hauria
d'acabar a mitjans del proper mes de juny a les Illes Balears?

B)
RGE núm. 8524/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla
urgent de mesures que garanteixin la conciliació de la vida
laboral i familiar.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Després de l'anunci del conseller d'Educació de no tornar a
les aules el 25 de maig com s'havia anunciat prèviament i fins
al mes de setembre, posarà en marxa el Govern un pla urgent
amb mesures que garanteixin la conciliació de la vida laboral
i familiar?
Palma, a 18 de maig de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Palma, a 20 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 8564/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
model turístic per a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Turisme, quin serà el model turístic per a
les Illes Balears que impulsarà el Govern un cop superada la
crisi sanitària provocada per la COVID-19?
Palma, a 20 de maig de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de maig de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

F)
RGE núm. 8569/20 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
8583/20), del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a procediment
per a la compra de material sanitari.

RGE núm. 8558/20, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a publicitat
institucional a la premsa local.

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

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

Sra. Armengol, quin és el resultat de la investigació
anunciada pel seu govern sobre la compra de material sanitari
de protecció a través d'un militant socialista?

C)

Palma, a 20 de maig de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Per què el Govern de les Illes Balears ha deixat de
contractar publicitat institucional a la premsa local?
Palma, a 20 de maig de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán

G)
RGE núm. 8570/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reactivació de l'esport balear.

D)
RGE núm. 8562/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a finalització de l'estat d'alarma a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Sra. Consellera d'Afers Socials i Esports, com pensa dur a
terme la reactivació de l'esport balear?

2759

l'acord marc per al manteniment de l'ocupació i la protecció del
sector serveis que el Govern de les Illes Balears va pactar amb
els agents socials?

Palma, a 20 de maig de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Palma, a 20 de maig de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

H)
RGE núm. 8571/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mecanismes de conciliació establerts per a les famílies amb
fills amb alguna discapacitat.

K)

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

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

Sra. Consellera d'Afers Socials, considera suficients els
mecanismes de conciliació establerts per a les famílies amb fills
amb alguna discapacitat?

A dia d'avui, quines són les restriccions de circulació que
volen imposat de cada a 2025 per als vehicles dièsel?

RGE núm. 8574/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
restriccions de circulació dels vehicles dièsel el 2025.

Palma, a 20 de maig de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Roselló

Palma, a 20 de maig de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
L)
I)
RGE núm. 8572/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
resultat de les negociacions del Govern amb el Govern
central per aconseguir una reactivació econòmica en el
sector turístic de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, quin és el resultat de les negociacions del
seu govern amb el Govern central per aconseguir una
reactivació econòmica en el sector turístic de les Illes Balears?

RGE núm. 8575/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model
econòmic del Govern.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, vist el Decret Llei 8/2020, de 13 de maig,
que han aprovat, quin és el seu model econòmic?
Palma, a 20 de maig de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

Palma, a 20 de maig de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
J)
RGE núm. 8573/20, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de
l'acord marc per al manteniment de l'ocupació i la
protecció del sector serveis pactat amb els agents socials.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
considera que el Govern de l'Estat està complint i complirà amb

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de maig de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 8360/20, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a memòria i restitució de les persones LGTBI
víctimes de la repressió franquista, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El final de la dictadura franquista i els inicis cap a la
democràcia no van suposar una ruptura immediata amb la
legalitat homofòbica ni amb la cultura masclista i
heteronormativa. L'indult i les amnisties dels anys 1976 i 1977
no van tenir en compte els presos socials, ni en concret als
homosexuals, detinguts sota la legalitat repressiva del
nacionalcatolicisme.
Van haver de passar 30 anys perquè una llei -la Llei
52/2007, de 26 de desembre, coneguda com a Llei de la
memòria històrica- reconegués el dret a la reparació moral i a
la recuperació de la memòria personal i familiars de les
persones que van patir persecució i violència durant la Guerra
Civil i la Dictadura.
A les Illes Balears l’any 2018 es va aprovar la Llei de
memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears (Llei
2/2018, de 13 d’abril), en l’exposició de motius de la qual
s’afirma: “durant tota la Dictadura i el principi de la Transició
es va exercir una dura repressió per raons d’orientació sexual
o identitat de gènere, amb tractaments contraris als drets
humans a conseqüència de l’aplicació de la “Ley de Vagos y
Maleantes” i la “Ley de Peligrosidad Social”.
Les mesures aplicades derivades de les dues lleis anteriors
són raquítiques i insuficients per donar resposta a la voluntat
memorialitzadora -i per tant visualitzadora- i restitutiva que les
inspira. És hora de no excloure cap víctima del franquisme, les
LGTBI tampoc. És per açò que, davant l’absència d’iniciatives
al respecte, les entitats LGTBI de les Illes Balears (Associació
LGTBI de les Illes Balears, Ben Amics, Col·lectiu de la Llave
del Armario, Ses Foneres Col·lectiu Transfeminista de
Menorca, Associació de famílies de menors trans -Chrysallis
Illes Balears, Balears Diversa- Asociación lgtbiqa y feminista
de les Illes Balears, Balears Diverxia Menorca) ens han fet
arribar 5 propostes per a impulsar o posar en pràctica a les
Illes, reivindicades o posades en marxa des d’altres àmbits
socials i institucionals.
Propostes de memòria i restitució
1. Declarar la nul·litat dels judicis. Prendre les mesures, a
nivell autonòmic i estatal, perquè les sentències emparades
en la Llei de Vagos y Maleantes i la Llei de Perillositat i
Rehabilitació Social, així com també en l’”escàndol públic”
previst en el codi penal, basades en l’orientació sexual,
identitat sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere
de les persones acusades i jutjades, siguin declarades
nul·les i/o sense
efecte (quant a condemna i sanció, amb els efectes
corresponents) per vicis de forma i fons.
2. Ampliar, en quanties i terminis, les indemnitzacions a
favor dels anomenats "expresos socials" del franquisme
recollides en la disposició addicional 18a de la Llei 2/2008,

de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009 (BOE
no 309, de 24 de desembre).
3. Assimilar com a alta en la cotització a la Seguretat Social
el temps que les persones homosexuals van ser privades de
llibertat. Les persones LGTBI van patir una doble
repressió: van patir la privació de llibertat igual que els
presos polítics, però a més una estigmatització per la seva
orientació sexual, vexacions, violacions i tortures, tant dins
com fora de la presó. Segons la Llei 18/1984, les persones
que van ser privades de llibertat durant el franquisme pels
supòsits contemplats en la Llei d'Amnistia de 1977, és a dir,
per motius polítics, podien cotitzar el temps passat a la
presó com assimilat a l'alta. En canvi, la privació de llibertat
dels homosexuals, només pel fet de ser-ho, com una manera
de repressió franquista contra la seva orientació sexual, no
ha obtingut aquesta assimilació.
4. Crear l’Espai de la Memòria LGTBI. Aquesta figura, que
ja es contempla en algunes lleis autonòmiques, com la
valenciana, té l’objectiu de promoure i afavorir el
coneixement, l’estudi i la investigació sobre la història del
col·lectiu LGTBI, mitjançant informació bibliogràfica i
documental. Entre d’altres tasques l’Espai de la Memòria
LGTBI hauria de ser l’espai per a recordar les persones
LGTBI que van ser perseguides, torturades i assassinades.
5. Monòlit en memòria a les persones represaliades pel
franquisme per la seva orientació sexual. Aquest monòlit en
memòria a las persones LGTBI represaliades ja existeix,
per exemple, a Euskadi (Durango). És una escultura de
Koldobika Jáuregui creada l’any 2009 par a recordar las
persones “perseguidas y represaliadas por el régimen
franquista debido a su opción sexual y afectiva y que
lucharon bajo ese régimen por vivirla en libertad” (extret
del text del monòlit).
Per tot açò, el Grup Mixt (Més per Menorca i Gent per
Formentera) presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Aplicar l’article 22.2 de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de
memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, en
el qual es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o
sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes
instruïdes de caràcter penal, civil i administratiu, dictades per
raons polítiques a les Illes Balears, Tribunals Populars i pel
règim franquista, incloent-hi les sentències dels Consells de
Guerra, Tribunals de Responsabilitats Polítiques, Tribunal
Especial de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme i
Tribunal d’Ordre Públic (TOP), així com expedients de
depuració del magisteri.
2. Crear l’Espai de la Memòria LGTBI, amb l’objectiu de
promoure i afavorir el coneixement, l’estudi i la investigació
sobre la història del col·lectiu LGTBI, mitjançant informació
bibliogràfica i documental. Entre altres tasques l’Espai de la
Memòria LGTBI hauria de ser l’espai per recordar les persones
LGTBI que van ser perseguides, torturades i assassinades.
3. Fer un monòlit en memòria a les persones represaliades pel
franquisme per la seva orientació sexual, com el que es va fer
a Durango (Euskadi).
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El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
espanyol a:

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

4. Ampliar, en quanties i terminis, les indemnitzacions a favor
dels anomenats "expresos socials" del franquisme recollides en
la disposició addicional 18a de la Llei 2/2008, de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2009 (BOE no 309, de 24 de
desembre).

Proposició no de llei

5. Assimilar com a alta en la cotització a la Seguretat Social el
temps que les persones homosexuals van ser privades de
llibertat. Segons la Llei 18/1984, les persones que van ser
privades de llibertat durant el franquisme pels supòsits
contemplats en la Llei d'Amnistia de 1977, és a dir, per motius
polítics, podien cotitzar el temps passat a la presó com assimilat
a l'alta. En canvi, la privació de llibertat dels homosexuals,
només pel fet de ser-ho, com una manera de repressió
franquista contra la seva orientació sexual, no ha obtingut
aquesta assimilació.
Palma, a 11 de maig de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán
La portaveu
Sílvia Tur i Ribas

B)
RGE núm. 8397/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament i convocatòria de les ajudes per a
inversions agrícoles, davant la Comissió d'Economia
(procediment d'urgència).

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reobrir línies d’ajuda del Pla de Desenvolupament
Rural (PDR) destinades a les inversions per a explotacions
agrícoles, amb una nova convocatòria.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar, amb caràcter urgent, el pressupost de la
Conselleria d’Agricultura per a incrementar la dotació
destinada, durant el 2020, a les ajudes del PDR.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a gestionar un acord entre la Conselleria d’Hisenda i la
Conselleria d’Agricultura per a aportar els recursos necessaris
destinats al pagament immediat de les ajudes del PDR als
pagesos de Balears corresponents als 2018 i 2019.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar la tramitació i la resolució dels expedients del
FOGAIBA que segueixen avui pendents a la Conselleria
d’Agricultura, corresponents a exercicis anteriors, amb
l’objectiu de que tots els pagaments s’hagi efectuat abans del
dia 31 d’agost d’enguany.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fixar un nou calendari i nous mecanismes de
tramitació perquè les ajudes i subvencions de la Conselleria
d’Agricultura, corresponents a l’exercici en curs, siguin
abonades sempre abans del 31 d’agost.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la importància de
que els pagesos de les Illes Balears puguin gaudir de les
mesures previstes en aquesta iniciativa, es fa necessari i urgent
un pronunciament de la cambra al respecte.
La Conselleria d’Agricultura segueix sense pagar als
pagesos de Balears les ajudes corresponents a les inversions en
explotacions agràries realitzades des del 2018, incloses en el
Pla de Desenvolupament Rural (PDR). Els expedients pendents
de tramitació i resolució dels anys 2018 i 2019 corresponen a
873 peticions registrades a la Conselleria pels professionals i
explotacions del sector primari de les nostres Illes.
A més, la Conselleria ha avançat enguany el tancament dels
terminis per a la presentació de sol·licituts per aquestes línies,
gestionades pel FOGAIBA, una decisió que s’ha rebut amb
malestar i preocupació en el sector primari, tota vegada que
impedeix acollir-se al PDR i deixa als pagesos de Balears sense
aquesta opció per a la seva activitat.
La dotació econòmica per a aquestes ajudes durant el
període 2014-2020 a Balears, procedent de fons de la Unió
Europea, puja a 40,5 milions d’euros.

Palma, a 12 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 8417/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a proposta per assolir la gratuïtat de la
matrícula de les proves de batxillerat d'accés a la
Universitat (PBAU) per a la convocatòria 2020, davant la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: El termini per al
pagament de les taxes en imminent.
La crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 posa en
perill la continuïtat en la formació de molts alumnes,
especialment d'aquells pertanyents a famílies amb menys
recursos. A les dificultats prèvies que poguessin existir en
aquesta fase de la formació dels alumnes, ara se suma una
situació d'incertesa per com es realitzarà el final de curs, els
dubtes sobre si rebran la suficient preparació de cara a afrontar
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les proves d'accés a la universitat i la difícil situació econòmica
que patiran moltes famílies treballadores davant una més que
probable temporada d'estiu molt reduïda o inexistent.
A més el retard de les PBAU de la data inicial (principis de
juny) a un mes després (7, 8 i 9 de juliol) pot afectar
directament a la situació laboral de molts joves estudiants
treballadors i treballadores que redueixen les poques
possibilitats que tenen de poder aprofitar els pocs mesos
d'activitat turística per a treballar. De fet, ni tan sols s'ha
establert si s'han fixat encara les dates per a la convocatòria
extraordinària. Que s'afegeix a l'angoixa d'incertesa que moltes
famílies es veuen immerses.
Tampoc no podem oblidar, les provés d'accés per a major
de 25 i 45 anys, que en moltes ocasions són una segona
oportunitat per assolir estudis superiors i per sortir de
situacions sociolaborals molt precàries.
Davant d'aquesta situació és necessari donar passes per a
donar tranquil·litat a les persones estudiants i reduir en la
mesura del possible les despeses que han d'afrontar elles i les
seves famílies per continuar amb la seva formació.
No oblidem que realitzar una convocatòria té un cost
ordinari per als i les estudiants d'entre 135.02€ a 176.57€, cost
de l'expedició del títol de Batxiller inclòs (65.84€). Dit preu
varia en funció de la fase específica que es realitza.
Per tot això, des del Grup Parlamentari Unidas Podemos
plantegem la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
establir la gratuïtat de la matrícula de les Proves de Batxillerat
d'Accés a la Universitat, tant en el bloc d'accés com en els
diferents exercicis del bloc d'admissió, per a la convocatòria
ordinària i extraordinària de l'any 2020.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a què
la gratuïtat d'aquestes proves no vagi a càrrec dels pressupostos
propis de la UIB ni suposi una minva de recursos per a aquesta
institució.
Palma, a 12 de maig de 2020
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
El portaveu
Alejandro López i Soria

D)
RGE núm. 8450/20, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a reobertura de les
subvencions per a inversions en explotacions agràries 20182020 per donar liquiditat a la pagesia durant la crisi per la
COVID-19, davant la Comissió d'Economia (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: En aquests moments de
crisi socioeconòmica que pateixen les Illes Balears arran de
l'emergència sanitària provocada per l'expansió de la
COVID-19, és fonamental minvar els efectes negatius d'aquesta
pandèmia i garantir la seguretat jurídica. El CES augura una
pèrdua de 130.000 llocs de feina a Balears i un retrocés de fins
al 23,9% del PIB el 2020 per l'impacte del coronavirus. A més,
el tancament del termini per presentar subvencions per a
inversions en explotacions agràries entre els anys 2018 i 2020
per manca de liquiditat és una decisió contrària a la voluntat
manifestada per part del Govern de les Illes Balears de treballar
per a la diversificació econòmica.
El Reial Decret 463/2020, de 13 de març, de declaració de
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 i les seves posteriors pròrrogues
han provocat una aturada econòmica de primera magnitud. És
obligació dels poders públics aprovar i dissenyar totes aquelles
mesures que puguin suavitzar i minvar l'impacte negatiu que, en
l'àmbit socioeconòmic, tendrà tota aquesta emergència
planetària provocada per la pandèmia. És obligació dels poders
públics, també, garantir el principi de seguretat jurídica.
Com diu l'exposició de motius de la Llei 3/2019, de 31 de
gener, Agrària de les Illes Balears, l'activitat agrària és
estratègica per a la societat i l'economia de les Balears des de
les perspectives social, ambiental i econòmica. La seva finalitat
primordial és la producció d'aliments i l'objectiu de tota llei
agrària ha de consistir en posar les condicions que la facin
possible. El manteniment dels sistemes agraris és
imprescindible a la nostra comunitat per a la seguretat
alimentària de la població resident i per la seva contribució a la
conservació del territori, el paisatge, el medi i la biodiversitat
rurals. Tot això repercuteix positivament sobre la majoria de les
altres activitats econòmiques i sobre, en definitiva, el benestar
social.
Havent anunciat la Conselleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació el tancament del termini per presentar subvencions
per a inversions en explotacions agràries entre els anys 2018 i
2020 per manca de liquiditat. Un tancament que es produeix
amb una antelació de 2 mesos sobre allò que estava previst. Tot
dins el context d'una Conselleria d'Agricultura que acumula un
excés d'expedients sense resoldre en relació amb les ajudes
europees incloses dintre del Programa de Desenvolupament
Rural. Entre 2018 i 2019, es varen presentar 873 sol·licituds i
moltes d'aquestes estan pendents de resoldre. A aquestes
sol·licituds se'ls hi han d'afegir les sol·licituds del 2020.
Resulta rebutjable que es deixi als pagesos penjats en aquests
moments de crisi per la COVID-19, on totes les empreses i
autònoms necessiten liquiditat i fer efectius els deutes i les
ajudes pendents a les quals puguin tenir dret.
Per tot l'esmentat, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears proposa a la Comissió d'Economia que acordi:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reobrir el termini per presentar sol·licituds de
subvencions per a inversions en explotacions agràries per
2018-2020 tal com estava previst i, per tant, possibilitar que
tots aquells pagesos que compleixin els requisits puguin
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presentar la pertinent sol·licitud dins el termini corresponent,
no tancant en cap cas anticipadament aquest termini.
Palma, a 13 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 8458/20, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a canvi de model en
l'estat d'alarma més respectuós amb l'estat autonòmic,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
A través de l'article 4 del Reial Decret 463/2020, de 13 de
març, de declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 es va
decretar com a autoritat competent al Govern de l'Estat a tots
els efectes, corresponent als ministres la competència de dictar
ordres, resolucions, disposicions i instruccions interpretatives.
Així, tot el procés d'alarma que s'ha viscut en els darrers mesos,
inclòs el confinament i gran part del desconfinament, ha estat
pilotat i decidit per part del Govern de l'Estat, molt sovint
envaint competències que són de les comunitats autònomes. Ha
estat clarament un model de gestió centralista, on el Govern
estatal decideix i disposa i on la resta de poders territorials
queden sense capacitat de decisió, és a dir, sense autonomia per
dur a terme les polítiques públiques que considerin pertinents
i sense poder per modular i adaptar els criteris generals a la
realitat diversa existent.
La Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma,
excepció i setge és una norma jurídica redactada i dictada quan
l'Estat autonòmic, previst a la Constitució de 1978, estava
encara, en molts sentits, en una situació embrionària i que,
lògicament, desconeixia com seria el repartiment territorial del
poder a l'Espanya del 2020. A més a més, són molts els experts
que consideren que la regulació de la Llei Orgànica 4/1981 es
fa més des de la perspectiva de l'ordre públic que no des de la
perspectiva d'una emergència sanitària o ambiental, les quals
són, probablement, les grans emergències que es poden donar
en el futur.
Evidentment, l'estat d'alarma és una excepció, temporalment
limitada, a la normalitat constitucional. Segons la pròpia Llei
Orgànica 4/1981, la seva durada és de 15 dies si bé, es pot
prorrogar. No existeix, però, un límit de pròrrogues ni un
mecanisme de participació autonòmica en la pròrroga, la qual
cosa, com es pot comprovar, pot allargar en el temps un règim
que, per definició, és excepcional i acotat en el temps.
La declaració de l'estat d'alarma sobretot amb la regulació
de la Llei Orgànica 4/1981 provoca una centralització de
competències; ja que la seva declaració correspon al Govern de
l'Estat i perquè l'autoritat competent, quan la situació
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generadora de l'alarma supera l'àmbit d'una comunitat
autònoma, és també, necessàriament, el Govern de l'Estat.
Ara bé, el poder públic en situació d'alarma s'exerceix a
través de la Constitució, no al marge de la mateixa. Així ho
recorda l'article 1.4 de la pròpia Llei Orgànica 4/1981: "La
declaració dels estats d'alarma, excepció o setge no
interrompen el normal funcionament dels poders de l'Estat". La
competència estatal per a la declaració de l'estat d'alarma i per
a la seva configuració concreta s'ha d'exercir de la forma més
compatible possible amb la distribució ordinària del poder
establert en la Constitució i els Estatuts d'Autonomia. La
competència estatal no impedeix l'exercici de les competències
autonòmiques ni deroga les lleis autonòmiques. Les normes i
els actes en vigor quan es declara l'alarma continuen essent
eficaços mentre el corresponent ministeri no dicti una decisió
incompatible. En conseqüència, tot allò que no sigui objecte de
decisió expressa per una autoritat ministerial encara pot ser
objecte de regulació o decisió per part de l'autoritat autonòmica
o local competent.
Per tant, en la gestió que adopta l'autoritat competent
estatal, s'hauria de donar entrada, sigui amb una habilitació
expressa o sigui, simplement, no esgotant la regulació, a les
autoritats autonòmiques i locals a fi i efecte no només
d'executar les mesures, sinó, també, per complementar les
mateixes. La qual cosa té molta més lògica si l'excepció
temporal s'allarga en el temps a través de successives
pròrrogues, com està succeint en el cas de la COVID-19.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears proposa a la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals que acordi:
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que tota declaració i pròrroga dels estats d'alarma,
excepció i setge respectin el màxim possible la distribució
competencial entre l'Estat i les comunitats autònomes i que les
competències executives i complementàries de l'estat
d'excepció, en la mesura que sigui possible, recaiguin en les
comunitats autònomes o els ens locals.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a estudiar la modificació de la Llei Orgànica 1/1981, d'1
de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge per incloure
clarament les perspectives sanitària i ambiental i per donar més
participació i decisió a les comunitats autònomes en tant que
l'emergència afecti les seves competències.
Palma, a 11 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom
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F)
RGE núm. 8462/20, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
mesures específiques per al col·lectiu LGTBI durant i
després del confinament per COVID-19, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
I. Introducció
Fruit del confinament, moltes persones adolescents i joves
lesbianes, gais, trans i bisexuals, s'han vist obligades a conviure
permanentment amb unes famílies que no accepten la seva
pertinença al col·lectiu LGTBI.
Són adolescents i joves que, davant el rebuig familiar, i
moltes vegades també social, havien construït un "armari" a
casa que els protegia del patiment que suposa que les seves
famílies no els entenguin o fins i tot els rebutgin.
El confinament ha posat a prova totes les nostres formes de
vulnerabilitat i ataca amb més virulència a les persones que són
diverses. Aleshores, és quan aquest espai segur de llibertat que
disposaven aquests adolescents i joves abans del confinament
es tanca temporalment, quan no es pot sortir de casa, i no els
queda altre remei que conviure diàriament amb el rebuig, el
menyspreu i la incomprensió de famílies que encara no han
volgut o no han pogut entendre la diversitat dels seus fills i
filles. Es produeix el que s'ha anomenat com a "doble
confinament" del col·lectiu LGTBI.
A tall d'exemple, diverses associacions que treballen per la
igualtat del col·lectiu LGTBI i contra la LGTBIfòbia
adverteixen que han rebut nombroses trucades de persones que
demanen ajuda per passar aquests dies. L'angoixa generalitzada
per estar tancat se li ha sumat una situació discriminatòria en la
qual no hi ha espai per desenvolupar-se i això ho ha fet tot
encara més difícil.
La Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals
(FELGTB) adverteix que l'estat d'alarma obliga a moltes
persones LGTBI, sobretot a joves, a conviure 24 hores al dia
amb persones que neguen la seva identitat o rebutgen la seva
orientació sexual. Això les deixa en una situació d'especial
vulnerabilitat perquè suposa, segons el psicòleg i membre del
Comitè Consultiu de la FELGTB, Alejandro Alder, "un
maltractament psicoemocional continu". Això provoca que es
trobin en una situació complicada.
Alejandro Alder, explica que els joves LGTBI confinats a
casa que no són acceptats per la seva orientació sexual, poden
estar patint un maltractament psicoemocional de manera
contínua. Això comporta l'increment de situacions
LGTBIfòbiques a les llars, fent que els nostres joves LGTBI
tenguin ansietat, depressió, frustració, rebuig i aïllament. Per
resoldre-ho, s'aconsella cercar una persona de confiança amb
les que es puguin expressar aquestes emocions que,
malauradament durant el confinament, no sempre està
disponible i aquí es fa precisa la intervenció de les

Administracions o les associacions que treballen amb els
col·lectius LGTBI.
Un grup d'investigadors de diverses universitats espanyoles
han impulsat un estudi per a conèixer les conseqüències
psicosocials que poden derivar de l'estat d'alarma i el
confinament específicament en la població LGTBI. Per aquest
motiu, han llençat una enquesta i, entre altres aspectes,
avaluaran els efectes de la invisibilitat a la llar, lloc on s'ha
romàs la major part del temps. Miguel Ángel López, de la
Universitat Rey Juan Carlos, i Lucas Platero, de la Universitat
Autónoma de Barcelona, expliquen que molts de joves han
tornat a les seves cases familiars i compten relats similars:
prefereixen "no abordar el tema o no parlar-ne", "els preocupa
el que pensin d'ells", "senten rebuig" o diuen que els seus
familiars "no saben el que els passa o no els entenen",
resumeixen els investigadors.
II. Comunicat del Consell de la Joventut de les Illes Balears
El Consell de la Joventut de les Illes Balears, en un
comunicat emès el passat 16 d'abril de 2020, expressava la seva
preocupació pels joves com un dels col·lectius més
vulnerables:
"Sanitàriament les joventuts són dels col·lectius amb menys
risc, però la realitat és que serà dels majors perjudicats per
aquesta pandèmia.
La realitat de les joventuts abans del confinament ja no era
fàcil. Com ja s'ha reivindicat des del Consell de la Joventut
de les Illes Balears els i les joves som un dels col·lectius
més vulnerables en termes econòmics i aquesta crisi no ha
fet més que agreujar la situació.
El consell de la joventut estatal ja ha posat sobre la taula
una dada que resumeix perfectament la situació de
precarietat que viu el jovent. Una de cada dues persones
que ha perdut la seva feina és jove. Les joventuts, en una
situació econòmica ja d'incertesa, veuen com seran unes de
les principals damnificades dintre de les conseqüències
econòmiques del COVID-19.
I les conseqüències no són només econòmiques. Cal tenir en
compte que per molts i moltes joves l'emancipació pels
estudis o el simple fet de passar poc temps a casa els hi
permetia ser qui són.
A dia d'avui la realitat és que molts i moltes joves han hagut
de tornar a una casa on no accepten la seva orientació
sexual o identitat de gènere. Parlem de joventuts doblement
confinades fent front a realitats personals molt difícils.
És evident que no hem de deixar de posar el focus en la
crisi sanitària, i en com està aquesta situació tan
excepcional afectant aquest àmbit, no obstant això no ha de
fer que tornem a invisibilitzar realitats molt difícils.
Per aquest motiu des del Consell de la Joventut de les Illes
Balears volem posar sobre la taula totes aquestes realitats
invisibilitzades a causa de la situació actual, no podem
permetre que quedin a l'oblit."
III. Informe sobre els joves i la diversitat sexual i de gènere
El passat 25 de juny de 2019 es va publicar l'informe "Joves
davant la diversitat sexual i de gènere" impulsat per
"Benamics", associació LGTBI de les Illes Balears, on s'hi
desenvolupen determinades qüestions:
• A l'informe sobre Assetjament escolar (i risc de suïcidi) per
orientació sexual i identitat de gènere" realitat per la
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•

•

•

•

•

Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transexuals i
Bisexuals (FELGTB)
per al Defensor del Poble, un 43% dels enquestats
manifesten que han arribat a idear el suïcidi, el 35% l'ha
planificat i el 17% l'ha intentat en una o diverses ocasions.
Aquest és el punt culminant d'una sèrie d'evidències que
mostren el patiment de milers d'adolescents a causa dels
prejudicis sobre la Diversitat Sexual i de Gènere.
Aquest assetjament no és puntual sinó que és un fenomen
que es manté en el temps i a més és intencional i causa
victimització, atès que neix de la relació desigual entre
assetjador/a i assetjat/da.
És necessari que els professionals de l'educació estiguin
preparats per reconèixer la LGTBIfòbia i prevenir els riscs.
Malauradament encara sols els casos més greus són els
detectats. Per aquest motiu esdevé importantíssim que
l'alumnat sàpiga quins comportaments són acceptables i
quines vies són les apropiades per acabar amb aquesta
situació, davant la qual el professorat necessita estar
sensibilitzat i especialment alerta.
La creença que l'heterosexualitat és la norma, pot crear
estereotips, etiquetes i actituds negatives que condueixen a
la discriminació. Els centres educatius han d'actuar en
aquest sentit treballant la identitat de gènere i l'orientació
sexual des d'una perspectiva inclusiva.
L'estudi realitzat per a l'informe, per avaluar el
comportament dels adolescents davant altres companys del
col·lectiu LGTBI, s'hi va posar de manifest:
a) Reaccions negatives davant lesbianes: 13% (un 2%
intentaria canviar-se de lloc i un 11% se sentiria incòmode).
b) Reaccions negatives davant gais: 19% (un 6%
intentaria canviar-se de lloc i un 13% se sentiria incòmode).
c) Reaccions negatives davant bisexuals: 12% 18 i 39
anys reflecteixen una menor atenció i cura emocional d'ells
mateixos i més ansietat, depressió i sentiments de soledat
davant el coronavirus que les persones majors de 60 anys.

El 60% dels entrevistats han indicat que han sentit poc
interès o plaer de fer coses i s'han sentit diversos dies decaiguts,
deprimits o sense esperances. El 15% tan tengut aquesta
sensació més de la meitat dels dies. Un 70% de les persones
que han participat a l'estudi reconeix haver-se sentit, durant
alguns dies, nervioses, angoixades o tenses i més de la meitat,
un 55%, han sentit que no eren capaces de deixar de
preocupar-se o de controlar la preocupació.
Per trams d'edat, els més joves, els que tenen entre 18 i 39
anys, són els que presenten més ansietat, depressió i símptomes
somàtics, així com un major sentiment de soledat i manca de
companyia.
Pel que fa al suport social durant el confinament, un 25%
manifesta que no poden parlar dels seus problemes i amb la
seva família i amistats i obtenen l'escalf quan el necessiten.
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constitueixi un dels desafiaments més importants en relació
amb la prevenció de les conductes autolesives.
A escala mundial, és la segona causa de mort entre els joves
de 15 i 29 anys segons l'OMS. Es tracta d'un problema de salut
pública global, que afecta especialment els països d'ingressos
mitjans i baixos, però que també té una incidència important en
països amb ingressos alts. En l'última dècada, és quan el suïcidi
ha començat a visibilitzar-se des d'una perspectiva preventiva,
amb la intenció de modificar les perspectives adoptades que
mantenen el suïcidi com a tema tabú.
L'OMS defineix el marc estratègic per implementar un
pla/protocol de prevenció del suïcidi orientat als responsables
polítics, el qual es desenvolupa en deu estratègies clau:
1. Identificar parts interessades per desenvolupar una
estratègia nacional.
2. Emprendre una anàlisi de la situació del país (barreres i
solucions).
3. Avaluar recursos (humans i financers; disponibilitat i
accés)
4. Assolir el compromís polític (líders estatals i locals).
5. Abordar l'estigma per constituir-se com a barrera per
accedir a serveis de prevenció del suïcidi.
6. Augmentar la consciència: cercar suport dels mitjans. El
públic requereix una comprensió del problema i la
necessitat d'intervenció. Participació dels interessats i de
les comunitats.
7. Objectius clars de l'estat: plantejament de diversos
objectius paral·lels i interconnectats.
8. Identificar factors de risc i de protecció.
9. Seleccionar intervencions efectives (universals, selectives
i indicades).
10. Millorar el registre de casos i fer investigacions.
En l'àmbit europeu, l'European Alliance Against Depression
(EAAD), reflecteix en un informe la necessitat d'identificar els
símptomes relacionats amb la depressió en el col·lectiu
adolescent. A més, inclou un seguit de mesures basades en
l'evidència en programes de prevenció suïcida multinivell i
quatre nivells d'enfocament d'EAAD per a la prevenció del
suïcidi, que cal esmentar en aquesta revisió:
1. Incrementar la consciència pública sobre la depressió pot
ajudar a prevenir el suïcidi;
2. Formar els professionals en general, ajuda a millorar la
detecció i el tractament de la depressió;
3. Focalitzar l'ajuda en els grups d'alt risc, per prevenir
repetició d'actes suïcides;
4. Restringir l'accés a mitjans letals;
5. Combinar diferents estratègies de prevenció efectiva i
recomanable per a polítiques i investigacions.
L'informe "Factors clau del suïcidi en adolescents" de
l'Anuari de la Joventut de les Illes Balears de 2018 determina
diversos factors lligats amb les noves tecnologies:

V. Salut mental i suïcidi entre els joves
L'anuari de la Joventut de les Illes Balears, 2019, en el seu
estudi específic sobre "Protocols de prevenció i d'atenció al
suïcidi en infants i joves. Una revisió" exposa que la joventut
és un període de vulnerabilitat que requereix atenció específica
i especialitzada, per fer front als riscos, però també per valorar
aquells aspectes més positius. Per això, no és d'estranyar que la
promoció i l'educació per a la salut mental dels joves

"Actualment, la presència de les noves tecnologies a les
nostres vides és un fet que no podem negar. Certament
presenta molts avantatges. Això no obstant, també presenta
alguns perills que no podem obviar. Un n'és el
ciberassetjament. Quaranta-un suïcidis de joves analitzats
als Estats Units, al Canadà, al Regne Unit i a Austràlia, un
78% eren víctimes d'assetjament (ciberassetjament i
presencial). Les noves tecnologies i, en especial, les xarxes
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socials més emprades pel jovent permeten una exposició
quasi constant, una «oportunitat» per molestar en qualsevol
lloc i en qualsevol moment i, a la vegada, permet a la
persona que molesta, almanco en un primer nivell, cert
anonimat, tres característiques que poden potenciar els
efectes negatius de l'assetjament.
Diversos estudis confirmen que les víctimes de
ciberassetjament són més propenses a la simptomatologia
depressiva i ansiosa. D'altres confirmen també una
incidència més alta de depressió greu i de suïcidis en
ciberassetjament, que s'explica també per un mal ús de la
identitat digital, una conducta addictiva a Internet i per
problemes associats al son i a l'atenció. Finalment també
s'afegeix la càrrega alta d'estrès emocional que poden
produir aquestes situacions, inclòs també el "sexting".
Cal tenir present també els factors de risc de suïcidi en
infants i joves ja esmentats anteriorment, com ara ser
adolescent, especialment home-jove (suïcidi consumat, però
més intents en dones-joves), psicopatologies (en què
s'inclou el maltractament), disfunció familiar severa, factors
genètics, minories (sexuals, ètniques...) que afectin la
integració i acceptació dels iguals, factors psicològics o
intents suïcidis previs, però també problemes relacionats
amb l'escola, com ara l'assetjament entre iguals."

poden haver-se agreujat a causa de les circumstàncies actuals
de confinament.

VI. La transformació de l'educació formal durant el
confinament

Finalment, la Dirección General de Diversidad Sexual y
Derechos LGTBI del Govern d'Espanya ha llençat fa poc una
campanya a les Xarxes Socials amb consells i atenció
específica a persones del col·lectiu que pateixin les
conseqüències d'un doble confinament per la seva condició.

El pas totalment abrupte de la docència presencial a la
docència en línia que s'ha viscut des de la declaració de l'estat
d'alarma ha provocat canvis radicals en les relacions entre
alumnes i també les relacions entre alumnes i professors. La
comunitat educativa ha realitzat un esforç increïble per
aconseguir que aquesta transició suposi el mínim trastorn
possible, però és evident que manquen moltes eines per
aconseguir les mateixes condicions que es reuneixen a l'aula
física i en el centre educatiu.
La presencialitat a l'aula és fonamental perquè el professorat
i altre personal que conforma la comunitat educativa puguin
detectar conductes dels menors que denotin símptomes d'estar
patint una depressió, una agressió, un assetjament o qualsevol
altra circumstància lesiva per a ells.
Els entorns de treball en línia faciliten l'anonimat i, atesa la
vulnerabilitat dels adolescents, és fàcil que es produeixin ara
més que mai situacions de ciberassetjament per motius de
pertinença al col·lectiu LGTBI entre iguals i que siguin
impossibles de detectar ni per part de professors ni tampoc per
part dels pares.
Aquestes possibilitats s'han maximitzat encara més amb l'ús
i abús que fan els adolescents i joves de les xarxes socials
digitals que s'han convertit, ara mateix, gairebé en l'únic mitjà
amb el qual relacionar-se en circumstàncies d'horitzontalitat
entre ells.
VII. El paper de les administracions i del teixit associatiu
Des del Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat
Sexual i de Gènere de la Conselleria de Presidència s'ha
continuat fent feina telemàticament per atendre les persones
LGTBIQ+ que estiguin vivint situacions d'LGTBI-fòbia i que

Per això, s'ha seguit atenent lesbianes, gais, trans, bisexuals
i intersexuals que pateixen o estiguin en risc de patir
LGTBI-fòbia, així com a persones del seu entorn i a
professionals que necessitin suport i assessorament.
Aquesta atenció s'ha materialitzat a través d'un telèfon fix,
un contacte de missatgeria telefònica i un correu electrònic. De
tot plegat s'han fet accions de difusió a través de les xarxes
socials.
Per altra banda, la FELGTB ha posat a disposició de les
persones LGTBI que es trobin en situació d'especial
vulnerabilitat una línia de telèfon i també un correu electrònic.
També ho han fet moltes altres organitzacions, incloses les que
actuen a l'àmbit de la nostra Comunitat Autònoma.
Igualment, des de la societat civil a les Illes Balears,
diverses associacions que treballen pels drets del col·lectiu
LGTBI, han seguit prestant servei d'atenció a aquests usuaris a
través dels seus canals habituals i s'ha seguit mantenint una
presència important a les xarxes socials.

VIII. Violència intragènere
Per altra banda, la FELGTB alerta que la situació de les
víctimes de violència intragènere (violència dintre de parelles
de persones del mateix gènere) també s'està agreujant amb el
confinament. És un tipus de violència que no es denuncia
perquè les víctimes tenen por que les autoritats no entenguin la
seva situació no les atenguin correctament.
Segons la FELGTB hi ha molta desinformació sobre la
violència intragènere entre tots els operadors jurídics. "Hi ha
ocasions en què una agressió intragènere es gestiona com una
agressió qualsevol entre dos homes, com una brega, per
exemple. Tanmateix, això no és ni sols comparable a quan
l'agressió es produeix dintre de la parella i la violència és part
d'un exercici de poder que té per a objectiu dominar i controlar
a la víctima".
Per això, la FELGTB destaca la importància de la formació
per a fiscals, policies, membres de l'advocacia, etc.
La FElGTB recorda que la violència intragènere està
regulada i que qui la pateix té dret a cercar protecció i a
denunciar els fets. Igual que la violència de gènere, comença
amb comportaments restrictius i controladors disfressats de
pautes de cura però que van reduint l'autoestima, la seguretat i
la independència de la persona maltractada. "A la violència
intragènere, a més de la gelosia, el control d'horaris, de les
amistats, etc. la persona agressora reprodueix arguments
homòfobs que se serveixen de la mateixa homofòbia
interioritzada de la víctima". Les expressions de violència es
van escalant des de l'agressió psicològica fins a les agressions
verbals i a les físiques de menor a major gravetat. Durant
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aquest tems, la víctima experimenta una pèrdua de referències
i d'autoestima de manera que li és difícil entendre el significat
i la transcendència del procés en el qual està immersa i el risc
que corre.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats presenten
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix i agraeix la tasca
de tots els professionals implicats en l'atenció a les persones del
col·lectiu LGTBI durant el confinament provocat per la
pandèmia de la COVID-19, tant els que integren el personal al
servei de les Administracions Públiques de les Illes Balears
com aquells que ho fan des del Tercer Sector, inclòs el
voluntariat i les associacions sense ànim de lucre.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una bateria d'accions que ajudin a reduir
els efectes nocius del "doble confinament" del col·lectiu de
persones LGTBI exposats en aquesta proposició no de llei i que
es poden concretar en:
a) Estudiar els efectes psicològics i altres que es vulguin
considerar que ha tengut el confinament provocat per la
pandèmia Covid-19 en la població LGTBI, especialment en els
joves i adolescents.
b) Estudiar la implantació de protocols i/o formació
específica adreçada als professionals competents en educació
i joventut així com formació adreçada a possibles usuaris sobre
com combatre el possible repunt que s'hagi donat durant el
confinament per causa d'assetjament entre iguals (adolescents
i joves) per motiu de la seva pertinença al col·lectiu LGTBI.
c) Estudiar estratègies de prevenció d'aquests assetjaments
en el cas que les situacions excepcionals de confinament puguin
allargar-se o reproduir-se en el temps.
d) Intensificar les campanyes, des de les Administracions
Públiques i en col·laboració amb les entitats associatives del
sector, adreçades a les persones LGTBI per a evitar els
problemes derivats del "doble confinament".
e) Reforçar la interlocució amb les associacions LGTBI de
les Illes Balears per detectar problemàtiques relacionades amb
el confinament i la població LGTBI.
f) Analitzar els casos que s'hagin donat de violència
intragènere durant el confinament i, en cas d'haver augmentat,
reforçar l’impuls d’estratègies específiques de detecció i lluita
contra aquestes agressions.
g) Intervenir, de manera immediata i mitjançant els serveis
de protecció a la Infància i a la Joventut o a través de les Forces
i Cossos de Seguretat de l’Estat, davant les denúncies que posin
de relleu l’aparició d’actituds LGTBIfòbiques dintre de l’àmbit
familiar.
Palma, a 14 de maig de 2020
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Cristina Mayor i Abad
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Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

G)
RGE núm. 8463/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a equiparació de les condicions de navegació a les
que té Canàries pel que fa a l'Ordre TMA/400/2020, de 9 de
maig, per la qual s'estableixen les condicions a aplicar a la
fase de desescalada, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atès la importació de
que les empreses xàrter de navegació puguin reactivar la seva
activitat el més aviat possible es fa necessari que el Parlament
n'adopti un acord urgent al respecte.
Atès el Pla per a la transició a una nova normalitat, que
estableix els principals paràmetres i instruments per a
l’adaptació del conjunt de la societat a la nova normativitat
amb les màximes garanties de seguretat sanitària i de
recuperació progressivament dels nivells de benestar socials i
econòmics anteriors a la crisis.
Atesa l’Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig per la qual
s’estableixen les condicions a aplicar en la fase de desescalada
en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits per a garantir
una mobilitat segura, publicada al Boletín Oficial del Estado de
10 de maig de 2020.
Atès que una de les qüestions que inclou són les mesures de
restabliment dels serveis marítims a la comunitat autònoma de
Canàries, i les mesures de restabliment dels serveis marítims a
la comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Atès que a l’article 3.3 diu que a Canàries: "3. En los
territorios de la provincia, isla o unidad territorial de
referencia que se determine, en los que de acuerdo con el
artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, y en
aplicación del Plan para la desescalada, se acuerde la
progresión a la fase I, podrán navegar, entre puertos o puntos
del litoral del mismo municipio e islas no habitadas próximas,
los siguientes buques y embarcaciones: (i) los dedicados al
transporte turístico de pasajeros, que no sean buques de
pasaje tipo crucero, (ii) los destinados a actividades de
impartición de prácticas y cursos de formación, (iii) los
utilizados con finalidad recreativa o deportiva por sus
propietarios o en arrendamiento náutico."
Atès que a l’article 5.4 diu que a les Illes Balears:"4. En los
territorios de la provincia, isla o unidad territorial de
referencia que se determine, en los que de conformidad con el
artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, y en
aplicación del Plan para la desescalada, se acuerde la
progresión a la fase I, los buques y embarcaciones utilizadas
con finalidad recreativa o deportiva por sus propietarios, o las
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personas autorizadas por estos, podrán navegar entre puertos
o puntos del litoral del mismo municipio e islas no habitadas
próximas. Las personas a bordo cumplirán con las medidas de
protección de la salud que, en su caso, sean adoptadas por la
autoridad competente."
Atesa la interpretació de PortsIB sobre les activitats de
lloguer d’embarcacions d’oci amb o sense tripulació, respecte
de la qual cosa s’afirma que no està autoritzat, ni tampoco l’ús
de rampes per a llançar embarcacions o motos naútiques de
lloguer de la llista 6a.
Atès el document emès pel Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana de data 11 de maig de 2020 i signat
pel Director General de la marina mercant, Sr. Benito Núñez
Quintanilla referent a, aclariments relatius a les condicions per
a l’exercici de la navegació d’oci o esportiva recollit a l’ordre
TMA/400/2020 de 9 de maig durant les fases 0 i I.

Ateses les greus conseqüències sanitàries que aquesta
pandèmia per coronavirus ha causat i està causant, i les
econòmiques i socials que lamentablement es preveuen.
El Govern balear va anunciar la previsió d'una caiguda d’un
31% del PIB i d’un 30% de l’atur, i els experts ja han
manifestat que les Illes Balears seran la Comunitat Autònoma
que més patirà la crisis econòmica i social de tota Espanya.
El Govern balear ha demanat al president Pedro Sánchez,
per una part suport econòmic específic per un pla per a la
recuperació del sector turístic i per altra el compromís de
mantenir amb vida els ERTE una vegada passat l’estat d’alarma
i fins el mes d’octubre en el cas de les empreses turístiques.
El Govern central ha manifestat també que està elaborant un
pla per a la recuperació del turisme conjuntament amb el sector
turístic, encara que no tenim coneixement del seu contingut.

Atès que al seu punt IV referen a la navegació d’oci a les
Canàries i a les Illes Balears s’estableix que a les Illes Canàries
des de la fase I es permet la navegació de les “golondrinas”,
així com excursions turístiques i altres activitats nàutiques
comercials de caràcters col·lectiu, i que a Balears això no es
d’aplicació.

El mes de març la despesa efectuada pels turistes
internacionals a Espanya va tenir una caiguda del 63,3%
respecte de 2019 el que implica una contracció del 23,8% del
primer trimestre. A les Illes Balears la caiguda s’incrementa
fins al 70% respecte del 2019 amb un descens del trimestre
respecte de 2019 del 41%.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Quant a l’arribada de turistes internacionals, Espanya va
rebre el mes de març 2 milions, un 64,3% manco que al 2019,
després del tancament de fronteres des de la meitat del mes per
a frenar la pandèmia, el que implica una contracció d’un 25,6%
(10,6 milions) del primer trimestre. A les Illes Balears la
caiguda es d’un 68,3% respecte de 2019, amb un davallada en
el primer trimestre d’un 41,4%.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Central a
efectuar les modificacions a l’esmentada Ordre TMA 40/2020
per tal que les Illes Balears puguin gaudir de les mateixes
condicions que Canàries, recollides a l’article 3.3, quant a la
navegació dels vaixells i embarcacions utilitzades amb finalitat
recreativa o esportiva.
Palma, 14 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

Davant aquest escenari, es fa necessari la recuperació de
l’activitat turística el més aviat possible amb totes les garanties
sanitàries.
Els mercats internacionals més importants per a les Balears
son Alemanya, Regne Unit, França, Italià, països nòrdics i
Bèlgica, Luxemburg i Holanda, que son on s’ha d’incidir en la
recuperació, no únicament des de les accions promocionals,
sinó també des de la feina del Govern i Consells i sector turístic
conjuntament, de reconstrucció de llaços i restabliment de la
confiança en la nostra destinació.

H)
RGE núm. 8464/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recuperació dels mercats turístics emissors,
davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la importància de
dur a terme les mesures que es proposen a aquesta iniciativa el
més aviat possible, a fi de poder arribar als mercats emissors de
turisme de cara a la present temporada turística i facilitar així
l'arribada de visitants a les nostres illes, es fa necessari i urgent
que el Parlament s'hi pronunciï al respecte amb la màxima
celeritat possible.

A dia d’avui s’estan duent a terme des del sector turístic,
feines, iniciatives i peticions per tal de recuperar el més aviat
possible l’activitat, les quals van encaminades a posar en marxa
totes les mesures de seguretat sanitària i els protocols que es
vagin aprovant a tots i cadascun dels establiment, poder
comptar amb tots els controls sanitaris a ports i aeroports, tant
d’origen com a destí, iniciatives per fer aflorar el valor i la
identitat de les nostres illes com element diferenciador i de
qualitat de vida saludable o a establir contactes amb els
operadors i companyies aèries per tal de trobar les millors vies
pel restabliment de l’activitat turística, i principalment de la
connectivitat, condició imprescindible.
En aquest sentit, la presidenta Armengol ha manifestat que
estan duent a terme contactes bilaterals per reobrir vols amb
Alemanya el més prest possible, amb totes les garanties
sanitàries i una vegada ho aprovi la Unió Europea. De fet el
Govern va anunciar reunions amb el Grup TUI per tal de fer
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feina conjuntament en el calendari de recuperació de fluxos del
turisme alemany.

de mesures d’higiene i seguretat sanitària que aprovin les
autoritats competents.

Resulta evident, que la resta de mercats esmentats a
paràgrafs anteriors, també tenen gran incidència a totes les illes,
i que aquesta incidència te diferents graus a cadascuna de les
illes, per la qual cosa es fa necessari que aquests contactes del
Govern es diversifiquin amb tots els mercats i atenent a les
necessitats i realitat de cadascuna de les illes i tenint en compta
l’evolució que la crisi sanitària del coronavirus tingui a
cadascun dels països emissors, pero sempre amb l’objectiu
d’estar preparat pel moment de l’obertura.

5. El Parlament balear insta el Govern central a posar en marxa
l’anomenada “empremta digital” amb un passaport
epidemiològic i una aplicació amb codi QR perquè les persones
que han passat la malaltia puguin tenir llibertat de moviment i
els contagiats avisin automàticament als seus contactes.

D’altra banda, el mercat nacional resulta també capçal en la
recuperació de l’activitat turística del 2020, encara que al mes
de març ha davallat un 60% respecte de 2019 la qual cosa
suposa una contracció del primer trimestre del 20%.
Molt important l’establiment dels criteris d’Europa respecte
de la necessitat d’obrir fronteres gradualment i de no establir
quarantenes com a fet el Govern d’Espanya, que ha suposat un
cop molt greu al sector, que perjudica la credibilitat del nostre
destí i dissuadeix als nostres mercats.
Europa impulsa a anar recuperant al mes prest possible
l’activitat, amés de la importància que ha donat a la indústria
turística i el suport que ha anunciat.
Per tot el que s’ha exposat, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a du
a terme conjuntament amb els consells insulars i amb el sector
turístic, les feines de reconstrucció de la connectivitat i de
recuperació de les operatives amb tots i cadascun dels mercats
emissors internacionals de les Illes Balears, de tal manera que
es doni resposta a les necessitats i realitat global del nostre
arxipèlag i de cadascuna de les illes amb els seus mercats
principals.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a dur
a terme conjuntament amb els consells insulars i el sector
turístic, les feines de reconstrucció de la connectivitat i de
recuperació de les operatives amb el mercat nacional, amb
cadascuna de les illes.
3. El Parlament de les Illes Baleares insta el Govern balear
conjuntament amb els consells insulars de manera
extraordinària i urgent, a planificar i reforçar les accions
promocionals i de comunicació en els mercats internacionals
per a traslladar el missatge positiu de la nostra comunitat
autònoma com a destí turístic de màxim nivell de qualitat,
seguretat en general i sanitària en particular, i professionalitat
amb l’objectiu de recuperar la confiança en viatjar i en la nostra
destinació.
4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern central a
impulsar una certificació “COVID Free” europea que acrediti
a aquelles infraestructures públiques, museus, empreses
turístiques d’allotjament, hostaleria, agències, transport,
comerç, parc d’atraccions, camps de golf, serveis turístics, etc..
que certifiqui que les mateixes compleixen amb els protocols

6. El Parlament balear insta el Govern central i el Govern
balear a defensar el turisme com a sector estratègic i a treballar
de manera conjunta i decidida en la recuperació del sector
turístic d'Espanya i per tant de les Illes Balears, en base al
preceptes:
a) considerant les circumstàncies especials de la nostra
comunitat autònoma per la qual cosa es fa necessari que
efectivament s’estableixi el Pla d’ajudes específiques anunciat
des de el Govern Balear, Estatal i Europeu i que responguin a
la nostra realitat;
b) fer feina de manera consensuada amb les comunitats
autònomes i no prendre decisions unilaterals com la recollida
a la Ordre INT/401/2020 de 11 de maig de tancament de
fronteres interiors aèries i marítimes, o l’Ordre SND/403/2020
d’ 11 de maig per la qual s’estableix una quarantena a les
persones procedents d’altres països a la seva arribada a
Espanya;
c) dur a terme totes les actuacions necessàries des del
Govern d’Espanya i balear conjuntament amb els països que
son mercats emissors d’Espanya i especialment de Balears, per
tal d’entrar junts en les diferents fases de reinici d’activitat i
facilitar així l’establiment dels corredors segurs.
Palma, 14 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

I)
RGE núm. 8465/20, del Grup Parlamentari VOX- Actua
Baleares, relativa a mesures per al foment de la conciliació
davant la suspensió de l'activitat educativa durant la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, davant la Comissió
de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Urgència de la
implementació de mesures per al foment de la conciliació
davant la suspensió de l'activitat educativa durant la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19.
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 ha establert mesures de contenció
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en l'àmbit educatiu i de la formació, suspenent l'activitat
educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus,
cursos i nivells d'ensenyament contemplats a l'article 3 de la
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, així com
qualssevol altres activitats educatives o de formació impartides
en altres centres públics o privats.
Aquesta situació ha provocat que, des de la declaració de
l'estat d'alarma i durant les seves successives pròrrogues, els
pares, mares o tutors legals de la totalitat dels menors del nostre
país hagin hagut de fer-se càrrec de la seva vigilància i cura a
més de continuar amb la seva activitat laboral que, en alguns
casos no ha estat suspesa, per considerar-se una activitat
essencial o bé per no estar inclosa dins de les activitats que
havien de cessar la seva activitat.
Durant les fases de la denominada “desescalada” molts dels
treballadors que han estat objecte d'ERTO en les seves
empreses s'aniran reincorporant als seus llocs de treball.
No obstant això, en el dia d'avui, després de la reunió de la
Conferència Sectorial d'Educació, hem conegut que l'alumnat
de Balears reprendrà, amb caràcter general, l'educació
presencial el curs 2020-2021, si bé és possible que el pròxim
curs no sigui “un curs normal”, segons informacions de les
autoritats educatives.
Quant a les guarderies per als nins de 0 a 3 anys, ja siguin
públiques o privades, aquestes tan sols podran obrir si
compleixen amb les mesures de sanitat adequades, que seran
molt restrictives.

En l'àmbit autonòmic de les Illes Balears, la Llei 8/2018, de
31 de juliol, de suport a les famílies, estableix, a l'article 25,
mesures i actuacions en l'àmbit de la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral, preveient que les administracions
públiques de les Illes Balears han de fomentar l'aplicació de
mesures de conciliació en l'àmbit de la gestió dels recursos
humans de les empreses privades i dels organismes públics. En
particular, es promourà, en col·laboració amb les
organitzacions empresarials i sindicals, la inclusió de mesures
de conciliació familiar en els convenis col·lectius i estableix
una sèrie d'actuacions i mesures que les administracions
públiques en matèria de conciliació han de desplegar, en
concret, entre altres, les següents:
a) Realització de campanyes de sensibilització destinades
a conscienciar la societat sobre els beneficis de la conciliació
de la vida personal, familiar i laboral.
b) En l'àmbit del sector públic, incorporació, com a criteri
de valoració en el marc de les clàusules socials, de l'aplicació
de mesures de conciliació per part de les empreses licitadores.
c) Promoció per part del Govern de les Illes Balears, en
col·laboració amb els consells insulars, els ajuntaments, les
organitzacions empresarials, els sindicats i altres representants
de la societat civil, del reconeixement de les empreses
familiarment responsables que apliquin mesures de conciliació
i suport a les famílies.
Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
presenta la següent
Proposició no de llei

En aquest sentit, el conseller d'Educació ja ha anunciat que
les guarderies dependents del Govern de les Illes Balears
romandran tancades.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar campanyes de sensibilització destinades a
conscienciar la societat, i especialment les empreses, sobre els
beneficis de la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral.

En aquest context, els pares, mares o tutors dels menors que
continuïn o reprenguin la seva activitat laboral podran
sol·licitar mesures laborals de conciliació a les seves empreses,
tenint en compte que la cura dels menors per part dels avis no
és aconsellable per tractar-se de població de risc davant la
COVID-19, per la qual cosa és previsible un augment en les
sol·licituds de mesures de conciliació durant els pròxims
mesos.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar, com a criteri de valoració en el marc de
les clàusules socials, l'aplicació de mesures de conciliació per
part de les empreses licitadores, en totes les convocatòries de
contractació pública que anunciï l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

L'Estatut dels treballadors reconeix el dret de les persones
treballadores a sol·licitar les adaptacions de la durada i
distribució de la jornada de treball, en l'ordenació del temps de
treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu
treball a distància, per fer efectiu el seu dret a la conciliació de
la vida familiar i laboral. Aquestes adaptacions hauran de ser
raonables i proporcionades en relació amb les necessitats de la
persona treballadora i amb les necessitats organitzatives o
productives de l'empresa.
En el cas que tinguin fills o filles, les persones treballadores
tenen dret a efectuar aquesta sol·licitud fins que els fills o les
filles compleixin dotze anys.
Altres mesures, com la reducció de jornada per cura de fills
o la sol·licitud d'excedències per tal motiu poden ser exercides,
amb especial intensitat, davant aquesta situació conjuntural.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer les empreses familiarment responsables
que apliquin mesures de conciliació i suport a les famílies,
mitjançant l'establiment d'ajudes directes o beneficis fiscals a
les empreses que estableixin adaptacions de la durada i
distribució de la jornada per motius de conciliació familiar dels
seus treballadors o implementin el teletreball per a treballadors
amb fills menors de 12 anys al seu càrrec.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promocionar l'adaptació dels convenis col·lectius per
recollir el dret a la conciliació de la vida familiar i laboral
reconegut en l'article 34.8 de l'Estatut dels treballadors, a fi que
en la negociació col·lectiva es pactin els termes del seu exercici
per les persones treballadores.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir ajudes econòmiques o beneficis fiscals als
treballadors que sol·licitin permisos no retribuïts o excedències
per a la cura de fills menors de 12 anys, durant el temps en què
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els centres educatius romanguin tancats per fer front a
l'emergència sanitària provocada per la COVID-19.
Palma, 15 de maig de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi
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En concret, les deduccions en el tram autonòmic de l'IRPF
que s'apliquen a Balears no s'apliquen de manera específica a
cap de les famílies a les quals fa referència la Llei 8/2018, com
sí ocorre a la resta de les comunitats autònomes, com Andalusia
(on existeix una deducció per a famílies monoparentals), Aragó
(deducció per naixement o adopció de fills), Astúries, Canàries
o València (on s'estableixen deduccions per a famílies
nombroses o monoparentals), Castella-la Manxa, Castella Lleó,
Extremadura, Galícia o Madrid (que han establert deduccions
per a les famílies nombroses, entre altres).

J)
RGE núm. 8466/20, del Grup Parlamentari VOX- Actua
Baleares, relativa a mesures tributàries de protecció a les
famílies a les Illes Balears davant la crisi econòmica
derivada de la pandèmia COVID-19, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Mesures tributàries de
protecció a les famílies a les Illes Balears, davant la crisi
econòmica derivada de la pandèmia COVID-19.
Els efectes econòmics de la pandèmia de la COVID-19
seran devastadors per a l'economia, especialment a les Illes
Balears, on el mal en l'economia podria triplicar el patit a
l'anterior crisi de 2009, segons un estudi publicat pel Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (CES).
En aquest context, organismes internacionals com UNICEF
i l'Organització Internacional del Treball, han sol·licitat que
s'adoptin mesures específiques per protegir les famílies amb
fills, atès que els efectes econòmics que causarà aquesta
pandèmia perduraran durant anys.
En la nostra comunitat autònoma es va aprovar, per
unanimitat, la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les
famílies i en el capítol I, Mesures fiscals, del Títol I, Mesures,
serveis i prestacions de suport a la família, es preveu que la
comunitat autònoma de les Illes Balears ha d'establir i
promoure mesures tributàries de protecció a les famílies en el
corresponent àmbit competencial i les ha de coordinar amb les
polítiques sectorials de promoció de la família i integrar en el
conjunt de les polítiques públiques, especialment per a les
famílies definides "en situació de protecció especial" que han
de tenir una atenció prioritària o específica, entre les quals es
troben les famílies nombroses, les monoparentals i les que
compten amb persones en situació de dependència o amb
discapacitat, entre altres.
El desenvolupament d'aquest articulat, inclòs a la Llei
8/2018, es fa ara més necessari que mai a la nostra comunitat
autònoma, atès que en cas contrari, a més de desoir les
peticions dels organismes de l'ONU abans esmentats, les
famílies de Balears continuaran patint un greuge comparatiu
respecte d'altres famílies, residents en altres punts de la
geografia espanyola, on ja s'estan aplicant, des de fa anys,
mesures tributàries específiques per protegir les famílies més
vulnerables.

I és per això que el Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares proposa la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment a l'article 13 de la Llei 8/2018, de
31 de juliol, de suport a les famílies, i establir i promoure
mesures tributàries de protecció a les famílies en el
corresponent àmbit competencial, coordinant-les amb les
polítiques sectorials de promoció de la família i integrant-les en
el conjunt de les polítiques públiques.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir beneficis fiscals específics per a les famílies
nombroses i monoparentals, a través de deduccions en el tram
autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir noves deduccions autonòmiques en els
impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i sobre successions i donacions, que beneficiïn
especialment les famílies definides com a prioritàries a l'article
5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear beneficis fiscals per a la protecció i el foment de
la natalitat, aplicant una deducció autonòmica en l'Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques, en funció del nombre de fills
en la unitat familiar, com així s'està aplicant en altres
comunitats autònomes.
Palma, 15 de maig de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

K)
RGE núm. 8486/20, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
formació en COVID-19 a l’EBAP per lluitar contra la
pandèmia, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
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La COVID-19 (SARS-CoV-2) és un nou virus, fins fa molt
poc desconegut en patologia humana.
Segons la informació disponible, es transmet de persona a
persona per aire, a través de les gotetes respiratòries de més de
5 micres, quan la persona infectada té simptomatologia, febre,
tos, sensació de manca d'aire, o a través del contacte amb
secrecions de la persona infectada.
Atès que el contacte amb el virus pot afectar entorns
sanitaris i no sanitaris, correspon a les empreses avaluar el risc
d'exposició i seguir les recomanacions emeses pel servei de
prevenció, seguint les pautes i recomanacions realitzades per
les autoritats sanitàries.
En la fase de desescalada cap a una nova normalitat, ens
trobarem en una situació en la qual haurem possiblement de
conviure amb el virus per un cert temps que ara no coneixem
amb exactitud. Fins que les investigacions no posin a disposició
una vacuna que permeti immunitzar la població, ens trobarem
en una situació en la qual haurem d’extremar les precaucions
d’higiene en tots els sectors. Així, mentre ens trobem en
aquesta situació, les mesures preventives contra el contagi
COVID-19 seran de màxima importància com ho serà, també,
el comportament individual de cada persona.
Les mesures específiques en cada tipus d’activitat (treball
en grup, en espais tancats, amb persones majors, d’atenció al
públic, etc.) seran crucials per evitar nous brots. És
imprescindible i necessari que el personal de l’administració
pública estigui format en els riscos i en prevenció enfront de la
pandèmia que estem vivint de la COVID-19, atenent el tipus
d’activitat que desenvolupi, per la protecció dels treballadors
i de les persones que puguin entrar en contacte en l’activitat
laboral, en compliment de les prescripcions previstes a les
ordres ministerials publicades durant l’estat d'alarma. La
prevenció comença amb la informació i la formació.
L’objectiu principal és la formació per garantir la protecció
de tots els treballadors, tenint en compte tant els riscos del
personal propi present en el lloc de treball. Garantir, per una
altre banda la protecció de les persones usuàries de serveis que
presta l’administració pública. Si garantim una bona formació,
garantim la protecció dels treballadors i treballadores i les
persones que hi hagin de tenir contacte.
Per tot açò els grups sotasignats presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir, a traves de l’EBAP i amb coordinació amb la
Conselleria de Salut, cursos de formació en prevenció en el
treball front a la COVID-19.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir diferents itineraris formatius adaptats als
sectors de serveis que presta l’administració pública a les Illes
Balears, per tal de donar formació als empleats públics de
conceptes bàsics com l’origen, els símptomes, l'ús segur del
material de protecció, etc., com mesures a prendre per evitar el
contagi de la COVID-19, depenent de les activitats concretes
que es duguin a terme a cada lloc de feina.

Palma, 15 de maig de 2020
Els portaveus
Maria Pilar Carbonero i Sánchez
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

L)
RGE núm. 8499/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a condemna de pràctiques racistes i antisemites,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.
D'acord amb la definició de treball de l'Aliança
Internacional per al Record de l'Holocaust (IHRA) de 2016,
«l'antisemitisme és una certa percepció sobre els jueus, que pot
expressar-se com a odi cap als jueus. Les manifestacions
retòriques i físiques d'antisemitisme estan dirigides a individus
jueus o no jueus (que estan relacionats amb ells o els secunden)
i/o les seves propietats, a institucions comunitàries jueves i
instal·lacions religioses».
El Parlament Europeu, el juny de 2017, va adoptar la seva
primera resolució sobre la lluita contra l'antisemitisme, inclosa
la definició de treball de l'IHRA que és la que emprem en
aquesta resolució, així com el Parlament de Catalunya que
també va aprovar una Resolució sobre l'antisemitisme el passat
16 de gener de 2020 i adoptà la mateixa definició de treball.
A l'Europa dels valors no existeix una justificació legítima
per a les actituds antisemites. És més, l'antisemitisme ha
demostrat ser una amenaça tant per a les persones jueves com
per a aquests valors, sobre els quals s'assenteixi el projecte
d'integració europeu.
El Parlament Europeu, seguint la protecció d'aquests valors,
el juny de 2017 va adoptar la seva primera resolució sobre la
lluita contra l'antisemitisme, inclosa la definició de treball de
l'IHRA, que és la que emprem en aquesta proposició no de llei.
És inacceptable que l'antisemitisme hagi augmentat en els
últims anys. Ho hem vist recentment amb el boicot que es va
exercir contra la selecció de waterpolo femení d'Israel als
ajuntaments de Molins de Rei i Barcelona, simplement per ser
ciutadanes que lliurement volien representar amb l'esport al seu
país i amb la lamentable complicitat dels ajuntaments
d'aquestes ciutats.
Durant anys, el Moviment «Boicot, Desinversió i Sancions»
(abreujat BDS) ha estat demanant un boicot a Israel, els seus
béns i serveis, i els seus artistes, científics i atletes. És a dir,
ciutadans que no tenen per què estar d'acord amb el govern del
seu país, però sí que volen la seva pàtria, Israel, i lliurement la
promocionen al voltant del món. Les accions del Moviment
BDS no són sol antisionistes, sinó també profundament
antisemites, ja que tant han anat dirigides cap a ciutadans i
productes israelians com cap a tot el jueu, com a mesura de
pressió a aquest estat, com va succeir amb el boicot al cantant
d'Estats Units jueu Matisyahu.
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La crida generalitzada al boicot, en el seu radicalisme, actua
contra els ciutadans israelians i contra la fe jueva en el seu
conjunt.
Sovint, declaracions que es formulen com suposades
crítiques a les polítiques de l'Estat d'Israel, de fet, expressen odi
als jueus i a la seva religió i afecten la ciutadania d'aquest país
que és la que rep el rebuig i el boicot.
Múltiples sentències de tribunals espanyols han condemnat
les accions de suport al boicot BDS perquè representen una
vulneració dels drets fonamentals de la persona. Aquestes
sentències, fermes, coincideixen que s'està vulnerant el dret
fonamental a la igualtat expressat en l'article 14 de la
Constitució Espanyola, mentre suposa una vulneració del dret
a la igualtat.
Molts parlaments europeus, també, han aprovat mocions per
a lluitar contra l'antisemitisme com els d'Àustria, Grècia,
Alemanya o França. Fins ara són ja 18 països que han adoptat
aquesta definició d'antisemitisme i la mateixa ONU ha
recomanat aquesta definició, anant més enllà, en el seu informe
de setembre de 2019, equiparant el BDS (moviment de Boicot,
Desinversió i Sancions) com una forma moderna
d'antisemitisme.
L'actual presidenta de la Comissió Europea Ursula von der
Leyden ha avisat de la necessitat d'estar vigilants i prevenir
l'actual auge de l'antisemitisme a Europa i sobren raons per
assumir un compromís amb la lluita contra l'antisemitisme, com
ja han fet aquestes institucions internacionals.
A més del que precedeix, amb la pandèmia de la
COVID-19, els actes d'antisemitisme han augmentat i les seves
conseqüències s'han agreujat a nivell mundial i europeu,
insinuant la connexió de la comunitat jueva amb la pandèmia
que, tots, estem patint.
Per tot això, es proposa al Parlament adoptar la següentt
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a condemnar qualsevol forma d'antisemitisme, segons
la definició internacionalment reconeguda de l'Aliança
Internacional per al Record de l'Holocaust de 2016:
«l'antisemitisme és una certa percepció sobre els jueus, que pot
expressar-se com a odi cap als jueus. Les manifestacions
retòriques i físiques d'antisemitisme estan dirigides a individus
jueus o no jueus i/o les seves propietats, a institucions
comunitàries jueves i instal·lacions religioses».
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a condemnar qualsevol forma d'antisemitisme, en
particular el Moviment «Boicot, Desinversió i Sancions» i la
crida al boicot de productes o companyies israelianes i
científics, artistes o esportistes israelians pel seu caràcter
antisemita i per vulnerar els drets i llibertats d'aquestes
persones.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no cedir locals ni atorgar subvencions a institucions
o organitzacions que s'expressin en termes antisemites.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar la igualtat de drets de tota la ciutadania i
condemnar totes aquelles accions que menyscabin la igualtat
per raó de sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.
Palma, 15 de maig de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

M)
RGE núm. 8519/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a impuls
a la donació de sang a les Illes Balears, davant la Comissió
de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
Les Illes Balears som una comunitat enormement solidària
tal com hem vist en diverses ocasions.
Els exemples més recents que podríem destacar serien per
exemple el suport massiu a les persones afectades per les greus
inundacions al Llevant de Mallorca o les múltiples iniciatives
ciutadanes arran de l’emergència sanitària vinculada a la
SARS-CoV-2.
Un dels actes més solidaris que podem dur a terme és donar
sang. La donació és imprescindible encara a dia d’avui ja que
és impossible sintetitzar-la als laboratoris. La sang, considerada
un teixit en si mateixa pot ser processada mitjançant diverses
tècniques per aconseguir els productes necessaris que permetin
dur a terme tot un seguit de tipus de transfusions: plasma fresc,
glòbuls vermells, granulòcits, crioprecipitats, concentrats de
factors de coagulació, concentrats de plaquetes,
immunoglobulines, etc.
El tipus de transfusió a fer en cada ocasió vendrà indicat per
la situació que presenti la persona, com per exemple profilaxi
prequirúrgica, pèrdues actives de sang, processos quirúrgics,
obstètrics, infecciosos o malalties oncològiques, entre d’altres.
Els infants també reben transfusions, especialment en
processos oncològics i en situacions de prematuritat. A les
nostres illes calen 200 donacions diàries per donar resposta a
la totalitat de la demanda.
Les donacions a les Illes Balears corresponen en un 87,87%
a persones amb nacionalitat espanyola i la resta és prova de la
solidaritat de persones d’un gran nombre de països. El gènere
i l’edat són factors que influeixen en les donacions de sang.
Segons dades de l'OMS publicats el 2019 el 32% de les
donacions corresponen a dones. A les Illes Balears aquesta
xifra es situa al voltant del 48,9%, i el col·lectiu d'entre 18 i 35
anys és el que se situa en la franja baixa de donacions.
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Aquestes donacions són altruistes i no remunerades d’acord
a la Resolució WHA63.12 de l'Assemblea Mundial de la Salut
que insta tots els estats membres a elaborar sistemes nacionals
de transfusions basats en donants voluntaris no remunerats i a
treballar per aconseguir l'autosuficiència en el subministrament.
A Espanya, la recomanació de l'OMS es va traduir en el Reial
Decret-Llei 9/2014 de 4 de juliol que recull el caràcter altruista
de la donació de sang.
Segons dades de la Federació Espanyola de donants, l’any
2018 es varen produir 1.685.301 donacions a Espanya, és a dir
36,07 donacions per cada 1.000 habitants. Per comunitats
autònomes, les Illes Balears ocupa el tercer lloc al rànquing
estatal, superada per Castella Lleó i Extremadura. Si bé
aquestes dades poden semblar positives, no ho són del tot.
Segons la darrera memòria publicada per la Fundació del Banc
de Sang i Teixits de les Illes Balears, l’any 2018 es dugueren
a terme 36.363 donacions a les nostres illes. Aquesta xifra és la
menor registrada des de l’any 2008, i el descens entre el 2018
i el 2017 és del 4,3%.
Per tot l’exposat els Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i Mes per Mallorca, presentem les següents propostes
de resolució:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
continuar impulsant campanyes per fomentar la conscienciació
sobre la donació de sang.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
seguir incorporant les entitats locals i de representació de la
població migrada en les campanyes sobre donació de sang.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
impulsar els programes orientats a joves perquè siguin donants
de sang i a incloure-hi la perspectiva de gènere.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a mantenir el caràcter voluntari i altruista de la donació de sang
al nostre país i que romangui vinculat al sistema públic de salut.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
donar suport a les línies d'investigació i innovació en l’àmbit de
la donació de sang i teixits actualment obertes, així com a
obrir-ne de noves.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
seguir incorporant les tecnologies de darrera generació per a la
gestió de les donacions de sang.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
seguir oferint programes per ajudar a les persones amb por a la
donació de sang per superar les seves pors, com és el cas del
Programa Imagina (https://imagina.fbstib.org).
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a dur
a terme totes les mesures per tal que les Illes Balears siguin un
referent en donació de sang.
Palma, 18 de maig de 2020
Les diputades
Antònia Martín i Perdiz
Irantzu Fernández i Prieto

Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

N)
RGE núm. 8523/20, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a promoció de la
formació professional dual, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: La paralització quasi
absoluta de l'activitat socioeconòmica provocada per
l'emergència sanitària generada per la COVID-19 ha suposat
per a les Illes Balears una destrucció històrica d'ocupació. La
Seguretat Social va perdre el mes d'abril a 44.091 afiliats
respecte de fa un any i l'atur augmentà un 62,2%. Mentrestant,
141.000 treballadors es troben en un ERTO. Per aquest motiu,
es considera necessari i urgent debatre, com més aviat millor,
aquesta proposició no de llei que permetrà formar i adequar
l'oferta de Formació Professional Dual a les demandes del
mercat laboral actual.
La Formació Professional (FP) Dual combina la formació
dels alumnes als centres educatius amb una activitat laboral
retribuïda amb un contracte de treball i un procés de preparació
a una empresa específica del sector.
A les Illes Balears, aquest curs 2019-2020, la Formació
Professional Dual ofereix 18 graus, entre mitjans i superiors, a
un total de 12 centres educatius públics i concertats amb 311
alumnes que treballen a 186 empreses. El que suposa un
percentatge molt petit del total d'alumnes matriculats a l'FP
Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior, que, segons dades de la
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, és de 14.847
alumnes.
Respecte de la inserció laboral, a l'FP és del 63% i a la
modalitat dual és, com a mínim, 10 punts percentuals més.
Això demostra la conveniència d'estendre aquesta modalitat a
bona part de la Formació Professional.
Per accedir a la modalitat de Formació Professional Dual
s'estableix un límit d'edat de l'alumne de 25 anys. El Grup
Parlamentari El Pi considera que s'hauria d'eliminar aquesta
barrera per possibilitar a tota la població formar-se i
actualitzar-se per accedir a un treball mitjançant una formació
professional qualificada. En aquest sentit ho va entendre i
modificà la Comunitat Autònoma de Galícia per al curs
acadèmic 2019/20.
Les necessitats del mercat laboral han canviat i ara les
empreses requereixen perfils professionals més tècnics. L'FP
Dual és una clara aposta per la qualitat de la formació i d'un
futur laboral més qualificat. En el cas de les Balears, hi ha
sectors com el nàutic, el vitivinicultor, el sanitari i sociosanitari,
l'hoteler i el turístic, en general, entre d'altres, que demanden
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treballadors qualificats que, malauradament, han de cercar fora
de les Illes a conseqüència de la mancança d'aquests
professionals a la nostra comunitat. Per aquest motiu, és
imprescindible augmentar i adequar la Formació Professional
Dual a les necessitats del mercat laboral actual.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears a adequar
i ampliar progressivament l'oferta de cicles formatius d'FP en
la seva modalitat dual tenint en compte les demandes del
mercat laboral actual.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears a
implantar de forma gradual la modalitat dual a tots els centres
d'FP de les Illes Balears.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar l'edat màxima d'accés de l'alumne a la
Formació Professional Dual mitjançant tots els mecanismes
legals que siguin necessaris.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears i a les
cambres de comerç a impulsar una major cooperació entre el
teixit empresarial i la Formació Professional Dual.
Palma, 18 de maig de 2020
Els portaveus
Catalina Pons i Salom
Josep Melià i Ques

O)
RGE núm. 8525/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a la racionalització de l'administració
pública i els càrrecs polítics de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (procediment d'urgència).

Sens dubte ens enfrontem al major repte socioeconòmic des
de la Guerra Civil, i els responsables polítics hem de respondre
amb alçada de mires, disposats a sacrificar les nostres agendes
particulars en nom del bé comú.
El conjunt de la població de les Illes es veurà abocat a
realitzar grans sacrificis, i una vegada més la família actuarà
com a xarxa de rescat social, convertint-se la solidaritat en una
necessitat imprescindible per a tirar endavant. De nou, fora
d'aquest matalàs amortidor que genera la família, quedaran els
més exposats, immigrants, persones que viuen sota el llindar de
la pobresa, bosses de marginalitat, etc.
Perquè la crida a la solidaritat, el sacrifici i l'esforç
col·lectiu sigui creïble, els poders públics han de predicar amb
l'exemple. No es pot demandar al conjunt de la ciutadania que
afronti les dificultats que comporta la nova situació sense estar
disposats a actuar de manera recíproca.
Des del nostre grup parlamentari considerem que ja abans
de la pandèmia l'estructura política de l'administració estava
sobredimensionada i que no obeïa a les necessitats reals dels
ciutadans, sinó a la coneguda obligació de donar acomodament
als diferents partits que constitueixen el Pacte.
L'estalvi que aquestes mesures comportarien a la despesa
pública serviria per a pal·liar els efectes derivats de la
COVID-19 i alhora llançaran un potent missatge a la societat
que la política no és en cap cas aliena al sofriment del conjunt
de la població.
Per tot això el Grup VOX-Actua Baleares proposa la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar una reducció del nombre de conselleries,
direccions generals i càrrecs de lliure designació mentre durin
les conseqüències derivades de la COVID-19.
Palma, 18 de maig de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

Motivació del procediment d'urgència: urgent racionalització
de l'administració pública i els càrrecs polítics de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
La pandèmia de la COVID-19 ha posat la nostra economia
contra les cordes. Les previsions del Govern xifren en un 30%
la reducció del PIB d'aquesta comunitat i en més de 500
milions el minvament d'ingressos en les arques públiques.
Encara que des del nostre grup parlamentari manegem xifres
encara més pessimistes (baixada d'un 38% del PIB i reducció
d'ingressos de més de 800 milions), les aportades pel Govern
ja ens situen en un panorama desolador.
A la baixada d'ingressos que sens dubte es produirà, cal
sumar el necessari increment de les ajudes als més vulnerables,
els incentius per a la reactivació econòmica i la necessària
adquisició de material sanitari i reforç de plantilles per prevenir
un possible repunt de la malaltia a la tardor.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 10773/19, presentada pel
diputat Josep melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a obres a la
desembocadura del torrent a Cala Nova.
A la Direcció General de Recursos Hídrics no consta cap
expedient d’autorització d’obres a la desembocadura del
torrent. S’ha visitat el lloc i no s’ha detectat cap actuació. A
més a més en la visita es va comprovar que s’estan duent altres
actuacions a prop del torrent, que estan fora de la zona de
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policia, o bé compten amb els informes o autoritzacions
necessaris.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2182/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
metges que realitzen substitucions en els centres de salut de
Balears sense la titulació requerida.
Tots els metges que fan substitucions als centres de salut
tenen la titulació requerida.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2184/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
metges que, sense la titulació degudament homologada, fan
feina com a substituts als hospitals de les Illes Balears.
Hi ha 31 metges que estan fent feina com a substituts als
hospitals de les Illes Balears sense la titulació homologada com
pertoca.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2190/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a metges sense títol homologat que
exerceixen a centres de salut i hospitals de les Illes Balears.
Als centres de salut hi ha en aquesta situació 136 metges i
als hospitals 31.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
E)
A les Preguntes RGE núm. 2229 a 2295/20, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme
per ABAQUA a les Illes Balears finançades amb càrrec al
cànon de sanejament durant el 2015.
ALAIOR: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
3.487.346,16 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2015.

ALARÓ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
ALCÚDIA: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
ALGAIDA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
ANDRATX: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
ARIANY: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
ARTÀ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
BANYALBUFAR: Les actuacions dutes a terme s’integren
dins els 10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de
Mallorca al llarg del 2015.
BINISSALEM: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
842.443,95 €, al llarg del 2015.
BÚGER: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
BUNYOLA: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
CALVIÀ: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no és
de la seva competència.
CAMPANET: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
CAMPOS: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
CAPDEPERA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
CIUTADELLA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 3.487.346,16 € del total corresponent a l’illa de Menorca,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
57.500,00 €, al llarg del 2015.
CONSELL: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
COSTITX: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
DEIÀ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
EIVISSA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
3.397.401,12 € del total corresponent a l’illa d’Eivissa al llarg
del 2015.
ES CASTELL: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
3.487.346,16 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2015.
ES MERCADAL: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 3.487.346,16 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2015.
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ES MIGJORN GRAN: Les actuacions dutes a terme s’integren
dins els 3.487.346,16 € del total corresponent a l’illa de
Menorca al llarg del 2015.
ESCORCA: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
ESPORLES: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
ESTELLENCS: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca
al llarg del 2015.
FELANITX: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
FERRERIES: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
3.487.346,16 € del total corresponent a l’illa de Menorca,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
729.870,95 €, al llarg del 2015.
FORMENTERA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 183.884,52 € del total corresponent a l’illa de Formentera
al llarg del 2015.
FORNALUTX: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que
no és de la seva competència.
INCA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
LLORET DE VISTALEGRE: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 10.609.100,62 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca al llarg del 2015.
LLOSETA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
LLUBÍ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
LLUCMAJOR: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
MANACOR: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
MANCOR DE LA VALL: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 10.609.100,62 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca al llarg del 2015.
MAÓ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
3.487.346,16 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2015.
MARIA DE LA SALUT: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 10.609.100,62 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca al llarg del 2015.
MARRATXÍ: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
MONTUÏRI: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
MURO-SANTA MARGALIDA: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 10.609.100,62 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca, havent-se realitzat a més a més actuacions
per valor de 2.064.337,40 €, al llarg del 2015.
PALMA: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no és
de la seva competència.
PETRA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
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POLLENÇA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
PORRERES: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
PUIGPUNYENT: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca
al llarg del 2015.
SA POBLA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
SANT ANTONI DE PORTMANY: Les actuacions dutes a
terme s’integren dins els 3.397.401,12 € del total corresponent
a l’illa d’Eivissa al llarg del 2015.
SANT JOAN: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
336.477,47 €, al llarg del 2015.
SANT JOAN DE LABRITJA: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 3.397.401,12 € del total corresponent a l’illa
d’Eivissa al llarg del 2015.
SANT JOSEP DE SA TALAIA: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 3.397.401,12 € del total corresponent a l’illa
d’Eivissa, havent-se realitzat a més a més actuacions per valor
de 195.713,60 €, al llarg del 2015.
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR: ABAQUA no ha
realitzat cap actuació, ja que no és de la seva competència.
SANT LLUÍS: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
3.487.346,16 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2015.
SANTA EUGÈNIA: Les actuacions dutes a terme s’integren
dins els 10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de
Mallorca, havent-se realitzat a més a més actuacions per valor
de 106.859,10 €, al llarg del 2015.
SANTA EULÀLIA DES RIU: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 3.397.401,12 € del total corresponent a l’illa
d’Eivissa al llarg del 2015.
SANTA MARGALIDA: Veure MURO-SANTA
MARGALIDA.
SANTA MARIA DEL CAMÍ: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 10.609.100,62 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca, havent-se realitzat a més a més actuacions
per valor de 37.068,68 €, al llarg del 2015.
SANTANYÍ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
SELVA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
SENCELLES: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
SES SALINES: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
SINEU: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2015.
SÓLLER: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
200.724,02 €, al llarg del 2015.
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SON SERVERA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca
al llarg del 2015.
VALLDEMOSSA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 10.609.100,62 € del total corresponent a l’illa de Mallorca
al llarg del 2015.
VILAFRANCA DE BONANY: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 10.609.100,62 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca al llarg del 2015.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
F)
A les Preguntes RGE núm. 2296 a 2362/20, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme
per ABAQUA a les Illes Balears finançades amb càrrec al
cànon de sanejament durant el 2016.
ALAIOR: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2016.
ALARÓ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
ALCÚDIA: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
ALGAIDA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
ANDRATX: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
ARIANY: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
ARTÀ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
BANYALBUFAR: Les actuacions dutes a terme s’integren
dins els 14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de
Mallorca al llarg del 2016.
BINISSALEM: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor
d’1.368.628,81 €, al llarg del 2016.
BÚGER: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
BUNYOLA: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
CALVIÀ: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no és
de la seva competència.
CAMPANET: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
CAMPOS: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.

CAPDEPERA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
CIUTADELLA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2016.
CONSELL: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
COSTITX: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
DEIÀ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
EIVISSA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
5.654.479,77 € del total corresponent a l’illa d’Eivissa,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
510.222,16 €, al llarg del 2016.
ES CASTELL: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2016.
ES MERCADAL: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2016.
ES MIGJORN GRAN: Les actuacions dutes a terme s’integren
dins els 5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de
Menorca al llarg del 2016.
ESCORCA: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
ESPORLES: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
ESTELLENCS: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca
al llarg del 2016.
FELANITX: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
FERRERIES: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de Menorca,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
114.344,32 €, al llarg del 2016.
FORMENTERA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 386.551,80 € del total corresponent a l’illa de Formentera
al llarg del 2016.
FORNALUTX: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que
no és de la seva competència.
INCA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
LLORET DE VISTALEGRE: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 14.960.314,54 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca al llarg del 2016.
LLOSETA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
LLUBÍ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
LLUCMAJOR: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
MANACOR: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
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MANCOR DE LA VALL: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 14.960.314,54 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca al llarg del 2016.
MAÓ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2016.
MARIA DE LA SALUT: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 14.960.314,54 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca al llarg del 2016.
MARRATXÍ: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
MONTUÏRI: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
MURO-SANTA MARGALIDA: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 14.960.314,54 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca, havent-se realitzat a més a més actuacions
per valor de 86.252,88 €, al llarg del 2016.
PALMA: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no és
de la seva competència.
PETRA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
POLLENÇA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
PORRERES: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
PUIGPUNYENT: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca
al llarg del 2016.
SA POBLA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
SANT ANTONI DE PORTMANY: Les actuacions dutes a
terme s’integren dins els 5.654.479,77 € del total corresponent
a l’illa d’Eivissa al llarg del 2016.
SANT JOAN: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
34.447,85 €, al llarg del 2016.
SANT JOAN DE LABRITJA: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 5.654.479,77 € del total corresponent a l’illa
d’Eivissa al llarg del 2016.
SANT JOSEP DE SA TALAIA: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 5.654.479,77 € del total corresponent a l’illa
d’Eivissa, havent-se realitzat a més a més actuacions per valor
d’1.324.157,67 €, al llarg del 2016.
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR: ABAQUA no ha
realitzat cap actuació, ja que no és de la seva competència.
SANT LLUÍS: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2016.
SANTA EUGÈNIA: Les actuacions dutes a terme s’integren
dins els 14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de
Mallorca, havent-se realitzat a més a més actuacions per valor
de 32.736,03 €, al llarg del 2016.
SANTA EULÀLIA DES RIU: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 3.397.401,12 € del total corresponent a l’illa
d’Eivissa al llarg del 2015.
SANTA MARGALIDA: Veure MURO-SANTA
MARGALIDA.
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SANTA MARIA DEL CAMÍ: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 14.960.314,54 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca al llarg del 2016.
SANTANYÍ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
SELVA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
SENCELLES: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
SES SALINES: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
SINEU: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2016.
SÓLLER: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
808.271,75 €, al llarg del 2016.
SON SERVERA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca
al llarg del 2016.
VALLDEMOSSA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 14.960.314,54 € del total corresponent a l’illa de Mallorca
al llarg del 2016.
VILAFRANCA DE BONANY: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 14.960.314,54 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca al llarg del 2016.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
G)
A les Preguntes RGE núm. 2430 a 2496/20, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme
per ABAQUA a les Illes Balears finançades amb càrrec al
cànon de sanejament durant el 2018.
ALAIOR: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2018.
ALARÓ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
ALCÚDIA: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
ALGAIDA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
ANDRATX: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
2.641.984,20, al llarg del 2018.
ARIANY: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
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ARTÀ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
BANYALBUFAR: Les actuacions dutes a terme s’integren
dins els 14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de
Mallorca al llarg del 2018.
BINISSALEM: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
BÚGER: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
BUNYOLA: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
CALVIÀ: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no és
de la seva competència.
CAMPANET: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
CAMPOS: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
CAPDEPERA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
CIUTADELLA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2018.
CONSELL: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
COSTITX: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
DEIÀ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
EIVISSA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
5.884.807,04 € del total corresponent a l’illa d’Eivissa,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
3.091.545,61 €, al llarg del 2018.
ES CASTELL: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2018.
ES MERCADAL: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de Menorca,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
220.812,47 €, al llarg del 2018.
ES MIGJORN GRAN: Les actuacions dutes a terme s’integren
dins els 5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de
Menorca al llarg del 2018.
ESCORCA: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
ESPORLES: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
ESTELLENCS: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca
al llarg del 2018.
FELANITX: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
36.300,00 €, al llarg del 2018.

FERRERIES: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2018.
FORMENTERA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 386.551,80 € del total corresponent a l’illa de Formentera,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
34.848,00 € al llarg del 2018.
FORNALUTX: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que
no és de la seva competència.
INCA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
LLORET DE VISTALEGRE: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 14.312.666,04 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca al llarg del 2018.
LLOSETA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
LLUBÍ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
LLUCMAJOR: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
MANACOR: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
MANCOR DE LA VALL: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 14.312.666,04 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca al llarg del 2018.
MAÓ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de Menorca,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
410.362,75 €, al llarg del 2018.
MARIA DE LA SALUT: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 14.312.666,04 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca al llarg del 2018.
MARRATXÍ: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no
és de la seva competència.
MONTUÏRI: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
MURO-SANTA MARGALIDA: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 14.312.666,04 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca al llarg del 2018.
PALMA: ABAQUA no ha realitzat cap actuació, ja que no és
de la seva competència.
PETRA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
POLLENÇA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
PORRERES: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
PUIGPUNYENT: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca
al llarg del 2018.
SA POBLA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
SANT ANTONI DE PORTMANY: Les actuacions dutes a
terme s’integren dins els 5.884.807,04 € del total corresponent
a l’illa d’Eivissa al llarg del 2018.
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SANT JOAN: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
SANT JOAN DE LABRITJA: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 5.884.807,04 € del total corresponent a l’illa
d’Eivissa al llarg del 2018.
SANT JOSEP DE SA TALAIA: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 5.884.807,04 € del total corresponent a l’illa
d’Eivissa al llarg del 2018.
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR: ABAQUA no ha
realitzat cap actuació, ja que no és de la seva competència.
SANT LLUÍS: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
5.058.195,48 € del total corresponent a l’illa de Menorca al
llarg del 2018.
SANTA EUGÈNIA: Les actuacions dutes a terme s’integren
dins els 14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de
Mallorca al llarg del 2018.
SANTA EULÀLIA DES RIU: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 5.884.807,04 € del total corresponent a l’illa
d’Eivissa al llarg del 2018.
SANTA MARGALIDA: Veure MURO-SANTA
MARGALIDA.
SANTA MARIA DEL CAMÍ: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 14.312.666,04 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca al llarg del 2018.
SANTANYÍ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
552.447,52 €, al llarg del 2018.
SELVA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
SENCELLES: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
SES SALINES: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
SINEU: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
18.150,00 €, al llarg del 2018.
SÓLLER: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2018.
SON SERVERA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca
al llarg del 2018.
VALLDEMOSSA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca
al llarg del 2018.
VILAFRANCA DE BONANY: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 14.312.666,04 € del total corresponent a
l’illa de Mallorca al llarg del 2018.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

2781
Ordre de Publicació

H)
A les Preguntes RGE núm. 2982 a 2986/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a volum de contractació de
metges d'atenció primària els anys 2015 a 2019.
2015
2016
2017
2018
2019

9.396
8.637
6.854
5.011
5.010

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
I)
A les Preguntes RGE núm. 3022 a 3028/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a volum de contractació de
metges als hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Formentera, de
Manacor, de Menorca, Son Llàtzer i Universitari Son
Espases durant el 2015, per especialització.
Hospital d'Eivissa
FEA de guàrdies
Med. Urgència hospit. Cap Secció Urgen.
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Cirurgia maxil·lofacial
Dermatologia i veneorologia
Farmàcia hospitalària
Geriatria
Hematologia-hemoteràpia
Medicina física i rehabilitació
Medicina intensiva
Medicina interna
Microbiologia i parasitologia
Nefrologia
Pneumologia
Neurocirurgia
Neurofisiologia clínica
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Reumatologia
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

10
1
25
6
10
29
11
10
5
10
3
8
6
7
8
6
13
9
8
8
2
3
1
7
3
2
1
23
13
13
2
7
1
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Hospital d'Inca
FEA
FEA de guàrdies
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Psicòleg/a clínic/a
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Dermatologia i veneorologia
Farmàcia hospitalària
Medicina intensiva
Medicina interna
Medicina treball
Nefrologia
Pneumologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

Hospital de Menorca
2
93
23
4
1
8
17
8
5
7
5
5
30
8
9
9
6
91
5
2
5
9
6
7
4

FEA de guàrdies
Metge/ssa d’admissió i doc. clínica
Metge/ssa d’Urgència hospitalària
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Bioquímica clínica
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Cirurgia maxiL·lofacial
Cirurgia plàstica i reparadora
Endocrinologia i nutrició
Hematologia-hemoteràpia
Medicina física i rehabilitació
Medicina interna
Nefrologia
Neurofisiologia clínica
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Reumatologia
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

33
1
9
6
3
3
5
3
3
4
4
6
4
7
12
5
5
7
4
30
7
4
4
2

Hospital Son Llàtzer
Hospital de Formentera
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Medicina interna
Pediatria
Psiquiatria

7
6
3
4

Hospital de Manacor
FEA de guàrdies
Metge/ssa d’Urgència hospitalària
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Dermatologia i veneorologia
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Medicina intensiva
Medicina interna
Microbiologia i parasitologia
Nefrologia
Pneumologia
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

2
34
6
4
19
5
15
5
5
3
5
6
10
6
9
6
5
29
8
2
8
20
8
12
3
1

Coordinador/a admissió i doc. Clínica
FEA – Cap de Servei
FEA de guàrdies
Metge/ssa d’admissió i doc. Clínica
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Dermatologia i veneorologia
Dermatologia, medicoquirúrgica. Veneor.
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Hematologia-hemoteràpia
Medicina física i rehabilitació
Medicina intensiva
Medicina interna
Medicina treball
Microbiologia y parasitologia
Nefrologia
Pneumologia
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia clínica
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Reumatologia
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

2
3
98
1
68
4
22
12
12
19
4
1
1
14
1
3
26
22
1
1
5
6
12
23
1
1
6
25
2
6
18
3
12
11
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2783
Ordre de Publicació

Hospital Son Espases
J)
FEA de guàrdies
Med. Urgència hospit. Cap Secció Urgen.
Metge/ssa d’admissió i doc. Clínica
Metge/ssa d’Urgència hospitalària
Psicòleg/a clínic/a
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Angiologia i cirurgia vascular
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia cardiovascular
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Cirurgia maxil·lofacial
Cirurgia pediàtrica
Cirurgia plàstica i reparadora
Cirurgia toràcica
Dermatologia i veneorologia
Dermatologia, medicoquirúrgica. Veneor.
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Farmacologia clínica
Geriatria
Hematologia-hemoteràpia
Immunologia
Medicina física i rehabilitació
Medicina intensiva
Medicina interna
Medicina nuclear
Medicina preventiva i salut pública
Microbiologia i parasitologia
Nefrologia
Pneumologia
Neurocirurgia
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Oncologia radioteràpica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia clínica
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Radiofarmàcia
Radiologia hospitalària
Reumatologia
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

8
6
2
21
8
11
3
63
2
8
9
10
22
4
16
6
2
5
1
9
15
5
3
19
3
3
24
24
10
4
12
18
12
10
17
22
9
11
9
12
64
1
21
29
5
6
3
25
10

A les Preguntes RGE núm. 3029 a 3035/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a volum de contractació de
metges als hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Formentera, de
Manacor, de Menorca, Son Llàtzer i Universitari Son
Espases durant el 2016, per especialització.
Hospital d'Eivissa
FEA de guàrdies
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Angiologia i cirurgia vascular
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Cirurgia maxil·lofacial
Dermatologia i veneorologia
Farmàcia hospitalària
Hematologia-hemoteràpia
Medicina física i rehabilitació
Medicina intensiva
Medicina interna
Medicina treball
Microbiologia y parasitologia
Pneumologia
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Reumatologia
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

3
41
3
6
29
1
4
11
2
7
2
4
6
7
4
13
1
5
6
3
8
2
5
2
12
15
4
4
8
3

Hospital d'Inca
FEA
FEA de guàrdies
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Psicòleg/a clínic/a
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Aparell digestiu
Bioquímica clínica
Cirurgia cardiovascular
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Dermatologia i veneorologia
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Farmacologia clínica
Medicina física i rehabilitació
Medicina intensiva
Medicina interna
Medicina treball
Nefrologia
Pneumologia

5
26
34
5
7
22
5
1
2
8
4
2
5
1
4
7
67
1
7
5
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Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia
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150
6
5
5
90
13
6
4
4

Hospital de Formentera
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Anestèsia reanimació
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Farmàcia hospitalària
Medicina interna
Obstetrícia-ginecologia
Pediatria
Psiquiatria

17
2

12
3
4

Hospital de Manacor
FEA de guàrdies
Metge/ssa d’Urgència hospitalària
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Dermatologia i veneorologia
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Medicina intensiva
Medicina interna
Microbiologia y parasitologia
Nefrologia
Pneumologia
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

5
33
14
9
33
2
4
15
3
3
4
6
20
5
8
7
6
24
9
6
14
22
17
16
8
4

Hospital de Menorca
FEA de guàrdies
Metge/ssa d’admissió i doc. clínica
Metge/ssa d’Urgència hospitalària
Psicologia clínica
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Aparell digestiu
Bioquímica clínica
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Cirurgia maxil·lofacial
Cirurgia plàstica i reparadora

44
1
7
6
5
3
1
3
3
3
3
2

Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Hematologia-hemoteràpia
Medicina física i rehabilitació
Medicina interna
Nefrologia
Neurofisiologia clínica
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Reumatologia
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

3
9
1
7
5
3
2
10
10
3
3
48
2
7
3
4
2

Hospital Son Llàtzer
FEA de guàrdies
166
Metge/ssa d’urgència hospitalària
63
Psicòleg/a clínic/a
9
Psicòleg/a intern/a resident
1
Anàlisis clíniques
1
Anatomia patològica
4
Anestèsia reanimació
26
Aparell digestiu
1
Cardiologia
1
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
7
Dermatologia i veneorologia
5
Dermatologia, medicoquirúrgica. Veneor.
1
Endocrinologia i nutrició
1
Farmàcia hospitalària
10
Hematologia-hemoteràpia
4
Medicina física i rehabilitació
4
Medicina intensiva
20
Medicina interna
16
Medicina treball
8
Microbiologia y parasitologia
1
Nefrologia
4
Pneumologia
11
Neurologia
9
Obstetrícia-ginecologia
32
Oncologia mèdica
5
Otorrinolaringologia
2
Pediatria
19
Psicologia clínica
1
Psiquiatria
11
Radiodiagnòstic
11
Reumatologia
5
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
9
Urologia
4
Hospital Son Espases
FEA de guàrdies
Metge/ssa d’admissió i doc. Clínica
Metge/ssa d’Urgència hospitalària
Psicòleg/a clínic/a
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Angiologia i cirurgia vascular

8
2
33
9
15
1
30
5
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Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia cardiovascular
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Cirurgia maxil·lofacial
Cirurgia pediàtrica
Dermatologia i veneorologia
Dermatologia, medicoquirúrgica. Veneor.
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Hematologia-hemoteràpia
Immunologia
Medicina física i rehabilitació
Medicina intensiva
Medicina interna
Medicina nuclear
Medicina preventiva i salut pública
Microbiologia y parasitologia
Nefrologia
Pneumologia
Neurocirurgia
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Oncologia radioteràpica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia clínica
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Radiofarmàcia
Radiologia hospitalària
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

12
14
3
25
8
11
6
1
5
17
18
4
1
29
25
6
3
11
9
14
5
23
23
6
7
2
12
57
1
26
18
3
6
14
13

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
K)
A les Preguntes RGE núm. 3036 a 3042/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a volum de contractació de
metges als hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Formentera, de
Manacor, de Menorca, Son Llàtzer i Universitari Son
Espases durant el 2017, per especialització.
Hospital d'Eivissa
FEA de guàrdies
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Angiologia i cirurgia vascular
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Cirurgia maxil·lofacial
Dermatologia i veneorologia
Farmàcia hospitalària
Hematologia-hemoteràpia

31
29
1
3
7
1
2
5
5
7
3
4
5

Medicina física i rehabilitació
Medicina intensiva
Medicina interna
Medicina treball
Metge d’urgència hospitalària
Microbiologia y parasitologia
Pneumologia
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Reumatologia
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia
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4
3
7
1
41
2
2
7
11
4
3
1
10
5
3
7
2
3

Hospital d'Inca
FEA
Med. Urgència hospit – Cap Servei Urg.
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Psicòleg/a clínic/a
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Aparell digestiu
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Dermatologia i veneorologia
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Hematologia-hemoteràpia
Medicina física i rehabilitació
Medicina intensiva
Medicina interna
Medicina treball
Nefrologia
Pneumologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

1
2
43
5
1
2
4
10
8
4
7
5
6
3
4
2
2
1
2
4
70
2
5
8
45
14
6
9
6

Hospital de Formentera
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Medicina interna
Pediatria
Psiquiatria

7
2
2
2

Hospital de Manacor
FEA de guàrdies
Med. Urgència hospitalària – Cap Secció
Metge/ssa d’Urgència hospitalària
Anàlisis clíniques

21
2
24
16
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Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Medicina intensiva
Medicina interna
Metge d’urgència hospitalària
Nefrologia
Pneumologia
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia
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6
6
1
4
14
1
6
4
23
16
5
8
3
16
8
10
4
6
36
4
6
4

Hospital de Menorca
FEA de guàrdies
Metge/ssa d’admissió i doc. clínica
Metge/ssa d’Urgència hospitalària
Psicologia clínica
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Aparell digestiu
Bioquímica clínica
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Cirurgia maxil·lofacial
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Hematologia-hemoteràpia
Medicina física i rehabilitació
Medicina intensiva
Medicina interna
Nefrologia
Neurofisiologia clínica
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Reumatologia
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

30
4
3
3
5
3
1
4
2
5
3
14
11
4
6
19
35
3
2
11
23
22
2
15
40
2
3
2
7
5

Hospital Son Llàtzer
FEA de guàrdies
Med. Urgència hospit-Cap Secció Urgen
Metge/ssa d’admissió i doc. Clínica
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Psicòleg/a clínic/a
Psicòleg/a intern/a resident

138
2
1
59
8
2

Metge/ssa d’urgència hospitalària
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Dermatologia i veneorologia
Dermatologia, medicoquirúrgica. Veneor.
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Farmacologia clínica
Hematologia-hemoteràpia
Medicina física i rehabilitació
Medicina intensiva
Medicina interna
Medicina treball
Nefrologia
Pneumologia
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Reumatologia
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

40
2
2
13
8
2
8
5
2
5
12
3
7
5
9
20
35
2
11
8
31
4
5
21
11
4
4
13
4

Hospital Son Espases
FEA de guàrdies
Metge/ssa d’Urgència hospitalària
Psicòleg/a clínic/a
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Angiologia i cirurgia vascular
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia cardiovascular
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Cirurgia maxil·lofacial
Cirurgia pediàtrica
Dermatologia i veneorologia
Dermatologia, medicoquirúrgica. Veneor.
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Hematologia-hemoteràpia
Immunologia
Medicina física i rehabilitació
Medicina intensiva
Medicina interna
Medicina nuclear
Medicina preventiva i salut pública
Microbiologia y parasitologia
Nefrologia
Pneumologia
Neurocirurgia
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia

3
31
15
4
9
2
52
11
11
8
18
23
13
9
4
2
10
24
27
10
4
9
46
5
3
7
21
6
6
20
23
11
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Oncologia mèdica
Oncologia radioteràpica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia clínica
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Radiofarmàcia
Radiofísica hospitalària
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

13
7
20
31
2
31
37
11
2
23
13

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
L)
A les Preguntes RGE núm. 3050 a 3056/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a volum de contractació de
metges als hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Formentera, de
Manacor, de Menorca, Son Llàtzer i Universitari Son
Espases durant el 2019, per especialització.
Hospital d'Eivissa
Coordinador/a admissió i doc. clínica
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Angiologia i cirurgia vascular
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Cirurgia maxil·lofacial
Cirurgia plàstica i reparadora
Dermatologia i veneorologia
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Geriatria
Medicina intensiva
Medicina interna
Metge d’urgència hospitalària
Microbiologia y parasitologia
Nefrologia
Pneumologia
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Reumatologia
Traumatologia i cirurgia ortopèdica

1
48
1
4
51
1
1
5
19
4
3
2
2
6
1
6
16
32
2
1
1
2
3
1
2
32
4
2
2
7

Anestèsia reanimació
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Dermatologia i veneorologia
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Hematologia-hemoteràpia
Medicina intensiva
Medicina interna
Nefrologia
Pneumologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

2787
3
5
6
2
4
6
14
14
11
3
16
4
11
28
9
3
7
6

Hospital de Formentera
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Anestèsia reanimació
Cirurgia general i aparell digestiu
Farmàcia hospitalària
Medicina interna
Obstetrícia-ginecologia
Pediatria
Psiquiatria

23
1
3
2
4

Hospital de Manacor
Metge/ssa d’Urgència hospitalària
Psicòleg/a clínic/a
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Dermatologia i veneorologia
Farmàcia hospitalària
Medicina física i rehabilitació
Medicina intensiva
Medicina interna
Metge d’urgència hospitalària
Microbiologia i parasitologia
Nefrologia
Pneumologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

30
2
1
4
4
10
3
9
2
5
1
25
29
84
2
4
6
9
4
4
3
23
6
8
5
2

Hospital d'Inca
Hospital Son Llàtzer
Metge/ssa d’urgència hospitalària
Psicòleg/a clínic/a
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica

26
3
3
1

Metge/ssa d’admissió i doc. Clínica
Metge/ssa d’urgència hospitalària

41
2
32
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Psicòleg/a clínic/a
Psicòleg/a intern/a resident 1
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Cirurgia plàstica i reparadora
Dermatologia i veneorologia
Dermatologia, medicoquirúrgica. Veneor.
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Hematologia-hemoteràpia
Medicina física i rehabilitació
Medicina intensiva
Medicina interna
Medicina treball
Metge d’urgència hospitalària
Microbiologia i parasitologia
Nefrologia
Pneumologia
Neurofisiologia clínica
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Reumatologia
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia
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6
1
3
2
11
5
2
8
3
4
1
1
14
2
1
23
18
3
117
38
2
4
2
7
37
2
6
2
17
9
5
1
5
3

Hospital Son Espases
Med. adm. doc. clínica - coord. p. qualitat
Metge/ssa d’Urgència hospitalària
Psicòleg/a clínic/a
Al·lergologia
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Angiologia i cirurgia vascular
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia cardiovascular
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Cirurgia maxil·lofacial
Cirurgia pediàtrica
Cirurgia plàstica i reparadora
Cirurgia toràcica
Dermatologia i veneorologia
Dermatologia, medicoquirúrgica. Veneor.
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Hematologia-hemoteràpia
Immunologia
Medicina física i rehabilitació
Medicina intensiva
Medicina interna
Medicina nuclear
Metge d’urgència hospitalària

1
24
14
5
10
4
30
10
8
14
7
8
11
8
7
2
4
1
1
14
8
9
2
14
36
2
1

Microbiologia y parasitologia
Nefrologia
Pneumologia
Neurocirurgia
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Oncologia radioteràpica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia clínica
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Radiofarmàcia
Radiofísica hospitalària
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia

6
11
8
6
16
15
17
6
9
3
72
2
34
16
1
2
12
11

Hospital de Menorca
Med. adm. i doc clínica – Cap Secció Adm
Metge/ssa d’admissió i doc. clínica
Metge/ssa d’Urgència hospitalària
Psicologia clínica
Anatomia patològica
Anestèsia reanimació
Aparell digestiu
Bioquímica clínica
Cardiologia
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
Cirurgia maxil·lofacial
Endocrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Hematologia-hemoteràpia
Medicina física i rehabilitació
Medicina intensiva
Medicina interna
Metge d’urgència hospitalària
Microbiologia i parasitologia
Nefrologia
Neurofisiologia clínica
Neurologia
Obstetrícia-ginecologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Reumatologia
Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Urologia
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

1
1
8
4
1
3
2
2
2
5
4
3
2
2
3
7
12
78
2
4
1
16
9
1
4
27
7
6
3
2
3

BOPIB núm. 46 - 22 de maig de 2020
Ordre de Publicació

- Assistència a fòrums i jornades professionals amb altres
destinacions per compartir experiències. Jornades
territorials.
- Comissió de treball amb medi ambient i autoritats
competents autoritzacions proves esportives.
- Comissió treball entre illes.
- Presentació mitjans comunicació especialitzats en esports.
- Edició presentació professional.
- Edició mapa instal·lacions esportives.
- Edició mapa/fulletó tenis.
- Edició mapa/fulletó nàutica Illes Balears.
- Edició dossier formatiu/informatiu OIT.
- Edició fulletó rutes esportives.
- Campanya sensibilització 2018-2019.
- Senyalització diferents rutes esportives.
- Aliances estratègiques immersion trip.
- Concurs per al desenvolupament de projectes innovadors
vinculats al turisme esportiu.

M)
A les Preguntes RGE núm. 3160 a 3165/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a grau d'execució i partida
pressupostària del Pla d'acció de 2019, iniciatives
executades íntegrament, iniciatives en procés d'execució,
iniciatives que no s'han iniciat i valoració del resultat del
segment estratègic turisme esportiu.
- El grau d’execució que presenta el Pla d’Acció del 2019 del
segment Estratègic de turisme esportiu és el següent: executat
un 43,24%, en procés un 10,81% i no iniciat un 45,94%.
- La partida pressupostària és de 352.455 €. L’execució
d’aquest pla d’acció del 2019 no depenia sols de les accions a
desenvolupar per la pròpia AETIB, sinó que hi havia un
percentatge molt important, principalment de línia estratègica
d’accions directes de promoció, que són competència pròpia
dels consells insulars qui han vingut desenvolupant les accions
establertes dins del pla o bé directament pels mateixos consells
o bé per encomana a l’AETIB. Si tenim en compte la resposta
al punt 1, el grau d’execució és superior al 50%, encara que les
accions no iniciades durant l’exercici 2019, siguin accions
iniciades o en procés durant l’exercici 2020 per la seva pròpia
naturalesa o tipologia, cosa que farà que el 100% del
pressupost estarà executat.
- Les iniciatives que s’han executat íntegrament són les
següents:
- Enquestes estudi demanda.
- Comissió de treball amb TT.OO i AA.VV per conèixer
què estan oferint i que demana el client.
- Workshop sets Menorca.
- Workshop sets Eivissa.
- Workshop sets Formentera.
- Cmt Sttuttgart ciclo.
- The cycle show.
- London marató running.
- Nordea master golf.
- Fespo golf.
- Presstrip mitja marató Formentera.
- Famtrip tenis.
- Famtrip golf.
- Presstrip – trail Menorca.
- Famtrip futbol.
- Obsequi institucional turisme esportiu.
- Vídeos esdeveniments i instal·lacions esportives per
disciplina (golf, ciclo, tenis, maratons/triatló, futbol).
- Les iniciatives que estan en procés d’execució són les
següents:
- Jornada informatives/formatives a personal d’atenció de
les oits, allotjament.
- Edició manual de venda de producte.
- Edició calendari esdeveniments esportius més rellevants
per disciplines.
- Comercialització d’experiències a www.illesbalears.travel.
- Les iniciatives que estan pendents d’iniciar són les següents:
- Jornada al sector empresarial en la millora de
l’experiència turística.
- Preparació fòrum esports 2020.
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- I finalment, aquests són els beneficis que han tingut els
empresaris adherits a aquest segment estratègic turístic:
- Formar part del projecte turístic del seu territori,
integrador, participatiu, col·laboratiu.
- Posar en comú el seu knowhow, que juntament amb el de
l’administració ens ajuda a assolir metes més grans.
- Tenir accés a un fòrum d’encontre en el qual
l’administració turística rep i atén les seves propostes per
treballar conjuntament els plans d’acció.
- Obtenir més visibilitat al portal turístic
www.illesbalears.travel, a fires turístiques i al directori
d’empreses adherides als segments estratègics.
- Accions de comunicació interna-externa SET.
- Ús de les marques.
- Jornades, networking i millora de la competitivitat: accés
a accions informatives i participació en jornades de
networking.
- Informació i intel·ligència de mercats: accés a estudis i
informes, informació sobre novetats i accions.
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
N)
A les Preguntes RGE núm. 3167 a 3172/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a grau d'execució i partida
pressupostària del Pla d'acció de 2019, iniciatives
executades íntegrament, iniciatives en procés d'execució,
iniciatives que no s'han iniciat i valoració del resultat del
segment estratègic de turisme de salut i benestar.
- El grau d’execució que presenta el Pla d’Acció del 2019 del
segment Estratègic de turisme de salut i benestar és el següent:
executat un 35%, en procés un 9% i no iniciat un 56%.
- La partida pressupostària és de 327.304 €. L’execució
d’aquest pla d’acció del 2019 no depenia sols de les accions a
desenvolupar per la pròpia AETIB, sinó que hi havia un
percentatge molt important, principalment de línia estratègica
d’accions directes de promoció, que són competència pròpia
dels consells insulars qui han vingut desenvolupant les accions
establertes dins del pla o bé directament pels mateixos consells
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o bé per encomana a l’AETIB. Si tenim en compte la resposta
al punt 1, el grau d’execució és superior al 44%, encara que les
accions no iniciades durant l’exercici 2019, siguin accions
iniciades o en procés durant l’exercici 2020 per la seva pròpia
naturalesa o tipologia, cosa que farà que el 100% del
pressupost estarà executat.
- Les iniciatives que s’han executat íntegrament són les
següents:
- Permanència a spaincares.
- Mesa de treball amb TT.OO i AA.VV per conèixer què
estan oferint i que demana el client.
- Workshop segments estratègics a Menorca.
- Workshop segments estratègics a Eivissa.
- Workshop segments estratègics a Formentera.
- Fitur salut.
- Ibiza congress.
- Imtj medical travel summit.
- 50 plus.
- Obsequi institucional turisme de salut.
- Edició fullet/turisme salut (sanitari).
- Participació comitè elaboració norma ISO.
- Les iniciatives que estan en procés d’execució són les
següents:
- Edició manual de venda de producte.
- Analitzar amb el sector les possibilitats d’aplicació de la
directiva transfronterera.
- Comercialització d’experiències a la web
www.illesbalears.travel.
- Les iniciatives que estan pendents d’iniciar són les següents:
- Enquestes facilitadors.
- Grup de visats.
- Consultoria i formació allotjament especialitzat en turisme
de salut (sanitari)
- Preparació fòrum turisme salut 2020.
- Jornada al sector empresarial en la millora de
l’experiència turística (wellness).
- Assistència a jornades i fòrums salut i benestar.
- Jornades professionals amb altres destinacions per
compartir experiències.
- Jornades formatives al personal d’atenció`de les OIT i
allotjament (wellness).
- Comissió treball: criteris set benestar.
- ITB salut.
- Famtrip benestar i sanitari.
- Presentació mitjans comunicació especialitzats en salut.
- Edició presentació professional.
- Edició fullet/turisme salut (wellness).
- Edició dossier formatiu/informatiu OIT.
- Internacionalització del formentera zen-web-ponents.
- Vídeo promocional formentera zen.
- Aliances estratègiques an immersion trip.
- Concurs per al desenvolupament de projectes innovadors
vinculats al turisme de salut.
- I finalment, aquests són els beneficis que han tingut els
empresaris adherits a aquest segment estratègic turístic:
- Formar part del projecte turístic del seu territori,
integrador, participatiu, col·laboratiu.
- Posar en comú el seu knowhow, que juntament amb el de
l’administració ens ajuda a assolir metes més grans.

- Tenir accés a un fòrum d’encontre en el qual
l’administració turística rep i atén les seves propostes per
treballar conjuntament els plans d’acció.
- Obtenir més visibilitat al portal turístic
www.illesbalears.travel, a fires turístiques i al directori
d’empreses adherides als segments estratègics.
- Accions de comunicació interna-externa SET.
- Ús de les marques.
- Jornades, networking i millora de la competitivitat: accés
a accions informatives i participació en jornades de
networking.
- Informació i intel·ligència de mercats: accés a estudis i
informes, informació sobre novetats i accions.
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
O)
A les Preguntes RGE núm. 3181 a 3186/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a grau d'execució i partida
pressupostària del Pla d'acció de 2019, iniciatives
executades íntegrament, iniciatives en procés d'execució,
iniciatives que no s'han iniciat i valoració del resultat del
segment estratègic de turisme de MICE.
- El grau d’execució que presenta el Pla d’Acció del 2019
del segment Estratègic de turisme de MICE és el següent:
executat un 361%, en procés un 10% i no iniciat un 29%.
- La partida pressupostària és de 492.534 €. L’execució
d’aquest pla d’acció del 2019 no depenia sols de les accions a
desenvolupar per la pròpia AETIB, sinó que hi havia un
percentatge molt important, principalment de línia estratègica
d’accions directes de promoció, que són competència pròpia
dels consells insulars qui han vingut desenvolupant les accions
establertes dins del pla o bé directament pels mateixos consells
o bé per encomana a l’AETIB. Si tenim en compte la resposta
al punt 1, el grau d’execució és superior al 70%, encara que les
accions no iniciades durant l’exercici 2019, siguin accions
iniciades o en procés durant l’exercici 2020 per la seva pròpia
naturalesa o tipologia, cosa que farà que el 100% del
pressupost estarà executat.
- Les iniciatives que s’han executat íntegrament són les
següents:
- Gestió del relat, claim i marca.
- Comissió criteris adhesió set mice.
- Workshop segments estratègics a Menorca.
- Workshop segments estratègics a Eivissa.
- Workshop segments estratègics a Formentera.
- Imex Amèrica.
- Imex Alemanya.
- IBTM.
- Famtrip Mallorca loves MICE.
- Edició presentació professional-farmaindústria.
- Revista meet in –article destinació mice Balears (3 pàg +
1 pàg publicitat).
- Vídeo presentació candidatura mice Mallorca congrés
nefrologia.
- 500 pendrives candidatura congrés nefrologia.
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- Les iniciatives que estan en procés d’execució són les
següents:
- Edició manual de venda de producte.
- Comercialització d’experiències MICE a la web
www.illesbalears.travel.
- Les iniciatives que estan pendents d’iniciar són les següents:
- Comissió de treball permanent per agent emissor: sanitari,
automoció, noves tecnologies.
- Jornades de formació/presentació destí MICE.
- Mesa de treball mice del destí per conèixer oferta i
demanda.
- Comissió treball mice + sector sanitari públic i privat.
- Jornades professionals amb altres destinacions per
compartir experiències.
- Jornades territorials.
- Marketing on line específic.
- I finalment, aquests són els beneficis que han tingut els
empresaris adherits a aquest segment estratègic turístic:
- Formar part del projecte turístic del seu territori,
integrador, participatiu, col·laboratiu.
- Posar en comú el seu knowhow, que juntament amb el de
l’administració ens ajuda a assolir metes més grans.
- Tenir accés a un fòrum d’encontre en el qual
l’administració turística rep i atén les seves propostes per
treballar conjuntament els plans d’acció.
- Obtenir més visibilitat al portal turístic
www.illesbalears.travel, a fires turístiques i al directori
d’empreses adherides als segments estratègics.
- Accions de comunicació interna-externa SET.
- Ús de les marques.
- Jornades, networking i millora de la competitivitat: accés
a accions informatives i participació en jornades de
networking.
- Informació i intel·ligència de mercats: accés a estudis i
informes, informació sobre novetats i accions.
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

2791
Ordre de Publicació

Q)
A la Pregunta RGE núm. 3625/20, presentada per la
diputada Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a despesa de reconstrucció de zones
afectades per la tempesta Gloria.
Al Consell de Govern de dia 31 de gener del 2020 es va
instar el Consell de Ministres que declari els municipis afectats
per la tempesta Glòria zones afectades greument per una
emergència de protecció civil com a conseqüència dels danys
humans i materials causats per aquesta borrasca els dies 19, 20
i 21 de gener.
El Govern va acordar de sol·licitar al Consell de Ministres
que la declaració inclogui totes les ajudes i les mesures
econòmiques que preveuen la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del
sistema nacional de protecció civil, i el Reial Decret 307/2005,
de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció
a determinades necessitats derivades d’emergència o de
naturalesa catastròfica, i s’estableix el procediment per
concedir-les.
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 3719/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a processos selectius posats en marxa per
l'EBAP l'any 2016.
Els processos selectius posats en marxa per l’EBAP el 2016
són:
Any

Oposicions

Borsins
extraordinari
s

2016

Policia Local

19

Ordre de Publicació
P)

Processos selectius iniciats el 2016

A la Pregunta RGE núm. 3565/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocol signat el 17
de febrer de 2019 entre GOIB i els grups El Pi i MÉS per
Mallorca pel qual s'ha compromès increment de 2 milions
d'euros al pressupost de l'EPRTVIB durant el 2020.
El dia 17/02/2019 no es va signar cap acord entre el GOIB
i els Grups Parlamentaris El Pi i MÉS per Menorca en
referència a l’increment de 2 milions d’euros al pressupost de
l’EPRTVIB durant l’exercici del 2020.
Aquest acord es va signar el 17 de desembre del 2019 i tal
com diu en el seu punt 2 està pendent de la tramitació de la
modificació pressupostària.
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Data d'inici

Borses extraordinàries 2016
CAF, Escala professional,
Infraestructures (Eivissa)

06/02/2016

CFSUB, Especialitat auxiliar recepció i
telèfon (Mallorca)

27/01/2016

CFT, Escala sanitària, especialitat
fisioteràpia (Mallorca)

08/03/2016

CFS, Escala sanitària, especialitat
medicina (Mallorca, Menorca i Eivissa)

27/04/2016

CFS, Escala sanitària, especialitat
farmàcia (Mallorca, Menorca i Eivissa)

27/04/2016

CFS, Escala humanística i c. socials, esp.
psicologia (Menorca)

27/04/2016
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CFS, Escala sanitària, esp. medicina del
treball (Mallorca)

12/05/2016

CFT, Especialitat conservació i restauració
de documents gràfics (Mallorca)

08/02/2016

CFS, Escala sanitària, especialitat
veterinària (Menorca)

31/05/2016

CFS, Especialitat higiene industrial
(Mallorca)

19/02/2016

COS Administratiu (Eivissa)

31/05/2016

CFS, Especialitat ergonomia i
psicosociologia aplicada (Mallorca)

24/02/2016

CFT, Especialitat seguretat (Mallorca,
Menorca i Eivissa)

22/02/2016

CFT, Especialitat ergonomia i
psicosociologia aplicada (Mallorca)

17/02/2016

CFS, Escala sanitària, especialitat
inspecció mèdica (Mallorca i Menorca)

13/04/2016

CFS, Escala sanitària, especialitat
veterinària (Eivissa)

22/06/2016

CFT, Esc humanística i c. socials, esp.
educació social (Mallorca)
CFT, Esp. enginyeria tècnica en obres
públiques (Mallorca)

22/06/2016
01/07/2016

CAF, Escala professional infraestructures,
amb titulació FP2 branca agrària
(Mallorca)

12/07/2016

CFT, Escala sanitària, especialitat
(ATS)/(DUI) (Menorca i Eivissa)

03/11/2016

CFT, amb titulació de grau en logopèdia
o equivalent (Mallorca)

03/11/2016

CFS, Escala sanitària, especialitat
medicina (Mallorca i Menorca)

03/11/2016

CFS, Escala tecnologies inf. i telec., esp.
informàtica (Mallorca)

14/11/2016

Categoria professional auxiliar tècnic
educatiu (Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera)
Categoria professional personal de neteja
(Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera)

Borses extraordinàries 2016

01/02/2016

01/02/2016

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

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 3720/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a processos selectius finalitzats per
l'EBAP l'any 2016.
Els processos selectius finalitzats el 2016 són:
Any

Oposicions

2016

Borsins
extraordinari
s

Policia Local

CAF, Escala professional infraestructures
(Eivissa)

27/05/2016

CFSUB Especialitat auxiliar recepció i
telèfon (Mallorca)

29/07/2016

CFT, Escala sanitària, especialitat
fisioteràpia (Mallorca)

19/07/2016

CFS, Escala sanitària, especialitat
medicina (Mallorca, Menorca i Eivissa)

29/07/2016

CFS, Escala sanitària, especialitat farmàcia
(Mallorca, Menorca i Eivissa)

13/09/2016

CFS, Escala humanística i c. Socials, esp.
Psicologia (Menorca)

30/09/2016

CFS, Escala sanitària, especialitat
veterinària (Menorca)

25/11/2016

COS administratius (Eivissa)

09/11/2016

CFS, Escala sanitària, especialitat
veterinària (Eivissa)

17/11/2016

CFT, Escala humanística i c. Socials, esp.
Educació social (Mallorca)

08/11/2016

CFT, esp. enginyeria tècnica en obres
públiques (Mallorca)

14/12/2016

Categoria professional auxiliar tècnic
educatiu (Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera)

04/11/2016

Categoria professional personal de neteja
(Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera)

20/10/2016

20

La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández
Processos selectius acabats el 2016
Borses extraordinàries 2015

Data
finalització
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Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 3721/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a processos selectius posats en marxa per
l'EBAP l'any 2017.
Any

2017

Oposicions

Borsins
extraordinari
s

27

Policia Local

18

Processos selectius iniciats 2017

Data inici

Procés selectiu 2017 (OPE 2017-2017)
Cos advocacia

28/10/2017

Cos superior Mallorca i Eivissa

28/10/2017

Cos de gestió Mallorca
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CFT prevenció de riscs laborals Mallorca
torn lliure

12/12/2017

CFT informàtica Mallorca

12/12/2017

CFT tècnic en ocupació i mercat de treball
Mallorca

12/12/2017

CAF agent de medi ambient Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera

12/12/2017

CFsub auxiliar suport. Persones amb
discapacitat intel·lectual, moderada,
lleugera o limit. CFSub auxiliar supor.
Persones amb discapacitat
sordesa prelocutiva profunda, severa
mitjana

12/12/2017

Borses extraordinàries 2017

28/10/2017

CFS, esc. Humanística i c. Socials, esp.
Publicitat (Mallorca)

27/03/2017

28/10/2017

CAF, esc. suport prof. especialitzat, esp.
delineant (Mallorca)

28/03/2017

Cos auxiliar Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera

28/10/2017

CFT, esc. Sanitària, esp. Fisioteràpia
(Menorca)

19/04/2017

Cos subaltern Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera

28/10/2017

CFS, esc. Arxius, museus, biblioteques i
documentació Eivissa

24/05/2017

CFS informàtica Mallorca

12/12/2017

CFS, esc. Enginyeria, esp. Enginyer
industrial (Mallorca)

24/05/2017

CFS farmàcia Mallorca torn lliure

12/12/2017
CFT, esc. Arquitectura tècnica (Mallorca)

24/05/2017

CFT, esc. Tecnologia inform. i telec. esp.
informàtica (Mallorca)

23/06/2017

CAF, esc. Professional infraestructures
(Menorca)

23/06/2017

COS advocacia (Mallorca)

27/06/2017

CFS, esc. Humanística i c. Socials, esp.
formació (Mallorca)

06/07/2017

CFS, esc. Humanística i c. Socials, esp.
Cooperació (Mallorca)

06/07/2017

CFS, esc. Humanística i c. Socials, amb
titulacions sociologia o polítiques
i postgrau (Mallorca)

20/09/2017

Cos administratiu Mallorca, Menorca i
Eivissa

CFS veterinària Mallorca, Menorca i
Eivissa

12/12/2017

CFS enginyeria industrial Mallorca torn
lliure

12/12/2017

CFS arquitectura Mallorca torn lliure

12/12/2017

CFS biologia Mallorca torn lliure

12/12/2017

CFS ciències ambientals Mallorca torn
lliure

12/12/2017

CFS geografia Mallorca torn lliure

12/12/2017

CFS assessorament lingüístic Mallorca
torn lliure

12/12/2017

CFS tècnic en ocupació i mercat de
treballs Mallorca i Menorca

12/12/2017

CAF, vigilant reserva marina (Mallorca)

27/09/2017

CFS enginyeria agrònoma Mallorca
promoció interna vertical

12/12/2017

CFT, esc. Enginyeria tècnica, esp.
Enginyeria tècnica naval (Menorca)

09/11/2017

CFS enginyeria tècnica forestal Mallorca,
Menorca i Eivissa

12/12/2017

CFS, titulació capità marina mercant o
llicenciatura nàutica i transport
marítim (Mallorca)

23/11/2017

CFT, tit. diplomatura educació social i
títol oficial postgrau univ. Estudis
gènere (Mallorca, Menorca i Eivissa)

30/11/2017

CFT arquitectura tècnica Mallorca torn
lliure

12/12/2017

CFT enginyeria tècnica industrial
Mallorca torn lliure

12/12/2017
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CFS, esc. sanitària, esp. medicina
(Mallorca)

30/11/2017

CFS, esc. recerca, desenvolupament i
innovació, esp. Estadística (Mallorca)

14/12/2017

Procés selectiu 2016. Cos Advocacia
(Promoció interna)

08/05/2017

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

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

Ordre de Publicació
V)

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 3722/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a processos selectius finalitzats per
l'EBAP l'any 2017.
Els processos selectius finalitzats el 2017 són:
Any

2017

Oposicions

Borsins
extraordinari
s

1

A la Pregunta RGE núm. 3723/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a processos selectius posats en marxa per
l'EBAP l'any 2018.
Els processos selectius que va posar en marxa l'EBAP el
2018 són:
Any

Oposicions

Borsins
extraordinari
s

Policia Local

2018

0

15

5

Policia Local

11

Processos selectius iniciats 2018
Processos selectius acabats 2017

Data
finalització

Borses extraordinàries 2016

Data inici

Borses extraordinàries
CFT, Esc. humanística i c. socials, esp.
formació (Menorca)

10/02/2018

CFT, Esc. humanística i social, teràpia
ocupacional (Mallorca)

22/05/2018

CFS, ciències de la informació. Mallorca

24/05/2018

CAF, Escala professional
infraestructures amb titulació FP2
branca agrària (Mallorca)

01/02/2017

CFT, Esc. sanitària especialitat
(ATS)/(DIU) (Menorca i Eivissa)

25/04/2017

CFT, Esc. enginyeria tècnica, esp.
enginyeria tècnica de forest. Mallorca

31/05/2018

CFT, amb titulació de grau en logopèdia
o equivalent (Mallorca)

15/03/2017

CFS, Esc. enginyeria, esp. enginyeria de
forest. Mallorca

31/05/2018

CFS, Esc. sanitària especialitat medicina
(Mallorca i Menorca)

10/03/2017

CFT, esp. enginyeria tècnica
telecomunicacions. Mallorca

05/07/2018

CFS, Esc. tecnologies inf. i telec., esp.
informàtica (Mallorca)

14/06/2017

CFT, Esc. humanística i de c. socials, esp.
formació. Eivissa

07/07/2018

CFT, Esc. sanitària, esp. infermeria del
treball (Mallorca, Menorca i Eivissa)

07/07/2018

CFS, Esc. sanitària, esp. medicina del
treball (Mallorca, Menorca i Eivissa)

07/07/2018

CFS, Esc. sanitària, esp. Medicina. Eivissa

07/07/2018

Borses extraordinàries 2017
CFS, Esc. humanística i c. socials, esp.
publicitat (Mallorca)

05/10/2017

CAF, Esc. suport prof. Especialitzat,
esp. delineant (Mallorca)

30/08/2017

CFT, Escala sanitària, esp. fisioteràpia
(Menorca)

29/09/2017

CFS, Esc. prevenció riscs laborals
(Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera)

07/07/2018

CFS, Esc. arxius, museus, biblioteques i
documentació (Eivissa)

21/11/2017

CFT, Esc. prevenció riscs laborals
(Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera)

14/08/2018

CFS, Esc. enginyeria, esp. enginyer
industrial (Mallorca)

17/10/2017

COS, Advocacia (Mallorca)

28/10/2017

CFT, Esc. humanística i de ciències
socials, esp. ocupació i mercat de treball
(Menorca i Eivissa i Formentera)

11/10/2018

COS superior Mallorca

17/11/2018

Processos selectius OPE 2014-2017
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CFS, Esc. Sanitària, esp. Medicina.
Menorca
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Ordre de Publicació

06/12/2018

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7728/20.

Processos selectius Policia Local
Proves selectives del procés especial
unificat per cobrir les places de la
categoria de policia local de l’Ajuntament
de Capdepera

BOIB núm.
14 de 30 de
gener de
2018

Proves selectives del procés especial
unificat per cobrir les places de la
categoria de policia local de l’Ajuntament
d’Artà

BOIB núm.
14 de 30 de
gener de
2018

Proves selectives del procés especial
unificat per cobrir les places de la
categoria de policia local de l’Ajuntament
de Bunyola

BOIB núm.
14 de 30 de
gener de
2018

Proves selectives del procés especial
unificat per cobrir les places de la
categoria de policia local de l’Ajuntament
de Calvià

BOIB núm.
14 de 30 de
gener de
2018

Proves selectives del procés especial
unificat per cobrir les places de la
categoria de policia local de l’Ajuntament
de Palma

BOIB núm.
14 de 30 de
gener de
2018

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de maig de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8426/20,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a accés als horts
particulars situats fora dels domicilis a Balears.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports per a la Proposició no de llei RGE
núm. 5603/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de maig de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8460/20,
presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca, i acorda que la proposició no de llei
esmentada, relativa a la reparació i homenatge de les víctimes
LGTBI durant la Guerra Civil, el franquisme i la transició, sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)

A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 8429 i 8427/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de maig de 2020, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades per les diputades
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, i
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a escoles d'estiu per a nins i nines amb alguna
discapacitat i a assegurar la salut i la seguretat davant la tornada
a les aules el 25 de maig, per les preguntes RGE núm. 8521 i
8524/20, relatives a pagament de comissions en l'adquisició de
material sanitari al despatx d'advocats d'un destacat militant del
PSIB-PSOE i a pla urgent de mesures que garanteixin la
conciliació de la vida laboral i familiar, respectivament.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 8424/20,
del Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei
7/2020, de 8 de maig, pel qual s'estableixen mesures urgents
en l'àmbit de l'educació per fer front als efectes de
l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de maig de 2020, havent estat publicat en el BOIB núm. 77,
de 9 de maig de 2020, el Decret llei 7/2020, de 8 de maig, pel
qual s'estableixen mesures urgents en l'àmbit de l'educació per
fer front als efectes de l'emergència sanitària ocasionada per la
COVID-19, acorda, conformement amb l’establert als articles
49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 157 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, de preveure’n el
debat i la votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple
de la cambra, en el termini improrrogable de trenta dies
subsegüents al de la promulgació.
Palma, a 20 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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