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I) RGE núm. 6936/20, relativa a adopció de mesures per a la immediata recuperació i impuls de l'activitat turística de les Illes
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per a autònoms, petites i mitjanes empreses i famílies afectades per la crisi de la COVID-19.
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D) Punts 3 i 8 de la Proposició no de llei RGE núm. 6936/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per
a la immediata recuperació i impuls de l'activitat turística de les Illes Balears amb motiu de la crisi provocada per la COVID-19.
2813
E) Punts 3 a 5 de la Proposició no de llei RGE núm. 7656/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria
educativa per afrontar la crisi generada per la pandèmia de COVID-19.
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F) RGE núm. 7050/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada del material no homologat i proves diagnòstiques de
COVID-19 als sanitaris.
2813
G) Punts 1 a 6 i 11 a 18 de la Proposició no de llei RGE núm. 7730/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc en el
sector turístic de les Illes Balears com a conseqüència de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19.
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2.5. INFORMACIÓ
A) Acord de compareixença RGE núm. 6250/20, del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, davant la Comissió d'Educació
Universitat i Recerca, sobre la situació del curs escolar 2019-2020 provocada per la propagació de la COVID-19.
2814
B) Acord de compareixença RGE núm. 4750/20, de la consellera de Salut i Consum, davant la Comissió de Salut, sobre els protocols
i les línies d'actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a aquest procés infecciós.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 8528/20, del diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a residències
de persones majors a Balears.
2814
B) RGE núm. 8530/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a professionals
veterinaris al grup de coordinació de la crisi COVID-19.
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C) RGE núm. 8531/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a grup de
coordinació de la crisi COVID-19 de la Conselleria de Salut i Consum.
2815
D) RGE núm. 8533/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes presentats
a la Fundació IDISBA convocatòria 2020.
2815
E) RGE núm. 8535/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús obligatori de
mascaretes per a tota la població en els espais públics.
2815
F) RGE núm. 8543/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garanties per a
la realització d'activitats i competicions esportives a categories amateur i professional durant la crisi de la COVID-19.
2815
G) RGE núm. 8549/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a producció del
material EPI sanitari a les Illes Balears per garantir el proveïment necessari i suficient per fer front a un possible rebrot de la COVID-19.
2815
H) RGE núm. 8561/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocol pel qual
el Govern es compromet a incrementar en 2 milions d'euros la transferència de la CAIB a l'EPRTVIB.
2816
I) RGE núm. 8648/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de mesures del
Servei de Salut de les Illes Balears per a l'atenció de la salut mental dels ciutadans arran del confinament i de l'impacte psicològic de
la pandèmia COVID-19.
2816
J) RGE núm. 8649/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a EPI de protecció
davant riscs COVID-19 al servei SAMU i 061.
2816
K) RGE núm. 8650/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a atenció presencial
de persones majors, persones dependents, persones amb discapacitat, que acudeixen als centres de salut, atenció primària.
2816
L) RGE núm. 8651/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a assistència als
usuaris, als treballadors i al personal sanitari a les residències de persones majors i centres assistencials de les Illes Balears.
2817
M) RGE núm. 8658/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació de les obres
de prolongació del metro al Parc Bit.
2817

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 8695/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització dels doblers
dels ajuntaments per part d'altres administracions.
2817
B) RGE núm. 8696/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a accions
del Govern davant la discriminació de Balears en el repartiment del fons de rescat autonòmic.
2817
C) RGE núm. 8784/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de suport al turisme
a Menorca.
2818
D) RGE núm. 8786/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a coherència entre el Decret llei
8/2020 i els objectius d'"economia verda" del Pla autonòmic de reactivació i transformació econòmica.
2818
E) RGE núm. 8792/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a gestió per part del Govern de la crisi provocada per la COVID-19.
2818
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F) RGE núm. 8793/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a davant la fase 3,
necessitat urgent d'un pla transversal de conciliació per ajudar les famílies de Balears a conciliar vida familiar i laboral.
2818
G) RGE núm. 8794/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'educació
especial.
2818
H) RGE núm. 8795/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda a les persones
amb risc d'exclusió social.
2818
I) RGE núm. 8796/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes del Decret llei
9/2020 sobre l'economia i els llocs de treball a les Illes Balears.
2819
J) RGE núm. 8797/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a restriccions de circulació per als
vehicles dièsel de cara a 2025.
2819
K) RGE núm. 8798/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació econòmica
prevista pel Govern.
2819
L) RGE núm. 8799/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reducció de
càrrecs polítics.
2819

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 8456/29, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pluralitat
informativa, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
2819
B) RGE núm. 8566/29, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pressupost de
l'EPRTVIB IB3 exercici 2020, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
2820
C) RGE núm. 8577/29, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a efectes sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de la reestructuració dels pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l'any
2020, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
2820
D) RGE núm. 8609/29, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts de
l'EPRTVIB durant la crisi sanitària, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
2820
E) RGE núm. 8610/29, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impacte sobre els ingressos per
publicitat, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
2820
F) RGE núm. 8611/29, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programacions més afectades
per les mesures de prevenció sanitària, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
2820
G) RGE núm. 8612/29, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a teletreball a l'EPRTVIB,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
2820
H) RGE núm. 8622/29, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
davant l'acumulació de demandes laborals, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
2821
I) RGE núm. 8623/29, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació en el
plec d'externalització dels serveis informatius de la quantia aprovada en el pressupost de millores laborals, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
2821
J) RGE núm. 8624/29, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model i claùsules
socials dels nous plecs d'externalització dels serveis informatius, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.
2821
K) RGE núm. 8652/29, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a protocol i pla
específic d'IB3 durant la crisi de la COVID-19, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
2821
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 8529/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a defensa del teixit de la premsa local, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
2821
B) RGE núm. 8532/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a retirada de distincions
a torturadors franquistes, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
2822
C) RGE núm. 8542/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla urgent de conciliació familiar i laboral, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
2823
D) RGE núm. 8544/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'ambulància a Sant Joan de Labritja, davant la Comissió
de Salut (procediment d'urgència).
2823
E) RGE núm. 8550/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a augment de l'ús de
pornografia durant el confinament provocat per la pandèmia COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports.
2824
F) RGE núm. 8576/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de conciliació familiar coma conseqüència de la crisi generada
per la COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
2825
G) RGE núm. 8578/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de la quarantena per a les persones que arribin de
l'estranger i mesures per facilitar el moviment de les persones amb seguretat, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment
d'urgència).
2827
H) RGE núm. 8580/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a plataforma
d'interrelació de voluntariat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
2828
I) RGE núm. 8581/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a Observatori del
voluntariat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
2829
J) RGE núm. 8596/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a defensa de la Llei de canvi climàtic i transició
energètica de les Illes Balears i l'incompliment de l'acord bilateral entre l'Estat i el Govern de les Illes Balears, davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
2830
K) RGE núm. 8606/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a l'escola concertada, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
2832
L) RGE núm. 8607/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia d'ajudes a les universitats per a adaptació de les
infraestructures a les noves mesures de seguretat i fons per garantir la rebaixa dels crèdits universitaris, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca.
2832
M) RGE núm. 8608/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport als centres i professionals d'educació especial i famílies
amb fills en edat escolar que tenen necessitats educatives especials, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment
d'urgència).
2833
N) RGE núm. 8673/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia del pagament de les ajudes de menjador durant tot el
període no escolar i fins a l'inici de les classes presencials del proper curs 2020-2021, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports (procediment d'urgència).
2834
O) RGE núm. 8675/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a gestió emocional a
les aules, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
2835
P) RGE núm. 8676/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment dels fons per als programes agrícoles, ramaders i de
desenvolupament rural, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
2835
Q) RGE núm. 8690/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a vacuna universal i assequible contra la
COVID-19, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
2836
R) RGE núm. 8697/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures urgents en
matèria de conciliació laboral i familiar, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
2837
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A les Preguntes RGE núm. 2363/20 a 2429/20, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a actuacions dutes a terme per ABAQUAals municipis de les Illes Balears finançades amb càrrec al cànon de
sanejament durant el 2017.
2839
B) A les Preguntes RGE núm. 2497/20 a 2563/20, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a actuacions dutes a terme per ABAQUAals municipis de les Illes Balears finançades amb càrrec al cànon de
sanejament durant el 2019.
2840
C) A les Preguntes RGE núm. 3490/20 a 3559/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a temps d'espera entre las primera i la segona consulta d'oncologia, reumatologia, psiquiatria, traumatologia,
ginecologia, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, nefrologia i neuorlogia als hospitals de les Illes Balears des de 30 de setembre
de 2019 a 19 de febrer de 2020.
2842
D) A la Pregunta RGE núm. 3724/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
processos selectius finalitzats per l'EBAP l'any 2018.
2842
E) A la Pregunta RGE núm. 3725/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
processos selectius posats en marxa per l'EBAP l'any 2019.
2843
F) A la Pregunta RGE núm. 3726/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
processos selectius finalitzats per l'EBAP l'any 2019.
2844
G) A la Pregunta RGE núm. 3727/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
processos selectius posats en marxa per l'EBAP l'any 2020.
2845
H) A les Preguntes RGE núm. 3728 i 3729/20, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a actualització de plans especials d'emergències (1 i 2).
2845
I) A la Pregunta RGE núm. 3731/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació de joves per part del Govern (2).
2845
J) A les Preguntes RGE núm. 4213 a 4216/20, presentades per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a nombre de contractes públics formalitzats prioritzant empreses que ofereixen servei amb productes de proximitat i percentatge
de productes i serveis alimentaris que s'han cobert amb productes de proximitat durant els anys 2018 i 2019.
2845
K) A la Pregunta RGE núm. 4323/20, presentada per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reserves marines balisades.
2845
L) A les Preguntes RGE núm. 4324, 4328 i 4332/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a import de les actuacions contra la processionària del pi dutes a terme pel Govern de les Illes Balears durant els anys
2017, 2018 i 2019 a Eivissa.
2845
M) A les Preguntes RGE núm. 4325, 4329 i 4333/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a import de les actuacions contra la processionària del pi dutes a terme pel Govern de les Illes Balears durant els anys
2017, 2018 i 2019 a Formentera.
2846
N) A les Preguntes RGE núm. 4326, 4330 i 4334/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a import de les actuacions contra la processionària del pi dutes a terme pel Govern de les Illes Balears durant els anys
2017, 2018 i 2019 a Mallorca.
2846
O) A les Preguntes RGE núm. 4327, 4331 i 4335/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a import de les actuacions contra la processionària del pi dutes a terme pel Govern de les Illes Balears durant els anys
2017, 2018 i 2019 a Menorca.
2846
P) A les Preguntes RGE núm. 4348 a 4351/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a captures de bales de palla els anys 2017, 2018, 2019 i 2020.
2847
Q) A les Preguntes RGE núm. 4352 a 4355/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a bales de farratge "pescades" per les barques d'arrossegament els anys 2017, 2018, 2019 i 2020.
2847
R) A la Pregunta RGE núm. 4664/20, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a retard de la DG de Recursos Hídrics.
2847

BOPIB núm. 47 - 29 de maig de 2020

2803

S) A la Pregunta RGE núm. 5115/20, presentada pel diputat Josep castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a despeses
de les festes de Sant Joan, Govern de les Illes Balears 2020.
2847
T) A les Preguntes RGE núm. 5317 a 5323/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a nombre de pacients ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 23 de març de 2020 a cadascun dels hospitals de
les Illes Balears.
2848
U) A les Preguntes RGE núm. 5331 a 5337/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a nombre de professionals sanitaris de cadascun dels hospitals de les Illes Balears infectats per COVID-19 o sospitosos de
contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a data 23 de març de 2020.
2848
V) A les Preguntes RGE núm. 5338 a 5344/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a nombre d'EPI disponibles a data 23 de març de 2020 a cadascun dels hospitals de les Illes Balears.
2848
W) A les Preguntes RGE núm. 5345 a 5351/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a mesures que ha adoptat la gerència dels hospitals de les Illes Balears en relació amb els professionals sanitaris en alguna
situació especial en relació amb la pandèmica de la COVID-19.
2848
X) A les Preguntes RGE núm. 5352 a 5358/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a cobertures de professionals en els serveis dels hospitals de les Illes Balears a dia 23 de març de 2020.
2848
Y) A les Preguntes RGE núm. 5498, 5501 i 5504/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a treballadors i usuaris que han hagut d'estar aïllats i en quarantena i a contacte per vídeo conferència dels interns amb
les famílies del centre Es Mussol.
2848
Z) A les Preguntes RGE núm. 5499 i 5500/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a treballadors i usuaris que han hagut d'estar aïllats i en quarantena dels centres Es Fusteret i Es Pinaret.
2848
AA) A les Preguntes RGE núm. 5502 i 5503/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a usuaris que han hagut d'estar aïllats i en quarantena dels centres Es Fusteret i Es Pinaret.
2849

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 8772/20, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca davant el Ple, sobre la política universitària envers la COVID-19.
2849

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 8574 i 8562/20.

2849

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8158/20.

2849

C) Tramitació de pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant comissió per a la Pregunta amb sol·licitud de resposta escrita RGE
núm. 10743/19.
2849
D) Admissió de l'escrit RGE núm. 8711/20, del Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de
mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa a l'àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
2850

4. INFORMACIONS
A) Bases de la convocatòria d'adquisició d'una obra artística motivada per la COVID-19.

2850

B) Acord de la Mesa del Parlament relatiu a l'accés dels mitjans de comunicació al Parlament de les Illes Balears.

2851

C) Acord de la Mesa del Parlament relatiu a la realització de reunions entre els grups parlamentaris i persones externes a la cambra
en seu parlamentària.
2852
D) Modificació del punt F) de les mesures complementàries al Pla de contingència del Parlament de les Illes Balears davant la
situació ocasionada per la COVID-19 (coronavirus).
2852
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E) Pla general de seguretat i salut per al Parlament de les Illes Balears en el qual s’adopten les mesures preventives necessàries que
permetin el retorn al servei públic amb seguretat per al personal funcionari i eventual de la cambra a partir del Pla per a la transició cap
a una nova normalitat.
2853
F) Resolució de Presidència per la qual s'ordena l’aixecament de la suspensió de les proves selectives i concurs de mèrits per
constituir borses extraordinàries per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del Parlament de les Illes Balears.
2857
G) Resolució del Tribunal que ha de qualificar la prova selectiva i un concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos d’assessors facultatius especialitat arxivística i documentació del Parlament
de les Illes Balears, en relació amb el dia i l’hora de la primera prova.
2859
H) Resolució del Tribunal que ha de qualificar la prova selectiva i un concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos d’uixers del Parlament de les Illes Balears, en relació amb el dia i l’hora de la
primera prova.
2859
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
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. 5879/20, relativa a mesures per pal·liar l'impacte
de la pandèmia COVID-19 a les residències de la tercera edat,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les següents mesures, per pal·liar
l'impacte sobre les residències de la 3a edat públiques i
privades:
1. Realització urgent, intensiva i universal de les proves
diagnòstiques de la pandèmia COVID-19 a les
residències de la 3a edat públiques i privades; tant a
residents com a empleats.
2. Aïllar els positius en SARS-CoV-2 dels majors sans.
3. Augmentar la protecció dels sanitaris i auxiliars
d'aquests centres i proporcionar els materials de
protecció adequats.
4. Augmentar el control sanitari de tots centres de la 3a
edat.
5. Facilitar l'acompanyament segur dels seus familiars i
voluntaris.
6. Incorporar mitjans tecnològics que permetin la
comunicació amb els seus éssers estimats.
A la seu del Parlament, 5 de maig de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 6958/20, relativa a elaboració d'un pla de xoc
integral per tal d'actuar a les residències de persones majors
i de discapacitats, tant de gestió pública com privada a la
CAIB amb motiu de la COVID-19, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
procedir d'immediat a la realització dels tests de detecció de
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la COVID-19 als treballadors de les residències d'ancians
i de persones discapacitades, tant públiques com privades.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
procedir d'immediat a la realització dels tests de detecció de
la COVID-19 als residents de les residències d'ancians i de
persones discapacitades, tant públiques com privades.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar
els centres residencials d'ancians i discapacitats dels EPI
adequats per a la protecció dels professionals i residents.
Igualment, s'insta que la reposició dels mitjans de protecció
s'efectuïn de manera eficient i d'acord amb les mesures i els
protocols establerts.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
facilitar als treballadors dels centres protocols clars i
precisos perquè puguin exercir les seves funcions amb totes
les garanties i mesures de seguretat que la situació
provocada per la COVID-19 requereix.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
procedir a la desinfecció periòdica de totes les
dependències de les residències, això és, a l'interior i a les
zones exteriors.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar les mesures necessàries per donar suport i
acompanyament psicològic als familiars o éssers estimats
que no puguin visitar els residents.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar
dels mitjans necessaris les residències i els treballadors per
tal que els familiars i els éssers estimats de les persones
residents puguin tenir informació contínua i diària de la
situació i l'evolució dels residents i que puguin fins i tot
establir una via de comunicació amb ells. D'aquesta manera
s'evitaran situacions com les que es produeixen fins al
moment de manca d'informació sobre l'estat i la situació en
què es troben els residents.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar la col·laboració i la coordinació amb entitats
pertanyents al tercer sector a totes aquelles actuacions que
puguin ser d'utilitat, suport i reforç dins l'àmbit de les
mesures proposades.
A la seu del Parlament, 5 de maig de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7014/20,
relativa a mesures per suavitzar els efectes econòmics de l'estat
d'alarma i la pandèmia en matèria de tributs locals i
contractes públics, amb les esmenes RGE núm. 8194/20,
8195/29 i 8196/20, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
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RESOLUCIÓ
b) Pròrroga automàtica i sense necessitat de reclamar-ho
expressament, de totes les prestacions que vinguessin rebent
els treballadors fixos discontinus abans de l’estat d’alarma,
mantenint inalterats tots els drets laborals dels treballadors
i les condicions en matèria de Seguretat Social per a les
empreses. Aquestes prestacions es mantindrien fins a l’inici
de la temporada 2021, sempre que les empreses no
incorporin els treballadors durant la temporada 2020, i
exonerant les empreses de la necessitat d’implementar
expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar un gran pla d’inversió pública de forma
coordinada i consensuada amb cada comunitat autònoma i
d’acord amb les seves singularitats, que a les Illes Balears
tendrà com una de les seves prioritats la diversificació del
model econòmic. Com a primera fita tendrà la modificació
de la normativa sobre l’estabilitat pressupostària i la regla
de despesa perquè els ajuntaments sanejats puguin posar en
moviment i invertir els doblers acumulats pels superàvits
que han anat acumulant, i perquè els que no estiguin
sanejats i els darrers dos anys hagin tingut superàvit
pressupostari puguin invertir aquest superàvit en despesa
social.

c) Transferència immediata a la comunitat autònoma de les
Illes Balears dels 78 milions d’euros que deu el Govern de
l’Estat com a conseqüència del decalatge de l’IVA de l’any
2017, els 25 milions d’euros retallats en matèria de
formació i polítiques d’ocupació i fons per implementar
polítiques d’ajudes a empreses i finançar rendes mínimes
d’emergència per a les famílies. Es transferirà també a la
comunitat autònoma la gestió i els recursos derivats de les
ajudes europees per a ERTO i autònoms.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar una modificació de la normativa
d’hisendes locals que permeti als ajuntaments, amb efectes
retroactius, per a l’exercici 2020, atorgar exempcions o
bonificacions de tributs locals a conseqüència de la crisi
generada per la COVID-19 i l’estat d’alarma.

d) Ajornament immediat dels terminis per presentar les
autoliquidacions i formalitzar l’ingrés de l’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA), Impost sobre Societats (IS), pagaments
fraccionats, retencions i resta de deutes tributàries, almenys
fins a 30 d’octubre de 2020, per a autònoms i petites i
mitjanes empreses que s’hagin vist afectats directament o
indirectament per la crisi de la COVID-19. S’ajornarà
també el termini voluntari per presentar l’autoliquidació de
l’IRPF fins al 30 d’octubre de 2020 per a tots els
contribuents que s’hagin vist afectats per la crisi de la
COVID-19.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar una modificació urgent i per un termini
màxim de 10 mesos de la normativa de contractes del sector
públic més enllà de l’estat d’alarma que permeti, a les
administracions territorials, procediments d’adjudicació
d’urgència de contractes per a aquells serveis que s’han de
reformar o millorar a conseqüència de la crisi generada per
la COVID-19.
A la seu del Parlament, 12 de maig de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Sebastià Sagreras i Ballester
El president en funcions de la comissió
Juli Dalmau i de Mata

A la seu del Parlament, 12 de maig de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Sebastià Sagreras i Ballester
El president en funcions de la comissió
Juli Dalmau i de Mata

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 6128/20,
relativa a pla de rescat autonòmic per a autònoms, petites i
mitjanes empreses i famílies afectades per la crisi de la
COVID-19, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 6 de maig de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 6843/20, relativa a
elaboració d'un pla d'acompanyament en els centres
hospitalaris per combatre les situacions de soledat dels
pacients durant l'estat d'alarma per la COVID-19, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

D)

RESOLUCIÓ
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a prendre, com a mínim, les següents mesures
addicionals:
a) Suspensió amb caràcter extraordinari per a l’exercici
2020 de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, per tal de permetre que les hisendes locals
-municipis i consells insulars, en el cas de les Illes Balearspuguin destinar la totalitat dels romanents que tinguessin
acumulats a les polítiques de despesa o reduccions
d’impostos que estimin convenient per fer front a la crisi de
la COVID-19.

E)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure les següents actuacions per afavorir
l'acompanyament i per pal·liar la situació de solitud de totes
les persones amb ingressos hospitalaris que pateixin la
COVID-19:
a) Permetre, malgrat l'aïllament, l'accessibilitat d'un
familiar o ésser estimat per acompanyar pacients crítics amb
COVID-19 que es trobin a una planta hospitalària o a la
UCI, per als casos en què es prevegi una defunció pròxima
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del pacient, evitant d'aquesta manera que passi els moments
finals de la seva vida en solitud. L'accés s'ha d'incloure,
també, per a l'acompanyament fins i tot en cas de defunció
del pacient hospitalitzat, per poder ser acomiadat pel seu
familiar o ésser estimat. L'accés s'haurà de permetre en
compliment de les mesures preventives i de seguretat. Així,
s'haurà de respectar el protocol de funcionament del centre
hospitalari, garantint el subministrament del material
necessari per minimitzar el risc de contagi i sempre que les
necessitats d'equipaments individuals de protecció dels
professionals sanitaris del centre es trobessin prèviament i
prou cobertes.

motivades per l'estat d'alarma durant la crisi de la COVID-19,
amb l'esmena RGE núm. 8200/20, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
G)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern del
Estat espanyol a calcular l’import que hauria destinat l’Estat
als diferents descomptes de residents en trajectes aeris i
marítims amb destinació a la península i entre les illes
durant la durada de les restriccions a ports i aeroports de les
Illes Balears ocasionades per l’estat d’alarma.

b) Facilitar el lliurament i/o l'ús de mitjans de
comunicació electrònica personals, garantint la seva neteja
a l'entrada, a fi de facilitar l'entreteniment dels pacients i la
seva comunicació amb el medi exterior.

2. El Parlament de les Illes Balears insta que la quantia
d’aquest import es transfereixi al Govern de les Illes
Balears per destinar-la a polítiques socials, sanitàries i
econòmiques per fer front a la crisi de la COVID-19, una
vegada hagi finalitzat l’estat d’alarma i, en tot cas, dins
l’exercici de 2020.

c) Organitzar activitats d'entreteniment per als pacients
aïllats, que no impliquin compartir material, a través dels
terapeutes ocupacionals o treballadors socials. Així mateix,
es fomentarà l'orientació tempoespacial dels pacients
permetent que tinguin objectes personals a l'habitació,
sempre que sigui possible garantir-ne la neteja i la
desinfecció adequades.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a transferir al Govern de les Illes Balears aquesta
partida, que s’haurà de considerar com a compensació
extraordinària, afegida i acumulable a les ajudes generals
que es destinin a les comunitats autònomes, atesa l’especial
incidència que la condició insular de les Illes Balears tindrà
a l’hora de fer front a la necessària recuperació de l’activitat
econòmica i social.

A la seu del Parlament, 12 de maig de 2020
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

A la seu del Parlament, 12 de maig de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El vicepresident de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 6 de maig de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 7036/20, relativa a realització
de tests massius per detectar casos de COVID-19 a la població
de les Illes Balears, amb l'esmena RGE núm. 8199/20, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
F)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir realitzant proves a aquells col·lectius
que, per raó de les seves tasques, estiguin especialment
exposats al Sars-cov-2.

2807

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 7013/20, relativa a reassignació de recursos d'AENA als
aeroports de les Illes atenent la crisi generada per la COVID19 i les demandes del Parlament de les Illes Balears, amb
l'esmena RGE núm. 8205/20, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
H)

A la seu del Parlament, 12 de maig de 2020
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i AENA:
1. A no dur a terme l’ampliació de l’aeroport de Palma i a
realitzar un nou pla director participat pel Govern de les
Illes Balears i amb una major adaptació als requeriments
socials i ambientals actuals.

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6240/20, relativa a compensació del descompte de
resident durant les restriccions a ports i aeroports de les Illes

2. A reassignar els recursos econòmics assignats a
l’ampliació de l’aeroport de Palma a:
a. Resoldre la connexió de transport públic amb tramvia
entre la zona aeroportuària i Palma.
b. Construir una nova torre de control a l’aeroport de
Menorca o reformar l’existent tal com es contemplava
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ja en el Pla Director de l’Aeroport de 2009 i com es
preveu al Document de Regulació Aeroportuària
(DORA) 2017-2021, aprovat pel Govern de l’Estat.
c. Habilitar els serveis i mitjans que garanteixin
l’accessibilitat universal pel que respecta a serveis i
instal·lacions de l’aeroport d’Eivissa i, en particular, als
referits al tram des dels taulells d’embarcament fins a
les pistes i zones d’embarcament de les aeronaus als
vols entre illes.
d. Donar compliment a les mesures correctores i
compensatòries dels veïns de nuclis afectats per
l’activitat dels aeroports.
e. Implantar les mesures, els controls i les instal·lacions
sanitàries necessàries als aeroports per garantir la
seguretat sanitària.

A la seu del Parlament, 12 de maig de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El vicepresident de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 de maig de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 6936/20, relativa
a adopció de mesures per a la immediata recuperació i impuls
de l'activitat turística de les Illes Balears amb motiu de la crisi
provocada per la COVID-19, amb les esmenes RGE núm.
8239, 8240, 8241, 8242, 8243 i 8244/20, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ

hem de fer costat als nostres emprenedors locals mitjançant
col·laboració públicoprivada o mitjançant compra pública
innovadora.
6) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar programes d'economia circular en els processos de
la indústria turística de les nostres illes així com a
incorporar els ODS (Objectius de Desenvolupament
Sostenible).
7) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l'agilitat administrativa per a
inversions i llicències d’activitats turístiques.
8) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a actuar perquè les institucions europees duguin
a terme programes que afavoreixin el turisme, tenint en
especial consideració el factor d’insularitat de la nostra
comunitat autònoma.
9) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, de forma coordinada amb l’Estat, a plantejar
un pla d'adaptació dels establiments hotelers a les mesures
de protecció sanitària que, si escau, s'estableixin. En aquest
pla s'hauran de comprendre els protocols i les línies
d'actuació a seguir per garantir la prestació de serveis en
compliment de les mesures sanitàries (cuines, menjadors,
neteja d'habitacions i instal·lacions, uniformes d'empleats,
etc.).
10) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
implementar els actuals punts d'informació al turista amb
prospectes informatius i material de protecció per evitar
contagis de la COVID-19. I, en tot cas, a crear nous punts
d'informació si es considera necessari per les autoritats
sanitàries.

I)
1) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar de manera urgent, escoltant els
experts del sector, les mesures fiscals i administratives que
facilitin la recuperació del sector turístic i el manteniment
de l’ocupació, dins l’Eix 1 de Millora del Turisme i
Estratègia d’activació del Pla Autonòmic de Reactivació i
Transformació econòmica i social.
2) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a instar
el Govern central a incentivar (reducció de taxes aèries) i
garantir la connectivitat per aire i per mar de les Illes una
vegada s'activi el reinici de l'activitat turística.
3) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar
en marxa programes per afavorir el turisme local, per a
habitants de les Illes, en coordinació amb els consells
insulars.
4) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures sanitàries i de prevenció
necessàries per controlar l’expansió de la pandèmia i
assegurar la seguretat de ciutadans i visitants, convertint les
Illes Balears en una destinació turística segura.
5) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure programes d'impuls tecnològic turístic. La
situació generada obre moltes possibilitats tecnològiques i

11) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a instar
el Govern central a adequar les instal·lacions de ports i
aeroports de les nostres illes seguint les directrius sanitàries
per a la prevenció de contagis per la COVID-19. S'ha de
garantir la protecció i la seguretat dels usuaris i
treballadors.
A la seu del Parlament, 12 de maig de 2020
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 de maig de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7726/20, relativa
a peticions del sector de la restauració per la crisi econòmica
que ha ocasionat la pandèmia del coronavirus COVID-19,
amb les esmenes RGE núm. 8245, 8246 i 8247/20, i quedà
aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ
J)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i el de les Illes Balears, en funció de les seves
competències, a aprovar la continuïtat i la prolongació de
les característiques dels ERTO per causa de força major
com a mínim fins a octubre i a garantir el mateix grau de
protecció dels ERTO productius.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i el de les Illes Balears, en funció de les seves
competències, a considerar les diferents possibilitats en
relació amb la incorporació al treball ordinari dels afectats
per un ERTO de forma flexible, ordenada i justificada per
raons de producció. Amb la finalitat de poder reprendre,
quan sigui autoritzat pel Govern d'Espanya, l'obertura de
l'establiment i, en funció del nivell de treball, incorporar
gradualment més treballadors.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i el de les Illes Balears, en funció de les seves
competències, a flexibilitzar la tramitació administrativa per
permetre la mitja jornada dels treballadors, garantint i
protegint els drets de les persones treballadores perquè la
plantilla pugui rotar de manera voluntària.
A la seu del Parlament, 12 de maig de 2020
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de maig de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6964/20, relativa a mesures i programes en matèria
educativa i optimització de recursos educatius com a
conseqüència de la crisi provocada per la COVID-19, amb les
esmenes RGE núm. 8238, 8248, 8255 i 8248/20, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
K)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a engegar, amb coordinació i col·laboració de
les entitats locals, els programes de reforç educatiu per a
l’alumnat que necessiti millorar les seves competències, en
funció de les seves necessitats d’aprenentatge i en les
condicions que permeti la situació sanitària.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, a través de la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca, a donar compte de la previsió de tots
els programes que elabori com a conseqüència de la crisi
generada per la COVID-19 davant el Parlament de les Illes
Balears, així com a informar la comunitat educativa el més
aviat possible.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar una anàlisi sobre l'impacte de la
crisi provocada per la COVID-19 en el sistema educatiu
quant als resultats acadèmics de l'alumnat, el seguiment de
les classes a distància i els problemes que haguessin pogut
obstaculitzar la labor del professorat a l'hora d'impartir les
classes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comprometre's a reforçar la utilització de
mitjans telemàtics a la docència ordinària.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acordar i publicar, en un termini no superior
a un mes, en col·laboració amb l'INEE, uns criteris bàsics
per orientar l'avaluació als docents de totes les etapes
educatives. En tot cas, l'avaluació del tercer trimestre a
cadascuna de les matèries haurà de fer-se tenint en compte
les circumstàncies personals de cada alumne i concretar-se
en un informe detallat. A més, els criteris d'avaluació
hauran de contemplar mesures concretes per a l'avaluació
d'aquells alumnes que, per motius econòmics o per altres
circumstàncies, no hagin pogut seguir classes a través
d'eines digitals habilitades pel seu centre i dels alumnes que
per motius personals no hagin pogut tenir les adaptacions
corresponents.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actualitzar de manera urgent els llindars de
renda familiar per a l'obtenció de beques i ajudes que atorga
la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca posant
especial atenció a les circumstàncies econòmiques que ha
generat la pandèmia.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar el Govern central a encarregar a la
Comissió d'Experts per a la reforma de l'EBAU que, en
col·laboració amb la Conferència Sectorial d'Educació i el
Consell d'Universitats, elabori un marc per a la coordinació
de l'EBAU especialment quant a calendaris i processos.
Aquests últims hauran de contemplar la diversitat en
l'adquisició de continguts que han imposat les
circumstàncies de l'estat d'alarma i hauran de
flexibilitzar-se.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar el Govern central a emetre uns criteris
bàsics sobre com s'ha d'impartir i avaluar la formació en
centres de treball que formin part del contingut curricular
de la Formació Professional que s'estigui realitzant
mitjançant teletreball.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adequar la dotació pressupostària de les
beques i els ajuts que atorga la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca per al pròxim curs escolar 2020-2021
en atenció a les especials i difícils circumstàncies que la
pandèmia de la COVID-19 ha provocat a l’economia de la
majoria de les famílies de la nostra terra.
A la seu del Parlament, 19 de maig de 2020
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo

2810

BOPIB núm. 47 - 29 de maig de 2020

El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

persones migrades sense papers que fan tasques de cura, amb
l'esmena RGE núm. 8250/20, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
M)
El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l'Estat
espanyol a estudiar els perfils de persones sense permís de
residència i/o treball que puguin haver resultat afectades per
la incidència que ha tengut econòmicament, socialment i
laboralment l'epidèmia de la COVID-19, i els apliqui, si
escau, el disposat al punt 4 de la disposició addicional
primera del Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva
integració social.

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de maig de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 7656/20, relativa a actuacions en matèria educativa per
afrontar la crisi generada per la pandèmia de COVID-19, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
L)
Primer. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport i reconeixement a la comunitat educativa de les Illes
Balears, i especialment als equips directius i a tot el
personal docent, que estan fent una tasca complicada però
satisfactòria per garantir que l'alumnat de Balears pugui
continuar fent tasques no presencials des del seu domicili
des que es va declarar l'estat d'alarma sanitària el mes de
març passat i es van tancar els centres educatius a la nostra
comunitat.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a posar els recursos econòmics i materials
necessaris per fer viable la continuïtat del curs escolar
durant aquest tercer trimestre de manera no presencial,
garantint que tots els alumnes, especialment els més
vulnerables, puguin accedir en condicions d'igualtat i
equitat a la formació a distància o online.

A la seu del Parlament, 12 de maig de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
El president del Parlament
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 13 de maig de 2020, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 7696/20, relativa a mesures
sobre la prevenció del suïcidi a Balears en la crisi sanitària de
la COVID-19, amb l'esmena RGE núm. 8411/20, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a adoptar les mesures oportunes perquè
quan comenci el nou curs 2020-21 el professorat conegui
per endavant com ha de ser el seu funcionament, les àrees
de reforç, la metodologia aplicable i tots aquells aspectes
necessaris per facilitar la recuperació del procés educatiu
ordinari.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a posar els recursos necessaris per restaurar
la conciliació familiar i laboral, que s'ha vist desplaçada
bruscament pel confinament actual provocat per l’estat
d'alarma sanitària, promovent l’organització d’activitats als
municipis durant els propers mesos i fins a l'inici de les
classes presencials del pròxim curs escolar.
A la seu del Parlament, 19 de maig de 2020
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de maig
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 7003/20, relativa a regularització del col·lectiu de

N)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les següents mesures sobre el suïcidi, dins
de les seves competències, per a l'acceleració de la
recuperació social, adoptant un enfocament integral on la
societat civil, les administracions públiques i els mitjans de
comunicació col·laborin estretament en l'eradicació del
suïcidi:
1. Accelerar i implementar l'elaboració del Pla de
Prevenció, Actuació i Maneig de la Conducta Suïcida de
Balears, adoptant línies estratègiques d’atenció post
Covid-19, de manera coordinada amb l’Observatori del
Suïcidi de les Illes Balears, a través d’un procés
participatiu; així com fixar la seva dotació pressupostària
per a la seva execució, destinant els recursos adequats per
aconseguir objectius a curt, mitjà i llarg termini, de manera
que disposem, en el menor termini de temps possible, d'una
planificació eficaç que prevegi l'avaluació regular de
l'estratègia, a fi que els resultats de l'avaluació siguin
aplicats en planificacions futures.
2. Dur a terme les següents mesures de prevenció del
suïcidi: a. Realitzar campanyes en mitjans de comunicació
i xarxes socials per millorar la informació de la població
sobre el suïcidi. b. Promoure la informació responsable per
part dels mitjans de comunicació. c. Monitorar els familiars
de víctimes de la COVID-19 amb patologies prèvies de
depressió. d. Realitzar un pla de formació sobre prevenció
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del suïcidi per a sanitaris, professionals de l'ensenyament,
treballadors socials, personal dels serveis d'emergència,
cossos de seguretat, sacerdots i treballadors en l'àmbit de
tercera edat. e. Difondre campanyes sobre el consum
d'alcohol i advertir de la seva perillositat per reduir el seu
consum, així com campanyes per a la prevenció de les
addiccions al joc i a les drogues. f. Fer costat a
organitzacions dedicades a la prevenció del suïcidi i a
aquelles que aglutinen els afectats i les seves famílies. g.
Habilitar telèfons d'ajuda i suport específics per a
empresaris, autònoms i aturats.
3. Adoptar les següents mesures d'intervenció: a. Dotar de
més professionals psicòlegs als serveis d'emergències i a
atenció primària. b. Realitzar protocols d'avaluació i
abordatge de la conducta suïcida, segons els diferents
recursos assistencials. c. Incrementar la qualitat dels serveis
de Salut Mental.
4. Adoptar les següents mesures en postvenció: a. Establir
un protocol de seguiment presencial i telefònic de les
persones que han intentat suïcidar-se i, en el pitjor dels
casos, dels familiars del suïcida en el seu procés de dol.
5. Implementar les següents mesures en recerca: a. Realitzar
estudis de recerca, en col·laboració amb la Universitat de
les Illes Balears i els centres sanitaris, sobre l'epidemiologia
del suïcidi i la conducta suïcida a la comunitat autònoma de
les Illes Balears. b. Vigilar els indicadors que mesuren el
progrés de l'estratègia anti suïcidis com ara la taxa de
suïcidis, amb l'objectiu de continuar la tendència
decreixent, el nombre d'intervencions de prevenció del
suïcidi executades amb bons resultats, amb l'objectiu
d'incrementar-les o el nombre de casos hospitalitzats per
intent de suïcidi, amb l'objectiu de la seva disminució, entre
altres.
A la seu del Parlament, 19 de maig de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 de maig de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7725/20,
relativa a equiparació dels treballadors mutualistes als
treballadors que estan subjectes al règim especial de
treballadors autònoms (RETA) per a l'accés a les mesures
adoptades per la crisi de la COVID-19, amb l'esmena RGE
núm. 8433/20, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
O)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que les mesures establertes fins avui i les que s'adoptin d'ara
endavant per als treballadors autònoms acollits al RETA es
facin extensives als professionals mutualistes (acollits al
sistema alternatiu al RETA).
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que, una vegada analitzada la viabilitat administrativa i
legislativa i una vegada quantificat l’impacte econòmic, el
pagament de les prestacions es faci a càrrec dels
pressupostos de la Seguretat Social de manera
extraordinària per ser una situació excepcional.
A la seu del Parlament, 21 de maig de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 de maig de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7730/20,
relativa a pla de xoc en el sector turístic de les Illes Balears
com a conseqüència de la crisi provocada per la pandèmia de
la COVID-19, amb l'esmena RGE núm. 8435/20, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
P)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a formular un paquet de mesures de promoció
turística extraordinàries planificades conjuntament amb el
sector turístic, els consells insulars i en coordinació amb
Turespaña i adaptant les polítiques i els pressupostos
existents de la Conselleria de Turisme i de l'AETIB a la
situació actual, amb l'objectiu d'estar preparat i en
disposició de reaccionar de manera immediata davant el
nou escenari que es presenti, tenint com a principal
premissa la seguretat sanitària dels turistes, treballadors i
residents i posant en valor la identitat de la destinació.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incentivar la promoció turística de les nostres
illes conjuntament amb els consells insulars vinculat al seu
producte local com a element diferenciador.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir els Objectius de Desenvolupament
Sostenible i a impulsar l'economia circular tal com
recomana l'Organització Mundial del Turisme respecte de
la crisi del coronavirus.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a ampliar el pagament de les prestacions dels treballadors
fixos discontinus fins a l'inici de la temporada 2021, sempre
que no puguin incorporar-se abans a l'activitat laboral.
A la seu del Parlament, 21 de maig de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2812

BOPIB núm. 47 - 29 de maig de 2020
Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de maig
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 7958/20, relativa a actuacions en matèria de
dependència coma conseqüència dels efectes de la COVID-19,
amb les esmenes RGE núm. 8438 i 8436/20, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ
R)
1. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions a enfortir els serveis de teleassistència i
assistència domiciliària a les persones majors dependents
que ja els reben, i a les persones que resten a l’espera, així
com a persones dependents que no són ateses directament
per aquestes administracions. També, a potenciar els
programes d’acompanyament existents de les persones
majors que viuen soles i a impulsar i facilitar l’accés a les
activitats socials, esportives, culturals i lúdiques per a la
gent gran per fomentar el envelliment actiu.

RESOLUCIÓ
Q)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que, ara més que mai, es reforci el sistema
de valoració i resolució d’expedients de dependència a fi de
reduir el període de llista d’espera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure la perspectiva de la soledat no
desitjada de forma transversal, tant a les accions que es
desenvolupin des de les conselleries competents en cura i
atenció a les persones majors com en totes les activitats de
planificació dels seus objectius.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que, amb la màxima urgència possible, es
contacti de manera telefònica amb tots els sol·licitants de
dependència que encara no tinguin resolt el seu expedient
i que segons les seves necessitats se'ls faciliti el servei
d’ajuda de manera immediata, sense que això suposi la
substitució total de la valoració presencial segons la
legalitat vigent.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, d’acord amb les institucions competents, i
amb la participació del tercer sector social, a mantenir la
coordinació per tal d'abordar l'atenció de les persones
majors, i, de forma prioritària, d'aquelles que pateixen
aquest fenomen amb major mesura.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a revisar de manera individual i urgent els
PIAS acordats a totes aquelles persones dependents que
tenien aprovat el servei d’assistència a centres de dia o
qualsevol altre servei suspès i adaptar-lo a les seves
necessitats ja siguin d’ajuda a domicili o prestacions
econòmiques per a cures en l'entorn familiar durant el temps
que duri la crisi provocada per la COVID-19.

4. El Parlament de les Illes Balears constata la gran labor i
la dedicació del personal de serveis socials, de residències,
centres de dia i servei d’ajuda a domicili, durant la crisi
sanitària, provocada per la COVID-19.
5. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
desenvolupar campanyes de sensibilització i conscienciació
per la prevenció de la soledat no desitjada, especialment
durant el temps que aquestes es mantinguin en risc
d'infecció per la COVID-19.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a donar compliment durant aquesta legislatura al
fiançament del 50% que ha d’aportar l’Administració
General de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al desenvolupament de la Llei d’Autonomia
Personal i d’Atenció a Persones en Situació de
Dependència.

A la seu del Parlament, 19 de maig de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

A la seu del Parlament, 19 de maig de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de maig
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 8125/20, relativa a prevenció i abordatge de la
soledat no desitjada de les persones majors agreujades per la
crisi sanitària (COVID-19), amb l'esmena RGE núm. 8399/20,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'abril de
2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6141/20, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a habilitació d'una partida
pressupostària extraordinària per tal que els centres d'educació
infantil puguin subsistir després de l'estat d'alarma, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra
7 i abstencions 0.
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El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)

E)

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 6 de maig de 2020, rebutjà el Punt 1 de la
Proposició no de llei RGE núm. 7036/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a realització de tests massius per
detectar casos de COVID-19 a la població de les Illes Balears,
amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en
contra 7 i abstencions 0.

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de maig de
2020, rebutjà els Punts 3 a 5 de la Proposició no de llei RGE
núm. 7656/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria educativa per afrontar la crisi generada
per la pandèmia de COVID-19, amb el resultat següent:
• Punts 3 i 4: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
8 i abstencions 0.
• Punt 5: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 7 i
abstencions 1.

Palma, a 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2020, rebutjà els
Punts 1 a 10 de la Proposició no de llei RGE núm. 6128/20, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de rescat autonòmic
per a autònoms, petites i mitjanes empreses i famílies afectades
per la crisi de la COVID-19, amb el resultat següent:
• Punts 1 i 2: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
6 i abstencions 2.
• Punt 3: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i
abstencions 0 (després de tres votacions per dirimir un
empat).
• Punts 4, 5 i 9: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra
7 i abstencions 0.
• Punts 6 i 10: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
7 i abstencions 1.
• Punt 7: vots emesos 13, vots a favor 3, vots en contra 8 i
abstencions 2.
• Punt 8: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 7 i
abstencions 1.
Palma, a 27 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 7 de maig de 2020, rebutjà els Punts
3 i 8 de la Proposició no de llei RGE núm. 6936/20, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per a
la immediata recuperació i impuls de l'activitat turística de les
Illes Balears amb motiu de la crisi provocada per la COVID19, amb el resultat següent:
• Punt 3: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 7 i
abstencions 1.
• Punt 8: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i
abstencions 0.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 13 de maig de 2020, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 7050/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retirada del material no homologat i proves
diagnòstiques de COVID-19 als sanitaris, amb el resultat
següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i
abstencions 0.
Palma, a 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
G)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 de maig de 2020, rebutjà els Punts
1 a 6 i 11 a 18 de la Proposició no de llei RGE núm. 7730/20,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc en el
sector turístic de les Illes Balears com a conseqüència de la
crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, amb el
resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i
abstencions 0 (després de tres votacions per tal de dirimir
l'empat).
• Punts 2, 4, 5 i 15 a 17: vots emesos 13, vots a favor 6, vots
en contra 7 i abstencions 0.
• Punts 3 i 11 a 13: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en
contra 7 i abstencions 1.
• Punts 6 i 14: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
8 i abstencions 0.
• Punt 18: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 8 i
abstencions 0.
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Palma, a 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

A)
RGE núm. 8528/20, del diputat Pablo Jesús Jiménez i
Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a residències de persones majors a Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ordre de Publicació
A)
Acord de compareixença RGE núm. 6250/20, del
conseller d'Educació, Universitat i Recerca, davant la
Comissió d'Educació Universitat i Recerca, sobre la situació
del curs escolar 2019-2020 provocada per la propagació de
la COVID-19.
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'abril de
2020, aprovà, per 12 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció,
de recaptar la presència del conseller d'Educació, Universitat i
Recerca per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Arran de la crisi sanitària del SARS-COV-2 (COVID) hem
vist com la majoria dels contagis de persones majors s’ha
produït en els centres residencials i, presumiblement, la majoria
s’han donat a residències de gestió privada i concertada, que en
alguns casos han hagut de ser intervingudes pel Govern.
Ateses aquestes dades, formulem les següents preguntes:
Quines són les xifres de contagis del virus, tant d’usuaris
com de treballadors i treballadores, a les residències de majors
de titularitat pública?
Quines són les xifres de contagis del virus, tant d’usuaris
com de treballadors i treballadores, a les residències de majors
privades i concertades?

Palma, a 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Quina és la conclusió respecte d'aquestes xifres?
Quines són les ràtios de personal reals a les residències
públiques i a les privades?

Ordre de Publicació
Palma, a 18 de maig de 2020
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández

B)
Acord de compareixença RGE núm. 4750/20, de la
consellera de Salut i Consum, davant la Comissió de Salut,
sobre els protocols i les línies d'actuació dutes a terme des
del Servei de Salut per fer front a aquest procés infecciós.
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 13 de maig de 2020, aprovà, per assentiment, de
recaptar la presència de la consellera de salut i Consum per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

B)
RGE núm. 8530/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
professionals veterinaris al grup de coordinació de la crisi
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.
La Conselleria de Salut i Consum del GOIB en resposta
RGE PIB 6263/2020 manifestà: En el grup de coordinació de
la crisi COVID-19 de la DG de Salut Pública i Participació, ja
comptam amb professionals veterinaris.
Quin nombre de professionals veterinaris formen part del
grup de coordinació de la crisi COVID-19?

Ordre de Publicació

Des de quina data s'han incorporat aquests professionals al
grup de coordinació de la crisi COVID-19?

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de maig de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Des de quina procedència s'ha incorporat a aquest grup
(col·laborador de col·legi oficial, facultatiu funcionari,
col·laboració externa com a expert,...)?

Palma, a 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 18 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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C)
RGE núm. 8531/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
grup de coordinació de la crisi COVID-19 de la Conselleria
de Salut i Consum.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina previsió té el Govern de les Illes Balears per a la
implementació d'aquesta mesura a la comunitat autònoma?
Té previst el GOIB el subministrament necessari i la seva
reposició d'estoc suficient per a tota la població de les Illes
Balears?
Té previst el GOIB la distribució gratuïta d'aquest material
a tota la població?
Palma, a 18 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Quins són els membres que formen part de Grup de
coordinació de la crisi COVID-19 de la Conselleria de Salut i
Consum?
Quin són els membres que han deixat de formar part
d'aquest grup des de l'inici fins a data d'avui?
Palma, a 18 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 8533/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
projectes presentats a la Fundació IDISBA convocatòria
2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins han estat els projectes presentats a l'IDISBA des del
04/05/2020 fins al 15/05/2020 per les entitats, col·lectius,
persones, sol·licitants d'ajudes per a la investigació científica
derivada de l'emergència sanitària causada per la COVID-19?
Quins han estat els projectes que han estat objecte de
proposta de resolució i resolució favorable de concessió
d'aquestes ajudes, des de la seva convocatòria de 8 d'abril
2020?
Palma, a 18 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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F)
RGE núm. 8543/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
garanties per a la realització d'activitats i competicions
esportives a categories amateur i professional durant la
crisi 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.
Recentment s'ha anunciat la possibilitat de realització de
competicions i activitats esportives de diferents disciplines,
prèvia autorització de la Conselleria d'Afers Socials i Esports,
a les sol·licituds des de les federacions esportives, una vegada
contemplades en la viabilitat segons les fases de desescalada.
Quines mesures, protocols i instruccions té prevists el
Govern de les Illes Balears, per garantir la seguretat dels
participants en la pràctica d'aquestes activitats, enfront del risc
COVID-19?
S'exigirà la realització de proves de diagnòstic de COVID19 als clubs i a les associacions esportives que realitzin
activitats competitives en espais públics?
Quins tipus de proves i sota quins protocols de periodicitat
es preveuen perquè resultin efectius els indicadors dels
diagnòstics?
Qui assumirà el cost dels test de diagnòstic COVID que es
realitzin i la seva repetició a tots els esportistes que participin
en aquestes activitats i competicions?

E)
RGE núm. 8535/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús
obligatori de mascaretes per a tota la població en els espais
públics.
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.
Donada la imminent aprovació per part del Govern central
de l'ús obligatori de mascaretes en llocs públics, anunciada per
la ministra portaveu del Govern, en data 17/05/2020:

Palma, a 18 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 8549/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
producció del material EPI sanitari a les Illes Balears per
garantir el proveïment necessari i suficient per fer front a
un possible rebrot 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
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

angoixa, pànic, addiccions) des dels centres de salut, i des del
Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears?

Quines mesures i plans d'impuls ha establert el Govern de
les Illes Balears amb les empreses locals perquè aquestes
puguin produir material EPI i garantir-ne el suministrament
suficient i necessari i evitar els possibles problemes de duanes
en el proveïment de les comandes realitzades a l'estranger?

Palma, a 20 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

J)
Palma, a 18 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 8561/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocol pel qual el Govern es compromet a incrementar en
2 milions d'euros la transferència de la CAIB a l'EPRTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que en data 17 de desembre de 2019 la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització del Govern,
Isabel Castro, el representant de MÉS per Menorca, Josep
Castells, i El Pi, Jaume Font, signaren un protocol pel qual el
Govern de les Illes Balears es comprometia a incrementar en 2
milions d'euros la transferència de l'Administració de la CAIB
a l'EPRTVIB, en quina data es farà efectiva la mesura en
relació amb la retribució dels treballadors?
Palma, a 20 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

I)
RGE núm. 8648/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla de mesures del Servei de Salut de les Illes Balears per a
l'atenció de la salut mental dels ciutadans arran del
confinament i de l'impacte psicològic de la pandèmia
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.
Atès que la situació de confinament i l'impacte informatiu
de les xifres de defuncions i de contagis, així com l'actual estat
de crisi social i econòmica ha afectat nombroses famílies i ha
provocat quadres d'ansietat, i d'angoixa davant una por de
contagiar-se, és necessària una atenció que doni resposta
immediata i efectiva a les persones afectades.
Quines mesures té previstes la Conselleria de Salut per
donar una atenció immediata i eficaç, amb els recursos humans
i materials suficients, per atendre els nombrosos casos que
s'estan detectant a conseqüència de la crisi COVID-19 (ansietat,

RGE núm. 8649/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
EPI de protecció davant riscs COVID-19 al servei SAMU
i 061.
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.
Actualment els tècnics d'Emergències i personal sanitari que
realitza el servei de SVA, SVB i transport sanitari en les
ambulàncies que depenen de la gestió del Servei de Salut de les
Illes Balears, quan acudeixen a serveis no identificats des del
centre coordinador, i el 061, com COVID-19, no disposen dels
EPI que sí que estan indicats per a les alertes i serveis
identificats com COVID-19.
Quines garanties per a la seva protecció i seguretat personal
està donant la Conselleria de Salut a aquests treballadors del
servei de transport i urgències sanitàries, perquè quan
acudeixen a un servei indicat com no COVID-19, no tinguin
risc de contagi, atès que desconeixen si el pacient pot ser
positiu?
Davant el risc que un pacient al qual atenen els treballadors
del servei de transport i urgències sanitàries de qualsevol tipus
(traumes, accidents de trànsit, patologies, trasllats persones
amb dependents...) sigui positiu COVID, dotarà el Govern del
material EPI adequat per garantir la seguretat d'aquests
treballadors, en les mateixes condicions que s'aporta EPI als
que tracten pacients COVID?
Palma, a 21 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

K)
RGE núm. 8650/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
atenció presencial de persones majors, persones
dependents, persones amb discapacitat, que acudeixen als
centres de salut, atenció primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La telemedicina, el telediagnòstic i les telecures, són
pràctiques que s'estan duent a terme davant l'evolució de les
TIC i específicament posades en pràctica davant la situació de
crisi sanitària COVID-19. Si bé són mesures de seguretat donat
el requisit de distanciament social i de no col·lapse del sistema
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sanitari, la immensa majoria de persones majors no tenen els
coneixements, hàbits, ni recursos per a un ús correcte i eficaç
d'aquesta assistència davant les seves demandes d'atenció
sanitària.

Palma, a 21 de maig de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Quines mesures té previstes el Servei de Salut perquè es
garanteixi una atenció personalitzada a aquests usuaris i
pacients (persones majors, persones amb dependència,
discapacitat i especialment persones sense acompanyament
familiar) que opten per acudir als centres de salut atès que
requereixen una consulta especialitzada (atenció i escolta
activa, capacitats d'expressar la seva simptomatologia,
comunicació eficaç i segura per al seu diagnòstic)?
Palma, a 21 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de maig de 2020, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

L)
RGE núm. 8651/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
assistència als usuaris, als treballadors i al personal sanitari
a les residències de persones majors i centres assistencials
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
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Donat l'elevat i inadmissible índex de defuncions i contagis
per COVID-19 que han sofert els usuaris i treballadors de les
residències de persones majors i centres assistencials de les
Illes Balears;
Quines mesures té previstes el Govern de les Illes Balears
per donar una resposta immediata i que garanteixi la prevenció
i seguretat de les persones usuàries dels centres assistencials i
de les residències de persones majors, així com de tots els seus
treballadors, davant un possible rebrot o segona onada de
pandèmia COVID-19?
Té previst el GOIB dotar de majors recursos de personal
sanitari i sociosanitari als centres assistencials i residències de
persones majors de la nostra comunitat?
Palma, a 21 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

M)
RGE núm. 8658/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació de les obres de prolongació del metro al Parc Bit.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troben els tràmits de la tramitació de
les obres de prolongació del metro de la UIB al Parc Bit?
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A)
RGE núm. 8695/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
utilització dels doblers dels ajuntaments per part d'altres
administracions.
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'Hisenda, com valora les declaracions de
la ministra d'Hisenda, la setmana passada, en la línia de poder
emprar el Govern de l'Estat o altres administracions els doblers
dels ajuntaments?
Palma, a 25 de maig de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

B)
RGE núm. 8696/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a accions del Govern davant la discriminació de
Balears en el repartiment del fons de rescat autonòmic.
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. Presidenta, quines accions pensa adoptar el Govern de
les Illes Balears davant la injusta i inacceptable discriminació
de Balears en el repartiment del fons de rescat sanitari per a les
autonomies?
Palma, a 25 de maig de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

2818

BOPIB núm. 47 - 29 de maig de 2020

Ordre de Publicació

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de maig de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Sra. Presidenta, qui "s'ha perdut pel camí" en la gestió per
part del Govern de les Illes Balears de la crisi provocada per
l'expansió de la COVID-19?
Palma, a 27 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

Palma, a 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
C)
RGE núm. 8784/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de
suport al turisme a Menorca.
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.
Ateses les característiques especials respecte del turisme de
l'illa de Menorca -brevetat de la temporada, dificultat d'accés
o excessiva dependència econòmica-, es contemplen des de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball mesures
específiques per al suport del turisme a Menorca?

F)
RGE núm. 8793/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
davant la fase 3, necessitat urgent d'un pla transversal de
conciliació per ajudar les famílies de Balears a conciliar
vida familiar i laboral.
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, davant la imminent fase 3 a Balears, quan
impulsarà el Govern de les Illes Balears un pla transversal per
ajudar les famílies de Balears?

Palma, a 26 de maig de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

Palma, a 27 de maig de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

D)
RGE núm. 8786/20, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a coherència entre el
Decret llei 8/2020 i els objectius d'"economia verda" del Pla
autonòmic de reactivació i transformació econòmica.

G)

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.

RGE núm. 8794/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport
a l'educació especial.

Quin suport dóna el Govern a l'educació especial?

Considera que permetre als hotels ampliar la superfície un
15% és coherent amb els objectius d'"economia verda" que
inspiren el Pla autonòmic de reactivació i transformació
econòmica?
Palma, a 26 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 8792/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a gestió per part del Govern de la crisi
provocada per la COVID-19.
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

Palma, a 27 de maig de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

H)
RGE núm. 8795/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda
a les persones amb risc d'exclusió social.
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.
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adequades per ajudar les persones amb risc d'exclusió social?
Palma, a 27 de maig de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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Palma, a 27 de maig de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

L)
RGE núm. 8799/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
reducció de càrrecs polítics.

I)
RGE núm. 8796/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes
del Decret llei 9/2020 sobre l'economia i els llocs de treball
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.

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, inclourà en el seu pla de reactivació la
reducció de càrrecs polítics?
Palma, a 27 de maig de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, com
valora el Decret 9/2020 quant a les afectacions que pugui tenir
sobre l'economia i els llocs de treball a la nostra comunitat
autònoma?
Palma, a 27 de maig de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

J)
RGE núm. 8797/20, del diputat Antoni Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a restriccions de
circulació per als vehicles dièsel de cara a 2025.
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.
Quines són, a dia d'avui, les restriccions de circulació que
volen imposar de cara a 2025 per als vehicles dièsel?
Palma, a 27 de maig de 2020
El diputat
Antoni Costa i Costa

K)
RGE núm. 8798/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reactivació econòmica prevista pel 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.
Creu, Sra. Armengol, que s'està produint la reactivació
econòmica que han previst?

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 de maig de 2020, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant aquesta
comissió següents.
Palma, a 21 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 8456/29, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
pluralitat informativa, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Sr. Manresa, pot explicar els motius de pluralitat
informativa pels quals des que començà l'estat d'alarma no s'ha
entrevistat ni una sola vegada cap representant de VOX a IB3
Ràdio?
Palma, a 14 de maig de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

2820

BOPIB núm. 47 - 29 de maig de 2020

B)
RGE núm. 8566/29, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pressupost de l'EPRTVIB IB3 exercici 2020, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quins ingressos, aliens a transferències del Govern de les
Illes Balears, ha rebut aquest ens públic, des de gener de 2020
fins a la data (es prega que detalleu l'import, el concepte i el
titular) i quina previsió d'ingressos fa la direcció de l'ens públic
per a l'exercici de 2020, a tenor de la situació de crisi de la
COVID-19?
Palma, a 20 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Quina valoració fa de l'adaptació dels continguts de
l'EPRTVIB durant la crisi sanitària i en especial dels continguts
informatius?
Palma, a 21 de maig de 2020
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

E)
RGE núm. 8610/29, del diputat Jordi Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a impacte sobre els
ingressos per publicitat, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quin impacte preveu l'EPRTVIB que podrà tenir la crisi
econòmica sobre els ingressos per publicitat?
Palma, a 21 de maig de 2020
El diputat
Jordi Marí i Tur

C)
RGE núm. 8577/29, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a efectes sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de la reestructuració dels pressuposts generals de
la comunitat autònoma per a l'any 2020, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Sr. Manresa, com afectarà l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears l'anunciada -per part de la consellera d'Hisenda
i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez- reestructuració dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Ilels
Balears per a l'exercici 2020?

F)
RGE núm. 8611/29, del diputat Joan Mascaró i Bosch,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programacions
més afectades per les mesures de prevenció sanitària,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
A causa de les diferents mesures de prevenció sanitària
d'espais i interpersonals, quines han estat i en quina mesura les
programacions més afectades per a la realització i producció de
continguts?

Palma, a 20 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

Palma, a 21 de maig de 2020
El diputat
Joan Mascaró i Bosch

D)
RGE núm. 8609/29, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
continguts de l'EPRTVIB durant la crisi sanitària, davant
la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

G)

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

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

RGE núm. 8612/29, de la diputada Irene Triay i
Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
teletreball a l'EPRTVIB, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
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Quina valoració fa del teletreball a l'EPRTVIB durant les
setmanes de confinament?
Palma, a 21 de maig de 2020
La diputada
Irene Triay i Fedelich
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pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quin model i quines clàusules socials tindran els nous plecs
d'externalització dels serveis informatius?
Palma, a 20 de maig de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

H)
RGE núm. 8622/29, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions davant l'acumulació de demandes
laborals, davant la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Sr. Director, davant l'acumulació de demandes laborals,
pensa fer alguna cosa o s'encomanarà a la Justícia?
Palma, a 20 de maig de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

K)
RGE núm. 8652/29, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
protocol i pla específic d'IB3 durant la crisi de la COVID19, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quin ha estat, o continua sent, el protocol i el pla específic
per al tractament informatiu de les mesures especials a la
ciutadania davant la crisi de la COVID-19?
Palma, a 21 de maig de 2020
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

I)
RGE núm. 8623/29, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ubicació en el plec d'externalització dels serveis
informatius de la quantia aprovada en el pressupost de
millores laborals, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de maig de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

On s'ubicaran en els nous plecs d'externalització dels serveis
informatius els dos milions d'euros que es varen aprovar al
pressupost de millores laborals?
Palma, a 20 de maig de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Palma, a 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 8529/20, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a defensa del teixit de la premsa local, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

J)
RGE núm. 8624/29, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a model i claùsules socials dels nous plecs
d'externalització dels serveis informatius, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la

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.
Els mitjans de comunicació plurals són una eina fonamental
per a la democràcia: permeten als ciutadans conèixer món,
garanteixen la llibertat d’expressió, fomenten el debat públic i
realitzen una tasca de fiscalització dels poders públics. Els
mitjans de comunicació poden tenir molts suports (ràdio,
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televisió, etc.), i la premsa escrita n'és un dels més presents en
la vida quotidiana dels ciutadans.
La indústria de la premsa escrita de les Illes Balears no està
formada només pels grans mitjans de masses, sinó que també
hi tenen un paper molt important les publicacions de la premsa
local. El teixit de la premsa local de les Illes Balears està
format per nombroses revistes que tenen un valor molt
important, ja que informen els ciutadans des de la proximitat i,
en la majoria dels casos, en llengua catalana, la llengua pròpia
de les Illes Balears i Pitiüses.
Aquest mes de maig el Govern de les Illes Balears ha deixat
de contractar publicitat institucional als mitjans locals, cosa que
ha posat en una situació difícil a moltes d’aquestes publicacions
que, en la majoria de casos són petites empreses que tenen
moltes dificultats per subsistir perquè han d’assumir nombroses
despeses (lloguer d’un local, sous dels treballadors,
col·laboradors, etc.).
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt (Més per
Menorca) presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a contractar publicitat institucional dedicant una
atenció preferent als mitjans de la premsa local.
Palma, a 18 de maig de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán
El portaveu suplent
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 8532/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a retirada
de distincions a torturadors franquistes, 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 Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
L'article 5 de la Declaració Universal dels Drets Humans
sobre la tortura diu que ningú no serà sotmès a tortura o a
tractes o càstigs cruels, inhumans o degradants.
La definició de tortura, segons la convenció de l'ONU, és
infligir intencionadament a una persona dolors o sofriments
greus, físics o mentals, per obtenir-ne informació, una confessió
o castigar-la per algun fet, sempre que siguin infligits per un
funcionari públic o una persona autoritzada.
A Espanya, durant la dictadura franquista, la tortura i el
maltractament foren pràctiques habituals a les presons,
comissaries de policia i quarters de la guàrdia civil, tortures que
es perpetraren per part de funcionaris públics contra detingudes
i detinguts polítics fins al final de la dictadura i fins i tot durant
la transició.

Alguns d'aquests torturadors foren condecorats amb
medalles i distincions durant la seva trajectòria professional,
honors que mantenen avui dia.
La Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement
democràtic del Govern balear, aprovada per aquest parlament,
a l’article 26 del capítol II, regula la invalidació de totes les
distincions a persones que participaren en el bàndol colpista o
activament en la repressió franquista.
Les víctimes d'aquesta greu violació contra els Drets
Humans han interposat múltiples denúncies en l'àmbit nacional
i també en l'àmbit internacional. Actualment, a l'empara de la
Justícia Universal, està en marxa un procés judicial a la ciutat
de Bons Aires (Argentina) que investiga els crims del
franquisme, entre altres delictes està inclòs el de tortures, una
querella interposada per les víctimes contra torturadors
franquistes, amb noms i cognoms.
A petició de mitjans de comunicació en virtut a la Llei de
transparència, el Ministeri de l'Interior ha confirmat l'existència
de més de 20 medalles i condecoracions atorgades a cossos i
forces de seguretat de l'Estat denunciats per tortures i situació
de vulneració de drets humans i drets fonamentals, algunes
d'aquestes condecoracions incrementen la paga de les seves
pensions fins a un 30%.
Per tant Espanya actualment manté les condecoracions a
una llarga llista de policies heretades del franquisme,
funcionaris públics que destacaren per la seva brutalitat i
violència infligida als presos antifranquistes, torturadors que a
dia d'avui cobren una pensió de jubilació incrementada per
aquestes distincions.
A un estat democràtic com és l'Estat espanyol, un dels estats
que ha signat i ratificat a diferents convenis la condemna a la
tortura i els acords de la Convenció contra la tortura, aquests
fets representen una greu anomalia democràtica i per a les
víctimes una ofensa que grava encara més el mal que els
infligiren.
És per tot això que, els Grup Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca presenten aquesta
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern de
l’Estat els expedients i tota la documentació de les medalles,
condecoracions, honors i qualsevol altra distinció atorgada a
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat durant el franquisme
denunciats per tortures i situació de vulneració de drets humans
i drets fonamentals, i a la retirada d'aquestes distincions i dels
increments que suposen a les pagues de les seves pensions.
Palma, a 18 de maig de 2020
El diputat
Joan Ferrer i Ripoll
Els portaveus
Maria Esperança Sans i Regis
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort
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C)
RGE núm. 8542/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a pla urgent de conciliació familiar i laboral,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(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: Donada la urgència de
presentar un Pla de conciliació familiar i laboral.
Un dels efectes més directes de la pandèmia per COVID-19
en l'organització de les llars amb menors en edat escolar és
l'evidència que la conciliació laboral i familiar serà un repte
difícil de complir.
En les últimes setmanes milers de famílies balears
s'enfronten a la desescalada amb l'obligació -a moltes- de
reprendre el treball presencial i fer-ho a més amb els centres
educatius tancats fins a setembre.
La tornada al treball suposarà un gran problema de
conciliació amb les escoles i guarderies tancades. Ens preocupa
especialment que, malgrat el risc de contagi, hi hagi persones
que no tindran altre remei que recórrer als avis davant la
perspectiva de perdre la feina.

educatius. Els alumnes estarien atesos per monitors ja que els
docents continuaran impartint les classes per via telemàtica fins
a final de curs. Seran ells els que supervisin l'estada dels
alumnes en el centre escolar, tenint en compte que els
estudiants que tinguin classes telemàtiques han de continuar
complint aquest programa amb el dispositiu electrònic igual
que ho hauran fet durant tot el confinament.
4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a coordinar escoles d'estiu gratuïtes i/o subvencionades
al costat dels ajuntaments donant-los les recomanacions
sanitàries i exigint el compliment de protocols de prevenció,
salut i higiene corresponents.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure adaptacions d'horaris o reducció de
jornada, a més d'habilitar un telèfon d'assessorament per a
empreses i treballadors.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer costat a aquelles persones que demanin
excedència o reducció de jornada i a incentivar les empreses
cap al teletreball amb bonificacions i reconeixement.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
posar en marxa mesures per afavorir la conciliació i el foment
del teletreball en les empreses.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
impulsar un Pla per a la Conciliació familiar i laboral amb fons
suficients.

Si les administracions no prenen mesures les principals
perjudicades seran les mares perquè lamentablement són elles
les que majoritàriament continuen assumint les tasques de cura
dels fills. I mostram la nostra preocupació en aquest sentit ja
que això pot comportar que moltes mares hagin de triar entre la
seva carrera laboral i la seva família.
Les administracions han de coordinar-se i oferir solucions
eficaces per garantir la conciliació familiar i laboral en temps
de la COVID-19.
Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exercir una labor de coordinació amb les altres
administracions per garantir la conciliació familiar i laboral
mentre duri la crisi sanitària per la COVID-19.

2823

Palma, a 19 de maig de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

D)
RGE núm. 8544/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d'ambulància a Sant Joan de Labritja,
davant la Comissió de Salut (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.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla específic amb mesures de caràcter
transversal per procurar la conciliació per a treballadors amb
fills o amb tasques de cura d'altres persones en situació de
dependència.

Motivació del procediment d'urgència: Atès que el servei que
ve donant des de l'any 2012 el servei d'ambulància en el
municipi de Sant Joan de Labritja esdevé fonamental per
garantir una correcta atenció sanitària als habitants d'aquesta
localitat i atès que la Conselleria de Salut té previst retallar
aquest servei, es fa necessari i urgent que el Parlament es
pronunciï al respecte.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears de manera urgent que la Conselleria d´Educació posi a
la disposició d'aquest Pla autonòmic de Conciliació una sèrie
de centres -es podran adherir voluntàriament també els centres
concertats- perquè els alumnes fins a 2n de l'ESO els pares dels
quals hagin d'incorporar-se al treball puguin assistir als centres

Des de l’any 2012, el municipi de Sant Joan de Labritja,
durant els mesos d’estiu, ha comptat amb la presència d’una
ambulància de l’Ibsalut, per atendre posibles emergències
d’una manera més ràpida i eficaç, evitant les esperes en casos
que precisen d’una atenció immediata, més a més de la
seguretat i tranquil·litat que suposa per als habitants del
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municipi saber que disposen d’aquest servei d’una manera més
pròxima i immediata.
El passat 18 de maig, el Sindicat SIMEBAL va denunciar
que la Conselleria de Salut de les Illes Balears té previst retallar
el servei d’ambulància que es venia prestant des de l’1 de juny
fins al 30 de setembre al municipi de Sant Joan de Labritja des
de l’any 2012, imprescindible per atendre les emergències a la
zona nord.
Es considera de justícia i necessitat la presència d’una
ambulància dotada del material i personal sanitari necessaris
per atendre les urgències mèdiques de qualsevol tipus que es
produeixin al municipi de Sant Joan de Labritja, d’una manera
més ràpida i eficaç, i per oferir una millor atenció, més a més
d’una major sensació de seguretat en casos d’emergències.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears a oferir i establir el servei
d’ambulància de l’1 de juny al 30 de setembre al municipi de
Sant Joan de Labritja tal i com es presta des de l’any 2012,
dotada del material i el personal sanitari necessaris, per tal
d’atendre les urgències mèdiques de qualsevol tipus que es
produeixin, d’una manera més ràpida i eficaç.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears a dotar econòmicament els
pressupostos de la CAIB 2021 per establir el servei
d’ambulància al municipi de Sant Joan de Labritja durant tot
l’any.
Palma, a 19 de maig de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 8550/20, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
augment de l'ús de pornografia durant el confinament
provocat per la pandèmia 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.
1. PNL Pornografia
El passat 28/10/2019 el Grup Parlamentari PSIB-PSOE,
amb les adhesions dels Grups Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, van registrar en el Parlament de les Illes Balears una
Proposició no de llei, amb RGE 7499/2019, que té per títol
"sobre joves i pornografia" que actualment es troba encara
pendent de debat atès que es mantenen plenament vigents les

motivacions que la impulsaren i, en tot cas, han augmentat
durant l'actual confinament provocat per la COVID-19 com es
veurà més endavant.
2. Increment de la pedofília i la pornografia durant el
confinament
Un recent estudi realitzat per agents de la Unitat Central
Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha revelat que el trànsit
de vídeos pedòfils s'ha incrementat de manera molt
significativa durant el temps en què dura el confinament, amb
unes puntes més altes durant els dies de març i abril en què fou
més estricte.
Entre l'1 de gener i el 13 de març, la Guàrdia Civil detectà
diàriament a Espanya una mitjana de 3.000 adreces IP a través
de les quals es realitzaven intercanvis de vídeos pedòfils.
Després de l'esclat de la crisi sanitària del coronavirus la xifra
va créixer fins a un 20% arribant a assolir les 3.590. En els
darrers dies de març i els primers d'abril, quan les mesures de
confinament foren més estrictes, aquest nombre s'incrementà
fins a les 3.713, prop d'un 24% més que a inici d'any. En
aquests casos, el material intercanviat són arxius de vídeo ja
coneguts amb anterioritat per les Forces de Seguretat.
L'increment de trànsit de vídeos pedòfils fou major a
l'anomenada "dark web" o Internet fosca, una porció d'internet
intencionalment oculta als motors de recerca que empren
adreces IP emmascarades i accessibles sols com un navegador
web especial. Aquest espai, al que també hi acudeixen els
traficants d'armes i droga i, fins i tot, sicaris, s'ha convertit en
una altra de les principals vies de difusió de pornografia
infantil. L'estudi de la Guàrdia Civil revela que a través de
l'anomenada xarxa TOR ("The Onion Router", cercador que
permet navegar per la internet fosca) s'ha passat de detectar una
mitjana de 21.370 connexions diàries des d'Espanya el gener a
30.606 (un 40,6% més) a partir del 14 de març, arribant a
registrar una punta de 30.518 (un 42,8% més) quan les mesures
del confinament s'endureixin. Els investigadors sospiten que
una part important d'aquestes connexions foren per consumir
vídeos pedòfils.
L'estudi revela que el augment més gran percentual s'ha
detectat en l'intercanvi d'aquests vídeos que es fan a través de
les xarxes socials i aplicacions de missatgeria instantània.
Segons la informació tramesa a la Guàrdia Civil per pa
National Center for Missing and Exploited Childre (NCMEC,
organització americana sense ànim de lucre sorgida del congrés
dels EEUU), a Espanya es registraven a començaments d'any
una mitjana diària de 105 intercanvis de pornografia infantil a
través de les xarxes socials. Després del decret d'estat d'alarma
passaren a ser un 501 (un 375% més) i ascendiren fins a 640
(507%) després del seu enduriment.
Els experts en cibervigilància de la Guàrdia Civil alerten de
la perillositat més gran dels intercanvis per xarxes socials i
aplicacions de missatgeria, ja que un nombre significatiu es
produeix després que els pedòfils connectin amb les seves
víctimes menors.
La publicació "El consumo de pornografía ha aumentado
con la pandemia por la Covid-19" signat per Carment Orte,
catedràtica de la UIB juntament amb quinze experts més,
analitza l'augment de demanda de la pornografia durant el
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confinament i les "promocions" efectuades per determinats
distribuïdors d'aquest producte.
Aquesta oferta es produeix amb l'objectiu oportunitat
d'alleugerir el confinament, millorar els problemes econòmics
(dels que es convertiran en "amateurs" de les filmacions d'alt
risc), promocionar la venda de pornografia "sense escenes
violentes contra la dona", o justificant la gratuïtat dels seus
serveis com acció caritativa de suport a les víctimes de la
Covid-19, o emprant el "ganxo" de la suposada solidaritat per
recolzar el confinament. En definitiva, un conjunt d'estratègies
que han permès l'expansió de la indústria de la pornografia en
situació d'avantatge a costa de la pandèmia. I també han tractat
de restar visibilitat a les interferències de la lent crítica del
consum de pornografia davant la identificació dels seus efectes
i riscs psicològics, sanitaris i socials, perquè normalitza tota
mena de pràctiques d'alt risc i conductes sexuals violentes.
En el cas dels menors, que ara tenen més temps per estar
connectats, la supervisió és essencial. La implicació dels
progenitors en l'educació afectiva-sexual incideix sobre la
capacitat de resposta i decisió enfront dels problemes sorgits de
la interacció amb les pantalles de l'adolescent. També és ara el
millor moment d'abordar aquest tema en el context de la
família. En el cas dels adults, prendre'n consciència és la
primera fase per a poder abordar el control d'aquest consum i
l'obertura a l'aprenentatge de noves habilitats, així com obtenir
satisfacció a les noves rutines de la vida quotidiana que ofereix
la situació de confinament. Promoure una vida rica en vincles
i Document generat per l'aplicació contactes i practicar
activitats d'oci que evitin l'avorriment i l'angoixa.
3. Captació de dones i pobresa
Segons Sandra Rodríguez al seu estudi "Ponografía:
pedagogía de la violencia sexual y cosificación de las mujeres"
les dones joves s'introdueixen en el món del porno il·lusionades
davant unes expectatives que les han venut el discurs
neoliberal: sexe lliure, diners ràpids, reconeixement
professional... Però més endavant s'adonen amb la realitat. Els
diners no són tan "fàcils" ni tan ràpides, pràcticament tota la
despesa es destina a roba, maquillatge, operacions estètiques
per afavorir la seva imatge i ampliar les seves possibilitats
d'oferta laboral... Tot això sumat a l'angoixa dels seus familiars
i parelles, a què se senten cohibides en algunes escenes i no
s'atreveixen a confessar-ho, o a què se les "cosifica" i
s'auto-cosifiquen. És una deshumanització constant de la dona.
Aquesta situació s'haurà vist agreujada amb la crisi
econòmica que ha vengut aparellada amb l'epidèmia de la
Covid-19 que està provocant la pèrdua d'ingressos a milers de
persones.
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2. El Ple del Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears, als consells insulars i als ajuntaments de la
nostra comunitat autònoma a impulsar programes d'oci
saludable i educació afectiva-sexual durant el confinament i les
posteriors fases de la pandèmia COVID-19 adreçats a menors,
adolescents i joves per a evitar el consum de pornografia.
3. El Ple del Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i el Govern de les Illes Balears a intensificar els
controls i persecució de les activitats d'intercanvi de vídeos
pedòfils i l'explotació de menors amb aquest propòsit atès el
repunt experimentat durant el confinament provocat per la
COVID-19.
4. El Ple del Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a reforçar les estratègies per desarticular les xarxes
de captació de menors i dones joves per atreure-les al món de
la indústria pornogràfica que aprofitin la seva feblesa
econòmica resultant de l'actual emergència sanitària i
econòmica provocada per la COVID-19.

Palma, a 19 de maig de 2020
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 8576/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de conciliació familiar coma conseqüència de
la crisi generada per la COVID-19, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (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 necessitat de
que les mesures que contempla aquesta iniciativa es posin en
funcionament el més aviat possible i, algunes d'elles, durant
l'estiu, es fa necessari i urgent que la Cambra es pronunciï al
respecte a fi de poder donar trasllat del mandat parlamentari al
Govern el més aviat possible.

Proposició no de llei

La pandèmia de la COVID-19 ha originat una greu crisi
sanitària a les nostres illes, així com a la resta d’Espanya i de
la majoria de països del món, el que ha tengut conseqüències en
tots els àmbits de la nostra societat: econòmic, educatiu, social,
familiar i laboral, entre d’altres.

1. El Ple del Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a prendre en consideració la realitat d’aquest
repunt del consum de pornografia durant el confinament
provocat per la COVID-19 de cara a treballar-la en els
programes dirigits a infants i joves des de l'àmbit social i
educatiu.

A nivel familiar, el confinament obligat als estudiants
durant l’estat d’alarma declarat pel Govern nacional i la decisió
del conseller balear d’educació d’evitar que els nins retornin a
les escoles de forma presencial durant el present curs, han
determinat que milers de nins i nines estiguin a casa seva
estudiant a distància des de fa més de dos mesos i es prevegi

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats presentam
la següent
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que continuin així al mes de setembre com a mínim. Aquesta
situació determina que passaran aproximadament mig any a
casa seva, alterant greument la rutina familiar i suposant un
problema a les expectatives laborals de la ciutadania, ja que la
coincidència dels horaris escolars dels fills amb les jornades de
treball dels pares trastoca les possibilitats de conciliació
familiar i laboral de molts d’ells.
Des del Grup Parlamentari Popular es va presentar el mes
d’abril una proposició no de llei amb una bateria de mesures
educatives per fer front a les conseqüències educatives del
confinament per la COVID-19, entre les quals es trobava la
reclamació al Govern de les Illes Balears perquè posàs tots els
recursos necessaris per restaurar la conciliació familiar i
laboral, bruscament desplaçada, i perquè organitzàs activitats
en els municipis durant els propers mesos i fins que s’iniciassin
les classes presencials del proper curs escolar. Aquesta
proposta va ser aprobada per unanimitat de la Cambra i está
pendent de compliment per part del Govern de les Illes Balears.
A la vegada, hi ha tota una sèrie de mesures que poden
coadjuvar a facilitar la conciliació, algunes d’elles ja aplicades
en l’administració autonòmica com són el teletreball, la
flexibilització horària d’entrada i sortida de la feina i la
reducció de la jornada laboral del personal empleat públic, que
es varen impulsar pel govern del Partit Popular durant la
legislatura de 2011-2015 mitjançant el I Pla estratègic de la
Funció Pública aprovat per Consell de govern de 23 de
desembre de 2011 i el Decret 36/2013, de 28 de juny, que
regula la modalitat de prestació de serveis de teletreball en
l’Administració, encaminades a millorar les condicions de
treball del personal empleat públic autonòmic. Aquestes
mesures es continuen aplicant en l’actualitat dins
l’Administració a causa de la seva bona acollida i resultat.
Juntament amb aquestes es fa necessari impulsar-ne de
noves, ja que les mesures contemplades en l’estat d’alarma es
mostren insuficients per conformar un complet Pla de
conciliació que demanden les famílies per avançar en el
desconfinament, per la qual cosa s’han d’incorporar d’altres
extraordinàries com activitats gratuïtes o de preu simbòlic, o
una renda de conciliació per al pares quan un dels dos no faci
feina per cuidar als nins menors que queden a casa.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Govern de les Illes Balears ha gestionat malament la crisi
sanitària del coronavirus i l’evolució de l’estat d’alarma, posat
de manifest per la improvisació contínua en materia educativa
i per la incapacitat de donar solucions reals a les famílies amb
nins amb edat escolar que romanen a casa seva pel tancament
de les escoles des del mes de març i fins a l’inici de les classes
presencials del proper curs escolar, sense una alternativa que
permeti la conciliació familiar i laboral de les mares i pares.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a la iniciativa del Grup
Parlamentari Popular aprovada per unanimitat de tots els grups
polítics amb representació a la cambra parlamentària el passat
dia 7 de maig, posant tots els recursos necessaris per fer efectiu

un Pla de conciliació familiar i laboral de forma urgent i fins
que es reprenguin les classes presencials amb total normalitat.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a organitzar, amb col·laboració amb els consells
insulars i les entitats locals, un programa complet d’escoles
d’estiu amb activitats educatives, lúdiques i esportives, en els
centres educatius i altres instal·lacions publiques i privades de
tots els municipis i barriades de les illes, amb un preu simbòlic
de forma general i bonificat per a les famílies més vulnerables.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure i facilitar escoles d’estiu i tallers per
a nins amb necessitats especials o amb discapacitat, amb
protocols específics per a les entitats organitzadores, tant per
reforç formatiu com per activitats recreatives i de lleure que
ajudin a la conciliació de les famílies.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una ‘Renda de conciliació familiar’ per
compensar la disminució d’ingressos de les mares i pares que
demanin una reducció de jornada laboral per quedar a casa a
dedicar-se a la cura dels menors mentre duri l’emergència
social ocasionada per la pandemia de la COVID-19.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a establir ajudes directes a
les famílies per a la contractació de persones destinades a la
cura dels fills menors en edat escolar, així com a bonificacions
en la quota de la Seguretat Social per al contractant, sense
requisits de durada i mentre duri l’emergència social
ocasionada per la pandèmia de la COVID-19.
Setè. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un Pla educatiu de reforç i suport
urgent, de carácter voluntari per als alumnes i d’oferta
obligatòria per a l’administració educativa, que garanteixi el
dret de tots a una educació de qualitat i amb igualtat
d’oportunitats, oferint una formació de reforç de les
assignatures troncals de primària, secundària, formació
professional i batxillerat; amb les adaptacions necessàries per
a tots els alumnes amb necessitats educatives especials i amb
necessitats especifiques de suport educatiu. El Pla s’iniciarà el
mes de juliol i es perllongarà durant tot el curs següent
2020-21.
Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes per a la contractació dels serveis
d’un graduat en Educació o equivalent a les famílies amb fills
amb edat escolar que necessitin ajuda per al desenvolupament
de les activitats educatives a casa seva, en cas que els pares
facin feina de forma presencial mentre duri l’emergència social
ocasionada per la pandèmia de la COVID-19.
Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar una ajuda urgent i extraordinària per a
les actuacions de posada a punt i aplicació de protocols de
seguretat sanitària als centres d’educació infantil privats
autoritzats, que vulguin reprendre la seva activitat durant el
desconfinament i mentre duri l’emergència social ocasionada
per la pandèmia de la COVID-19.
Desè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir bonificacions i ajudes fiscals a les
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empreses que fomentin el teletreball entre els seus treballadors
amb fills en edat escolar, que implantin mesures de
flexibilització de la jornada laboral, o que facin contractacions
de substitució dels treballadors acollits a reducció de jornada
per cura de fills en edat escolar mentre duri l’emergència social
ocasionada per la pandèmia de la COVID-19.
Palma, a 19 de maig de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

G)
RGE núm. 8578/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a eliminació de la quarantena per a les persones
que arribin de l'estranger i mesures per facilitar el
moviment de les persones amb seguretat, 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 necessitat que
les mesures que contempla aquesta iniciativa es posin en
funcionament el més aviat possible i, sobretot per tal que
puguin afectar a la temporada turística que ara comença, es fa
necessari i urgent que la cambra es pronunciï al respecte a fi de
poder donar trasllat del mandat parlamentari al Govern el més
aviat possible.
Com a conseqüència de la dramàtica pandèmia per
coronavirus que s’està patint es preveu una segura crisis
econòmica i social contra la que s’haurà de lluitar des dels
govern i la societat.
A les Illes Balears la previsió que ha posat sobre la taula el
Govern Balear es 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 mes 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 a un pla per a la
recuperació del sector turístic del qual encara no tenim
coneixement i, per una altra, el compromís de mantenir amb
vida els Ertes una vegada passat l’estat d’alarma i fins al mes
d’octubre en el cas de les empreses turístiques, en referència a
la qual cosa únicament s’han establert fins al 30 de juny.
El Govern central ha manifestat també que està elaborant un
pla per a la recuperació del turisme conjuntament amb el sector
turístic, del qual tampoc en sabem el seu contingut.
L’any 2019 varen visitar Espanya prop de 83,7 milions de
turistes estrangers i les Illes Balears un total de 13,7 milions de
turistes estrangers i es més que evident que al 2020 estarem
molt enfora d’aconseguir aquestes xifres.
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La incertesa és enorme i el Govern d’Espanya, al contrari
del que estan fent altres països del nostre entorn i competidors
directes, ha pres unes mesures que no han fet altra cosa que
llençar missatges negatius, com el fet d’imposar una quarantena
de dues setmanes a totes aquelles persones estrangeres que
arribin a Espanya.
Si a això afegim contínues rectificacions, improvisacions i
que membres del Govern central llencin missatges de despreci
cap el turisme, resulta preocupant.
Països com a França, Italià, Portugal o Alemanya estan
impulsant mesures importants per que el seu sector turístic
poguí resistir de manera òptima i sortí enfortit de la pandèmia,
mantenint el teixit empresarial i els llocs de feina a més de
reforçar la seva competitivitat.
La imposició d’una quarantena obligatòria ha estat una
decisió unilateral del Govern Central que ha causat efectes molt
negatius al turisme a Espanya i a Balears en particular, i el seu
manteniment suposa un efecte dissuasiu cap al nostre país i la
nostra comunitat en particular en benefici, dels nostres
competidors. De fet ja en el moment de la declaració, França va
manifestar que no era una mesura eficaç i va actuar a la
reciproca imposant una quarantena als espanyols.
Per contra, països com Alemanya i Àustria o França i Regne
Unit estan treballant per assimilar les seves fases per tal d’obrir
conjuntament les seves fronteres.
Mentrestant destinacions turístiques con Xipre, Grècia,
Malta o Italià estant llençant missatges de confiança i seguretat
per atraure els turistes del mercats europeus, cosa que no està
fent Espanya, la qual cosa afecta negativament Balears.
La decisió de la quarantena i el tancament de fronteres es va
prendre 24h abans de que des de la Comissió Europea llences
una resposta conjunta per a la recuperació del més important
sector de la nostra economia, que apostava per a establir
corredors segurs entre països amb situacions epidemiològiques
similars, dins d’un pla de 3 fases per a reactivar el turisme, molt
castigat per la pandèmia de la COVID-19.
Aquest procés s’ha de fer de manera coordinada, concertada
y no discriminatòria, i atenent a criteris de proporcionalitat i no
discriminació per a salvar al menys part de la temporada de la
UE, on la indústria del turisme representa al voltant del 10%
del PIB.
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, des de diverses línies d’acció, des de les accions
promocionals del sector privat, 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 i
des de el Govern Central que ha d’aconseguir que Espanya i
lògicament Balears estiguin en situació segura i posicionats per
reprendre l’activitat turística el mes aviat possible.
I s’ha de valorar també la feina que a dia d’avui s’està fent
des del sector turístic, feines, iniciatives i peticions per tal de
recuperar el més aviat possible l’activitat turística amb totes les
garanties sanitàries pels turistes, treballadors i residents, de
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poder comptar amb tots els controls sanitaris a ports i
aeroports, tant d’origen com a destí, iniciatives per a la
diferenciació de les nostres illes 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.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central i el
Govern balear a treballar conjuntament per establir corredors
segurs turístics entre països amb situacions epidemiològiques
similars, fent feina conjuntament amb la UE, prestant especial
atenció als mercats turístics especialment importants per a
Espanya i per les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
eliminar el termini de quarantena imposat a totes les persones
que arribin des de l’estranger a Espanya mitjançant l’Ordre
SND/40372020 d’11 de maig.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central i el
Govern balear a treballar conjuntament a facilitar a tots els
operadors els instruments que siguin necessaris per garantir el
lliure moviment entre països dins dels paràmetres de seguretat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central i el
Govern de les llles Balears a impulsar sistemes de control
sanitari en origen i destinació que garanteixin la seguretat
sanitària.
Palma, a 19 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

H)
RGE núm. 8580/20, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
plataforma d'interrelació de voluntariat, 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.
Amb la situació creada per la crisi de la COVID-19, s’ha
posat de manifest, encara més, que la tasca del voluntariat és
imprescindible per poder seguir pel desenvolupament social i
permet el desenvolupament d’activitats i accions per part
d’administracions, empreses, entitats, col.lectius que, sense
aquesta participació del voluntariat moltes vegades resultarien
impossibles de realitzar i que, moltes vegades arriben allà on
l’Administració no pot arribar.
Amb l’aprovació de la llei del voluntariat de 2019 es va
actualitzar i es va adaptar la llei de 1998 i es va posar al

voluntariat al plànol que li correspon, desenvolupant tots
aquells aspectes perquè la tasca del voluntariat sigui
reconeguda socialment i reuneixi les condicions de seguretat
jurídica que requereix.
La situació d’alarma sanitària que estem vivint ha posat de
manifest la necessitat d’un reconeixement social a la tasca i els
projectes desenvolupats per part del voluntariat i ha facilitat
una major visibilització social del col·lectiu, però també ha
posat de manifest la necessitat de tenir una xarxa d’interrelació
que permeti i faciliti la col·laboració entre ONG i les diferents
administracions.
L’acció del voluntariat reforça la feina feta per arribar a un
desenvolupament sostenible i així ho posaren de manifest a la
presentació de l’Agenda 2030 i els ODS on es constata que són
voluntaris i l’acció del voluntariat el que permet que puguem
involucrar cada vegada més persones en la planificació local i
en l’acció per a complir amb l’Agenda2030 i en l’assoliment
dels 17 ODS per posar fi a la pobresa, la injustícia i escometre
el canvi climàtic.
A l’informe “Camí de la dignitat 2030” de l’ONU ja es diu:
“Mentre procurem crear la capacitat i impulsar l'aplicació
de la nova agenda, les activitats voluntàries poden passar a
ser un altre poderós mitjà per a l'aplicació de l'agenda en
diferents sectors. El voluntariat pot contribuir a ampliar i
mobilitzar les societats i aconseguir la participació de les
persones en la planificació i l'aplicació dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible a nivell nacional. a més, els
grups de voluntaris poden ajudar a adaptar la nova agenda
a nivell local proporcionant nous espais d'interacció entre
els governs i les persones orientats a l'adopció de mesures
concretes, susceptibles d'aplicar en major escala”.
Aquesta argumentació fa que des de l’Administració s’hagi
de pensar en aquest col·lectiu i en la manera de facilitar el
desenvolupament d’aquest moviment o moviments de manera
que es permeti la interactuació als diferents àmbits i el retorn de
la seva activitat en forma de desenvolupament i de progrés.
Ara bé, tal com ha quedat palès amb les situacions
extraordinàries viscudes als darrers dies, moltes vegades, tant
sigui per part de l’Administració, com per part d’ONG o
empreses, es volen engegar projectes importants per als quals
es necessita la participació activa de voluntariat que ajudi a
l’obtenció d’uns millors resultats. Per això, cal fer feina envers
la possibilitat de crear un “cos” de voluntaris disposats a
participar en diferents projectes, accions o actuacions. També
cal tenir les eines necessàries per poder facilitar el contacte
entre aquelles entitats i els propis voluntaris per a què de
manera ràpida i eficaç es puguin interconnectar les necessitats
que puguin sorgir amb els interessos o preferències dels propis
voluntaris.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir amb el desplegament de la llei de voluntariat
11 /2019 en els seus diferents apartats.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar el desenvolupament d’una eina que permeti,
per una part l’apropament i la captació de voluntaris i, per altra,
poder facilitar la interrelació entre els diferents grups de
voluntaris amb les entitats públiques o privades facilitant el
desenvolupament de projectes de caràcter conjunt
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a facilitar el desenvolupament d’una plataforma de voluntariat
on es pugui interrelacionar aquest col·lectiu a nivell nacional i
europeu.
Palma, a 19 de maig de 2020
El diputat
Enric Casanova i Peiró
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

I)
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que desenvolupen a les diferents illes i pobles de la comunitat
autònoma.
La creació d’un Observatori del Voluntariat de les Illes
Balears permetria, per una part, tenir un punt de trobada de
moltes organitzacions i un punt de referència d’aquestes a
l’hora de fer una cerca de les dades necessàries per poder
prendre decisions de caràcter estratègic o polítiques respecte a
les accions a desenvolupar i, per altra, tenir un punt de
referència que faci que les dades que s’hi puguin recollir,
tinguin unes sèries de caràcter temporal que els hi donin
continuïtat i permetin analitzar la seva evolució de les dades,
així com poder analitzar l’efectivitat de les accions o de les
activitats realitzades.
A nivell de l’Estat, en el desenvolupament de la llei
45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat es planteja al seu
article 17 es diu que es funció de l’Administració“ Crear eines
per assessorar, informar i recolzar a les entitats que
desenvolupin el voluntariat de la millor manera possible”.

RGE núm. 8581/20, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
Observatori del voluntariat, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

A partir d’aquesta llei s’ha desenvolupat un Observatori del
Voluntariat per poder des d’on es fan anàlisis de tendències i
hàbits de la ciutadania, així com es fan anàlisis estadístiques
sobre el tercer sector i la feina voluntària de caràcter general
per a tot l’Estat.

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.

Per això, resultaria molt profitós tenir una eina que
permetés realitzar una feina semblant a nivell autonòmic,
insular i local i que permetés integrar-la dins de l’Observatori
Estatal i així millorar la qualitat i l’efectivitat de la informació
recollida.

Ja amb l’aprovació de la Llei 11/2019, de 8 de març, de
voluntariat de les Illes Balears, es donà una passa endavant en
el desenvolupament de la competència de la Comunitat
Autònoma per a la promoció del voluntariat en tots els seus
vessants, alhora que actualitza i posa les bases per a què el
moviment de voluntariat assoleixi la entitat que li correspon en
l’àmbit de les Illes Balears.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent

Amb els canvis sobtats que hem viscut a les darrers
setmanes generades per la crisi sanitària i que ha esdevingut
una situació complexa a nivell laboral, econòmic i social. Hem
vist com el paper del voluntariat, moltes vegades ha resultat
imprescindible i molt significatiu per donar resposta ràpida a
situacions que d’altra manera l’Administració no hauria estat
possible que arribés. Per això cal seguir el camí del
reconeixement i de l’ordenació iniciat amb la Llei 11/20109.
Aquesta llei desenvolupa els drets i les obligacions que, tant
per part de les entitats de voluntariat, com per part del Govern
de les Illes Balears, han de posar fil a l’agulla per desenvolupar
al màxim aquest moviment que permet crear lligam de caràcter
social i desenvolupament de valors basats en la solidaritat, la
justícia i l’equitat.
La mateixa Llei 11/2019, al seu article 22.1, lletra h, diu
que és responsabilitat del Govern de les Illes Balears “Dur a
terme estudis, publicacions i recerques sobre les accions de
voluntariat”. Per tant, s’han d’habilitar les eines necessàries per
poder desenvolupar aquest punt i poder tenir una informació
clara, sistemàtica i constant sobre el voluntariat i de les accions

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de de les
Illes Balears a, dins del desenvolupament de la Llei del
Voluntariat, es donin les passes necessàries per avançar cap a
la creació del Observatori del Voluntariat per poder tenir una
eina objectiva, transparent i efectiva que permeti seguir
desenvolupant les polítiques de foment del voluntariat a les
Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar, en funció de les dades i les
recomanacions que es puguin recollir des de l’Observatori, la
llei del voluntariat en tots els seus àmbits per poder impulsar
aquest moviment ciutadà.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar polítiques específiques que permetin avançar en el
desenvolupament del voluntariat i faciliti el desenvolupament
dels Observatoris del Voluntariat integrant-los dins de
l’Observatori Nacional del Voluntariat .
Palma, a 20 de maig de 2020
El diputat
Enric Casanova i Peiró
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
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Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

J)
RGE núm. 8596/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a defensa de la Llei de canvi
climàtic i transició energètica de les Illes Balears i
l'incompliment de l'acord bilateral entre l'Estat i el Govern
de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt presenten la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
El passat 12 de febrer de 2019, el Parlament de les Illes
Balears aprovà la Llei de canvi climàtic i transició energètica
de les Illes Balears. Una llei remesa al Parlament pel Govern de
les Illes Balears, fruit d’una intensa feina d’investigació i
recerca d’informació per part de la Direcció General d’Energia
i Canvi Climàtic. Direcció General i Conselleria, obriren una
important línia de treball per assolir grans consensos amb els
distints sectors socials de les Illes, fet que donà el seu fruit,
culminant amb un ampli procés de participació, amb més de
2.000 veus implicades (empreses, entitats socials, associacions
i particulars) i aportacions, durant la seva tramitació, dels
diferents grups parlamentaris.
Una Llei amb un contingut capdavanter en la lluita contra
el canvi climàtic i que fixà el camí per fer efectiva la transició
cap a les energies netes. Una llei que fou la primera a les Illes
Balears per combatre directament el canvi climàtic, i pionera en
l’àmbit estatal i també europeu, que situà a les Illes Balears a
l’avantguarda, amb mesures valentes per fer possible un canvi
de model amb l’horitzó d’unes illes 100 % netes el 2050.
Com indica la pròpia exposició de motius de la llei, per
combatre els impactes dels canvis en el Document generat per
l'aplicació clima, es requereix una transformació profunda del
model energètic i productiu a fi d’eliminar-ne la dependència
dels combustibles fòssils.
En aquest sentit, les Illes són, també, el territori amb major
dependència energètica exterior i menor implantació de
generació energètica renovable. Una part important dels
combustibles fòssils utilitzats en la generació d’electricitat, com
el carbó o el fuel, són especialment contaminants. A més a més,
la ràtio de cotxes privats per habitant és superior a la mitjana
estatal.
Entre els nombrosos apartats de la present llei, hi trobam el
de la mobilitat sostenible amb diversos punts que formen part
del cos central normatiu com són les restriccions del trànsit
rodat que genera el 35% de les emissions de CO2 a les nostres
Illes. Concretament la llei inclou, entre d’altres, les següents
mesures:
• Circulació de cotxes i motos dièsel just fins a l'any 2025
(excepte els ja existents a les Illes Balears, que podran
continuar circulant).
• Circulació de cotxes, motos, furgons i furgonetes
contaminants (inclou benzina) just fins al 2035 (excepte els
ja existents a les Illes Balears).

•

Incloure de manera progressiva i obligada vehicles elèctrics
o no contaminants a les empreses de lloguer de vehicles a
partir de 2020 (2% inicial) fins a arribar al 100% el 2035.

El passat mes de juny de 2019, davant els advertiments per
part de l’Estat i altres sectors econòmics sobre una possible
inconstitucionalitat i invasió de competències en qüestions com
la circulació, s’acordà obrir una comissió bilateral de
cooperació entre el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes a
la recerca d’un acord per evitar les discrepàncies i les seves
conseqüències davant una possible inconstitucionalitat.
El 19 de desembre de 2019, el BOIB (núm. 170) publicà
l’acord bilateral assolit entre Govern de les Illes i el Govern de
l’Estat, el qual diu textualment:
a) Totes dues parts coincideixen a considerar que els
articles 1.2, 14.2, 20.1 i 23 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer,
de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears, no
susciten cap controvèrsia competencial, atès que la Llei es
remet en el seu conjunt al respecte i aplicabilitat de la legislació
bàsica estatal, sense que les previsions contingudes en aquests
preceptes afectin infraestructures, instal·lacions públiques,
activitats o plans, programes i projectes de competència estatal.
b) Totes dues parts coincideixen a considerar que l'article
68.3 de la Llei 10/2019 s'interpretarà en els termes establerts en
la legislació bàsica estatal.
c) Totes dues parts coincideixen a considerar que la
disposició addicional tercera -apartat tercer-, en relació amb
l'article 67 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, es refereix a una
qüestió, d'acord amb el que es disposa en la STC 87/2019, de
20 de juny (FJ 13), reservada a les competències exclusives de
l'Estat en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor
(article 149.1.21a CE) i de bases i coordinació de la
planificació general de l'activitat econòmica (art. 149.1.13a
CE), per la qual cosa la Comunitat Autònoma es compromet a
suspendre el calendari previst en aquesta disposició, de
conformitat amb l'autorització establerta en l'apartat cinquè de
la disposició addicional tercera de la Llei 10/2019, en tant
l'Estat estableix la regulació corresponent prenent en
consideració les singulars circumstàncies del fet insular.
El darrer apartat de l’acord, el C, fa referència a la
disposició addicional tercera, apartat tercer, de la Llei de Canvi
Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears que diu:
En relació amb els vehicles de combustió interna, s’han
d’aplicar les mesures següents:
a) A partir de l’1 de gener de 2025 queda prohibida la
circulació a les Illes Balears de motocicletes i turismes que
utilitzin dièsel com a combustible, llevat dels vehicles
respecte dels quals s’estableixin reglamentàriament
excepcions per raons de servei públic o de la seva radicació
prèvia en el territori de la comunitat autònoma.
b) A partir de l’1 de gener de 2035, queda prohibida la
circulació a les Illes Balears de motocicletes, turismes,
furgons i furgonetes que no siguin lliures d’emissions, llevat
dels vehicles respecte dels quals s’estableixin
reglamentàriament excepcions per raons de servei públic o
de la seva radicació prèvia a les Illes Balears.
L’acord bilateral, per tant, marca una suspensió d’aquest
apartat amb l’obligació, per part de l’Estat Espanyol, d’establir
la regulació corresponent prenent en consideració les singulars
circumstàncies del fet insular. Aquest fet, per tant, no implica
directament -ni és una garantia que l’Estat reguli- els apartats
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suspesos a la llei i, ni molt manco, que respecti els objectius
específics.
El mateix dia, aquest acord fou denunciat públicament per
MÉS per Mallorca perquè no garantia absolutament res, a la
qual cosa, el Govern de les Illes Balears, manifestà inicialment,
reiteradament i durant mesos, amb l’argument de que s’estava
a l’espera de l’aprovació de la Llei Nacional de Canvi Climàtic,
en referència a la norma estatal. Veure per exemple la nota de
premsa del propi Govern de les Illes, del mateix dia, que diu:
“L’acord inclou el compromís del Govern autonòmic de
suspendre la disposició addicional tercera, apartat tercer, en
relació amb l’article 67 de la llei. Això mentre s’està a l’espera
de l’aprovació de la llei nacional de canvi climàtic. Una norma
que haurà de tenir en consideració les singularitats pròpies de
les Illes derivades de la seva condició de territori insular, tal
com s’ha acordat. Es tracta per tant, d’una suspensió
provisional del calendari establert per als vehicles de combustió
interna (…) Així doncs, es respecta i manté la redacció original
de l’article alhora que el Govern de les Illes Balears es
compromet a suspendre aquest calendari previst a la disposició
fins que no hi hagi una llei estatal de canvi climàtic.”
Dimarts, 19 de maig de 2020, el Consell de Ministres
aprovà el projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica
estatal i el remeté al Congrés de Diputats.
A l’esmentat projecte de llei ni tan sols fa referència directa
al text de l’acord bilateral. L’article 12.4 diu en els següents
termes: “D'acord amb la normativa de mobilitat neta aprovada
per la Unió Europea i amb les revisions i millores posteriors
que s'acordin, les comunitats autònoma insulars, considerant la
seva vulnerabilitat enfront del canvi climàtic, podran instar a
l'Estat l'establiment de mesures de promoció de mobilitat neta,
consistents en restriccions en el seu àmbit territorial de la
circulació de turismes i furgonetes.”
En resum, res, i, especialment, es constaten tres fets: que ni
l’acord bilateral contemplava el compromís d’incorporar la
norma autonòmica a la llei de canvi climàtic estatal, ni aquest
s’ha produït i que, el projecte de llei estatal, ni tan sols recull el
citat expressament a l’acord bilateral, demanant als territoris
insulars (tots, no específicament a les Illes Balears) a instar a
l’Estat si tenen propostes.
Respecte del Projecte de llei també constatam, des dels
diferents grups que signam aquesta iniciativa parlamentària,
que el projecte de llei té moltes mancances: deixa aspectes
estratègics al marge, falta de concreció d’objectius i de mesures
i, especialment, es troben a faltar propostes anunciades pel
propi Ministeri a l’avantprojecte de llei i als objectius definits
Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030.
Alguns d’aquests aspectes són importants per a les Illes
Balears: el transport aeri i marítim, el transport ferroviari o la
sobirania energètica dels territoris insulars i extrapeninsulars.
Respecte de les emissions a la mar tampoc hi ha grans
referències al projecte de llei estatal. En aquest sentit el
Parlament de les Illes Balears aprovà, el passat mes d’octubre,
amb un ampli suport parlamentari, una iniciativa instant al
Govern d l’Estat a mesures de reducció d’emissions
contaminants a la mar Mediterrània per part dels vaixells i a
impulsar una Àrea de Control d’Emissions (ECA) destinada a
la reducció progressiva d’emissions contaminants.
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Per la qual cosa, i a la vista de l’exposat, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca i el Grup Parlamentari Mixt
presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la suspensió de la
disposició addicional tercera, apartat tercer, de la Llei de Canvi
Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears, presa en el
acord bilateral del passat 19 de desembre de 2020.
2. El Parlament de les Illes Balears expressa i trasllada la seva
disconformitat amb el Govern de l’Estat per ni tan sols incloure
el text de l’acord bilateral amb el Govern de les Illes Balears al
Projecte de Llei Estatal de Canvi Climàtic i Transició
Energètica.
3. El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern de
l’Estat Espanyol a retirar el Projecte de Llei de Canvi Climàtic
i Transició Energètica Estatal, tal i com marca l’article 128 del
Reglament del Congrés dels Diputats, per tal de que es
modifiqui i hi inclogui:
3.1 En els mateixos termes, els objectius per a les Illes
Balears corresponents a la disposició addicional tercera apartat tercer-, en relació amb l'article 67 de la Llei
10/2019, de 22 de febrer de Canvi Climàtic i Transició
Energètica de les Illes Balears, que són:
a) A partir de l’1 de gener de 2025 queda prohibida la
circulació a les Illes Balears de motocicletes i turismes que
utilitzin dièsel com a combustible, llevat dels vehicles
respecte dels quals s’estableixin reglamenta`riament
excepcions per raons de servei públic o de la seva radicació
prèvia en el territori de la comunitat autònoma.
b) A partir de l’1 de gener de 2035, queda prohibida la
circulació a les Illes Balears de motocicletes, turismes,
furgons i furgonetes que no siguin lliures d’emissions, llevat
dels vehicles respecte dels quals s’estableixin
reglamentàriament excepcions per raons de servei públic o
de la seva radicació prèvia a les Illes Balears.
3.2 Els compromisos definits al definits Pla Nacional
Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030,
especialment els de reducció d’emissions, els de renovables
en consum final d’energia, els de renovables en electricitat
i els d’eficiència energètica, entre d’altres.
3.3 Mesures concretes per l’impuls del transport ferroviari
en general i mesures específiques de transport ferroviari
amb origen i destí en aeroports.
3.4 Mesures específiques de reducció progressiva
d’emissions contaminants als oceans i el compromís d’
impulsar una Àrea de Control d’Emissions (ECA) a la mar
Mediterrània.
3.5 Objectius i mesures concretes encaminades a la
sobirania energètica de les Illes.
3.6 Prioritzar les accions que estiguin emparades per un pla
estratègic aprovat per a cada Illa com, per exemple,
l’Estratègia Menorca 2030.
Palma, a 21 de maig de 2020
Els diputats
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Josep Ferrà i Terrassa
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Sílvia Tur i Ribas

K)
RGE núm. 8606/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes a l'escola concertada, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió, pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Amb la finalitat que el
Govern apliqui les mesures que es proposen en aquesta
iniciativa el més aviat possible i que així l'escola concertada
se'n pugui beneficiar en uns moments tan incerts com els que
vivim, es fa necessari i urgent que la cambra s'hi pronunciï.
A Balears hi ha més de 50.000 nins que estudien a una
escola concertada. Escoles que formen part de la xarxa de
centres sostinguts amb fons públics, que fan molt bona feina i
que li suposen un bon estalvi al Govern, apart de constituir un
element fonamental de l’estructura educativa de la nostra
comunitat. De fet cada plaça concertada li costa al Govern
balear la meitat que una pública, i si s’haguessin de reubicar
tots els seus alumnes en centres educatius públics s’haurien
d’invertir molt de doblers públics i construir tots els centres que
fossin necessaris.
Actualment el col·lectiu concertat està molt preocupat.
Estam ficats de ple en una crisi sanitària i ja s’han començat a
notar els efectes de crisi econòmica derivada de l’estat d’alarma
i de la gestió improvisada i inadequada de la pandèmia de la
COVID-19. Una crisi que no tendrà comparació a res del què
haguem vist fins ara. I és normal que se preocupin, perquè
tampoc el Govern de les Illes Balears ha manifestat un clar
suport al sector educatiu concertat i ha actuat amb falta de
diàleg i irresponsabilitat davant l’estat d’alarma.
Són més d’un centenar de centres educatius que se’n cuiden
de l’educació de 50.000 nins de Balears, que no han rebut fins
ara ni un euro per protocols sanitaris, ni per desinfecció, ni
tenen a dia d’avui cap compromís clar de que s’incrementin les
aportacions públiques que reben. A tot això se suma que no
saben com començaran el curs, ni si tendran ingressos de
menjador ni activitats extraescolars, si hi cabran tots els nins o
han de canviar ses distribucions de ses aules, o fer obra als
banys i zones comunes, entre d’altres actuacions.
A la vegada, una part important d’aquests centres, els que
donen educació infantil de 0 a 3 anys, desconeixen com
subsistiran, ja que el propi Govern ha decidit que siguin ells
mateixos o els ajuntaments els que decideixin si poden obrir o
no durant la desescalada, i que se facin càrrec de complir els
protocols sanitaris pels seus propis mitjans.

Per tot això, el grup parlamentari popular presenta
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar una ajuda extraordinària i urgent per a
l’Escola concertada, a fi de que pugui aplicar els protocols
sanitaris de la desescalada de la crisi sanitària, així com
realitzar les inversions, obres i adquisicions de material adequat
amb suficient antelació per iniciar el proper curs escolar
2020-21 amb plenes garanties de qualitat a l’igual que l’escola
pública.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir la seva responsabilitat en la gestió
educativa dels centres d’educació infantil i donar criteris clars
a ajuntaments i titulars de centres privats autoritzats sobre el
protocol sanitari per a la possible obertura durant la
desescalada de la crisi sanitària del Covid-19, així com aprovar
una ajuda urgent i especial per a aquests centres perquè ho
puguin fer amb garanties sanitàries adequades i amb viabilitat
econòmica.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a avançar cap a l’equiparació retributiva del
personal docent de l’escola concertada, així com a incrementar
l’aportació prevista per al proper curs 2020-21 per a la
contractació de més personal docent de manera que sigui viable
iniciar el nou curs 2020-21 al mes de setembre i amb plenes
garanties de qualitat sanitària i educativa.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actualitzar la part autonòmica dels mòduls
econòmics de finançament de l’escola concertada, per millorar
el manteniment dels centres educatius privats sostinguts en
Fons públics, així com la contractació i retribució de personal
d’administració i serveis i personal de suport educatiu per a
nins amb necessitats especifiques de suport i nins amb
necessitats especials, de manera que sigui viable iniciar el nou
curs 2020-21 al mes de setembre amb plenes garanties de
qualitat sanitària i educativa.
Palma, a 20 de maig de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

L)
RGE núm. 8607/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a línia d'ajudes a les universitats per a adaptació de
les infraestructures a les noves mesures de seguretat i fons
per garantir la rebaixa dels crèdits universitaris, davant la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
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.
El passat 5 de maig el Govern de l’Estat va aprovar en
Consell de Ministres una reforma legal del sistema de preus
públics dels ensenyaments oficials universitaris de grau i
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màster, mitjançant la disposició final sisena inclosa en el RDL
17/2020, que deroga el sistema de forquilles establert en
l’anterior RDL 14/2012, amb la intenció que les comunitats
autònomes fixin els preus i drets universitaris dins uns límits
fixats per la Conferència General de Política Universitària i en
relació amb el cost de prestació del servei, per poder anar
avançant cap a la gratuïtat dels estudis. Així mateix se va
acordar consignar les compensacions corresponents a les
reduccions que s’acordin en compliment de dita disposició.
El Grup Parlamentari Popular de les Illes Balears ja venia
reclamant feia temps la rebaixa de preus públics dels crèdits
universitaris a les Illes Balears, donat que eren superiors a les
possibilitats establertes legalment i podia ser una mesura de
foment i impuls a la formació universitària dels nostres joves.
No oblidem que la nostra comunitat es troba a la coa de
significatius indicadors universitaris nacionals, com el baix
percentatge d’estudiants universitaris, les dades d’estudiants
que canvien d’estudis el seu primer any o dels joves que
abandonen les nostres illes per estudiar a altres llocs.
Per altra banda la mesura estatal, inicialment derivada de la
crisi econòmica i social resultant de la gestió feta de la crisi
sanitària de la COVID-19 i de l’estat d’alarma, té una doble
cara política ja que no ha estat consensuada ni dialogada amb
les comunitats autònomes ni amb les universitats i pot donar
lloc a una pèrdua de fins a un 5% dels seus ingresos si no
s’aplica amb base a informes econòmics exhaustius. Tenguem
present que la rebaixa de preus incideix directament en la
capacitat econòmica de les universitats, i estam ara en un
moment en què han de fer una inversió extraordinària per
adaptar-se als protocols sanitaris establerts, per la qual cosa es
requereixen actuacions complementàries per compensar
aquesta pèrdua.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i al Govern de l’Estat a aprovar una línia d’ajudes
perquè les universitats amb seu a la nostra comunitat autònoma
puguin afrontar el nou escenari per al curs 2020-21 d’increment
de costos per la necessitat d’adaptar les seves infraestructures
a les mesures de seguretat sanitària i per al reforç o millora dels
instruments necessaris derivats de la implantació de
l’ensenyament bimodal -presencial i telemàtic- donades les
expectatives anunciades pel Govern de l’Estat i l'OMS.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir una dotació suficient a les comunitats
autònomes per donar compliment al previst a la disposició final
sisena del Reial Decret Llei 17/2020 de 5 de maig, de rebaixa
de crèdits universitaris.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a destinar l’estalvi derivat de l’aplicació d’aquesta
mesura de rebaixa respecte de les beques de matrícula, a la
millora i reforç del propi sistema de beques.
Palma, a 20 de maig de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

M)
RGE núm. 8608/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport als centres i professionals d'educació
especial i famílies amb fills en edat escolar que tenen
necessitats educatives especials, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió, pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la proposta del
Govern de l'Estat, en la seva reforma educativa, d'excloure la
possibilitat de triar el tipus d'educació que volen per als seus
fills i atès que pot suposar el tancament de centres d'educació
especial, es fa necessari i urgent un clar pronunciament de la
Cambra en relació amb els punts que es proposen en aquesta
iniciativa.
El Govern de l’Estat proposa en la seva reforma educativa
excloure els pares d’una decisió fonamental com és el poder
triar el tipus de centre educatiu on volen escolaritzar els seus
fills, donant la potestat de decisió a les administracions
educatives i obrint la porta al tancament dels centres d’educació
especial en un termini de 10 anys. D’aquesta forma passaran a
ser centres de referència i suport per als centres ordinaris,
permetent exclusivament l’escolarització d’aquells alumnes que
requereixin una atenció ‘molt especialitzada’.
El Partit Popular defensa el manteniment de l’Educació
Especial o especialitzada, i rebutja la proposta del govern
socialcomunista, perquè pretén limitar la llibertat d’elecció dels
pares i el dret de triar entre diferents models educatius,
recollida a l’article 27 CE. El Partit Popular defensa els drets
constitucionals i la llibertat d’elecció de centre per a totes les
famílies i tots els alumnes.
Actualment un 83% de l’alumnat amb necessitats educatives
especials és escolaritzat en centres ordinaris i el 17% restant en
centres d’Educació Especial en tota Espanya. Això suposa un
total de 35.190 alumnes en centres d’educació especial.
Alguns dels centres de la xarxa d’educació especial duen
més de seixanta anys atenent alumnes de totes les edats amb
uns alts índexs de satisfacció d’alumnat i famílies i amb
magnífics resultats.
Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les illes Balears manifesta el seu suport
a totes les famílies amb fills en edat escolar que tenen
necessitats educatives especials i reconeix el seu dret
constitucional a la llibertat d’elecció de model educatiu i a la
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llibertat d’elecció de centre per als seus fills, recollit a l’article
27.3 CE.
Segon. El Parlament de les Illes Balears reconeix la bona feina
que fan els professionals dels centres d’Educació Especial en
el desenvolupament de les capacitats dels seus alumnes de
forma individualitzada per tal que assumeixin el màxim nivell
d’autonomia personal orientada cap a una integració social i
laboral plena.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears reconeix la
contribució dels centres d’Educació Especial a l’enriquiment de
la xarxa de centres educatius i la seva labor en l’atenció
d’alumnat amb necessitats educatives especials de totes les
edats.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i el Govern de les Illes Balears a garantir que en el
sistema educatiu, els alumnes amb necessitats educatives
especials puguin ser escolaritzats en centres ordinaris, en aules
especifiques dins els centres ordinaris, en centres especialitzats
o en centres d’educació especial.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i el Govern de les Illes Balears a garantir a les
famílies que els seus fills rebin la millor educació i que comptin
amb els recursos humans i materials necessaris per aconseguir
la seva plena inclusió educativa i social, independentment del
tipus de centre educatiu, ordinari o especial, on estiguin
escolaritzats.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’actuació del
Govern d’Espanya de legislar sense diàleg ni consens i al
marge de la voluntat de la comunitat educativa, i insta el
Govern d’Espanya a rectificar la seva previsió de reforma
educativa que discrimina els centres d’educació especial i
preveu el seu tancament, coartant la llibertat dels pares a triar
el model educatiu i imposant un model únic decidit per
l’administració educativa; a la vegada que reclama el
manteniment de l’actual sistema educatiu conformat per centres
ordinaris i centres d’educació especial i especialitzats.
Palma, a 21 de maig de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat que
s'implanti aquesta mesura i, per tant, que se'n puguin beneficiar
el més aviat possible tots els infants afectats, és necessari i
urgent un pronunciament de la cambra al respecte.
El passat dia 19 es va aprovar al Parlament de les Illes
Balears la Declaració Institucional per garantir els drets dels
nins i nines de la nostra comunitat autònoma durant la crisi
sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19 i
l’estat d’alarma.
El primer d’ells és el de garantir un nivell de vida adequat.
Davant la preocupació sobre l’empitjorament de les condicions
de vida de les famílies en risc de pobresa i exclusió social són
imprescindibles mesures destinades a procurar uns ingressos
mínims a les famílies, habitatge i alimentació diària a tots els
infants.
Per tant durant tot el període que duri aquesta crisi és
imprescindible cercar fórmules per garantir que les famílies
puguin proporcionar una alimentació adequada als seus fill i
filles, en especial les que estiguin en situació de risc de pobresa
i exclusió i aquelles que s’hagin vist afectades pel confinament
derivat de l’estat de l’alarma decretat pel Govern d’Espanya
amb un ERTO a les Illes Balears, que en són més de 140.000,
les 72.542 persones que estiguin a l’atur o les que hagin vist
minvats els seus ingressos com per exemple els treballadors
autònoms.
Arran de la situació de pràctica paràlisi de l’activitat
econòmica generada per la crisi sanitària de la COVID-19 i per
l’estat d’alarma, s’ha constatat que l’increment de la demanda
d’aliments per part de les famílies és molt significatiu,
pràcticament s’ha triplicat, i les entitats socials temen que en un
futur immediat pugui anar a més si es cronifica la situació
econòmica.
Les previsions econòmiques per a l’any 2020 per a Balears
no són esperançadores, tot el contrari, en aquest moment no es
té cap certesa que finalment la nostra principal indústria, que és
el turisme, pugui obrir i funcionar amb “normalitat” la propera
temporada i el Govern estima que la caiguda del PIB pot
arribar al 31% per la crisi del coronavirus a la nostra comunitat
autònoma, la qual cosa suposaria una reducció de 9.270 milions
d'euros i la pèrdua de 147.700 llocs de feina, amb una pèrdua
de l’ocupació del 30%.

N)

Davant aquests pronòstics és necessari que es mantinguin i
reforcin les ajudes per a alimentació a les famílies especialment
a aquelles amb fills.

RGE núm. 8673/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a garantia del pagament de les ajudes de menjador
durant tot el període no escolar i fins a l'inici de les classes
presencials del proper curs 2020-2021, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment
d'urgència).

A les Balears durant la pandèmia s’han repartit 6.152
targetes de prepagament per a l’alumnat beneficiari dels ajuts
menjador i s’han anat fent recàrregues periòdiques per
assegurar l'alimentació d’aquests nins i nines després del
tancament dels col·legis.

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.

La consellera Sra. Santiago, en compareixença a la
Comissió d'Assumptes Socials, va afirmar que es continuaria
amb les recàrregues de les targetes fins al període escolar, és a
dir fins el mes de juny.
Des del nostre grup parlamentari, per totes les
circumstancies exposades, creiem obligada la no-interrupció de
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les recàrregues de les targetes menjador durant el període no
escolar a l’estiu.

mecanismes que facin això possible, podem convertir-nos en
persones inadaptades, frustrades i infelices.

Per tot l’esmentat, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Els nins i nines més petits, sovint es mostren irascibles,
irritats i mostren certa intolerància a les negatives, la qual cosa
els endinsa en una espiral de frustració molt perjudicial per al
seu desenvolupament i creixement. L'aprenentatge de la gestió
d'emocions en nins i nines d'edat primerenca, els ajuda a activar
l'empatia i saber gestionar moments més difícils de manera més
reeixida. En l'edat adulta, una bona gestió emocional suposarà
un augment en la motivació de la persona adulta, i activar
positivament el motor de la consecució d'objectius.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir el pagament de les ajudes de menjador als
6.152 infants beneficiaris, mitjançant recàrregues quinzenals
durant tot el període no escolar i fins a l’inici de les classes
presencials del proper curs 2020-2021.
Palma, a 22 de maig de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

És important que en la reconstrucció de la societat balear,
també estiguin presents els nins i les nines més petits per poder
protegir el seu benestar des de tots els àmbits.
Per tot això els grups sotasignats presenten la següent
Proposició no de llei

O)
RGE núm. 8675/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a gestió
emocional a les aules, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a impulsar la modificació legislativa necessària per poder
incloure l'educació en emocions dins dels currículums
formatius amb caràcter transversal en totes les etapes per
garantir que l'alumnat aprèn les eines necessàries de gestió de
les emocions.

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.

Palma, a 22 de maig de 2020
Els diputats
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Entic Casanova i Peiró
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

A èpoques especialment difícils com la pandèmia de la
COVID-19, cobra especial importància l'etapa de la infància,
perquè és extremadament complexa quant a la gestió emocional
del nin o la nina però també es correspon amb el moment més
indicat per fer més efectiu l'aprenentatge del control i maneig
de les emocions.
P)
Durant les crisis econòmiques i socials que s'apropen, és
important d'una banda advertir que la situació de tensió i
incertesa en les famílies es veurà considerablement aguditzada
i això afectarà de manera molt negativa en el desenvolupament
i el benestar dels nins i nines. Una nova realitat tendràs lloc a
la societat de Balears i ens hi haurem d'adaptar gestionant
emocionalment les situacions difícils que se'n derivin.
Fomentar i incentivar la intel·ligència emocional en nins i
nines és molt important per a l'adquisició de competències
emocionals. Els prepara per afrontar la vida d'una manera més
satisfactòria que repercutirà posteriorment en el seu benestar.
Els permet estar atents i atentes i poder defensar-se de possibles
perills socials que els puguin esdevenir, com per exemple el de
les addiccions. Nombroses recerques han posat de manifest que
les persones amb escàs control i tolerància emocional són més
susceptibles de caure en el món de les addiccions que aquelles
el control i la tolerància de les quals emocional és major.
El control de les nostres emocions no permet adaptar-nos,
comunicar-nos i desenvolupar-nos en societat. La comprensió
i el control primerenc de les emocions és imprescindible per a
la integració en societat de manera que si no coneixem els

RGE núm. 8676/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a repartiment dels fons per als programes
agrícoles, ramaders i de desenvolupament rural, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió, pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat de la
revisió dels criteris de distribució de tots els programes
agrícoles i ramaders amb la finalitat d'incrementar les
aportacions destinades a l’agricultura i la ramaderia i que el que
es proposa en aquesta iniciativa es dugui a terme com més aviat
millor a fi que els pagesos i ramaders puguin gaudir de les
ajudes el més aviat possible, és necessari i urgent un
pronunciament de la cambra al respecte.
El Consell de Ministres aprovà el 19 de maig la distribució
de 130.727.784 euros entre les comunitats autònomes per a
l’execució de programes agrícoles, ramaders i de
desenvolupament rural.
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D’aquesta quantitat, les Illes Balears només reben
1.645.493 euros, que suposa un 1,26 per cent del total que
distribueix el Ministeri d’Agricultura. A més, la nostra
comunitat autònoma ha quedat exclosa del programa destinat
a “Análisis de la calidad y certificación de semillas y plantas de
vivero”, mentre que per la línia destinada a l’ordenació i
foment de la millora ramadera, i específicament per al control
oficial del rendiment lleter, només rebrà 17.434 euros. Una
quantitat totalment insuficient, tenint en compte que la
ramaderia és un sector estratègic en el camp de Balears, que
avui pateix greus dificultats, amb el tancament d’explotacions
i la disminució de la cabana.
La distribució d’aquests fons posa de manifest que el
Govern de les Illes Balears no ha sabut reivindicar ni gestionar,
amb fermesa i eficàcia davant el Ministeri d’Agricultura, la
defensa del sector primari i dels agricultors i ramaders de
l’arxipèlag.

Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural el desacord
amb els criteris aplicats per a la distribució dels PDR i exigir un
increment de l’aportació per a la compensació dels sobrecostos
de la insularitat, que ja reben actualment les Canàries, amb
independència que encara no s’hagi aprovat el Règim Especial
per al sector agrícolaramader de Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un informe econòmic amb els sobrecostos
que suporta avui el sector agrícolaramader de Balears per
quantificar i exigir un increment de les aportacions dels PDR.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar les gestions i a tancar l’acord amb el Govern
d’Espanya per a l’aprovació i la dotació pressupostària, del
Règim Especial per a l’agricultura i la ramaderia de Balears.
Palma, a 22 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

El Grup Parlamentari Popular expressa el seu desacord i
discrepància amb aquesta distribució dels fons assignats a
Balears, tota vegada que constitueixen un evident menyspreu i
una greu marginació per a l’activitat agrícolaramadera de les
nostres illes en el seu conjunt.
Q)
La Conselleria d’Agricultura havia d'haver manifestat el
rebuig de Balears i reclamar uns altres criteris de repartiment
a les reunions de la Conferència Sectorial d’Agricultura i
Desenvolupament Rural per defensar amb valentia els
interessos del sector primari.
Amb la distribució territorialitzada dels 104 milions d’euros
aprovada el 19 de maig pel Consell de Ministres es cobreixen
els primer cinc anys d’aportació de l’Estat als Programes de
Desenvolupament Rural (PDR) corresponent al període
2014-2020. Incloent-hi l’anualitat del 2020, la quantia total de
l’aportació de l’Estat transferida als PDR ascendeix a 537,80
milions d’euros i suposa el 63,36 per cent del total previst per
a aquest període, amb una dotació total de 848,77 milions
d’euros.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a manifestar el seu desacord amb la distribució de
130.727.784 euros que el Consell de Ministres aprovà el 19 de
maig entre les comunitats autònomes per a l’execució de
programes agrícoles, ramaders i de desenvolupament rural.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar i gestionar, davant el Ministeri
d’Agricultura, la revisió dels criteris de distribució de tots els
programes agrícoles i ramaders, perquè, tot i no comptar encara
les Illes Balears amb el Règim Especial per al sector primari,
incrementi les aportacions destinades a l’agricultura i la
ramaderia; amb especial atenció al finançament dels Programes
de Desenvolupament Rural (PDR) de les comunitats autònomes
corresponent al període 2014-2020.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a expressar a la pròxima reunió de la Conferència

RGE núm. 8690/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a vacuna universal i assequible
contra la COVID-19, davant la Comissió de Salut
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt presenten la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Amb motiu de l'actual
crisi sanitària a causa de la COVID-19.
En aquesta crisi sanitària no es pot actuar com s'ha fet fins
ara, la salut individual depèn de la salut col·lectiva i, per aquest
motiu, la vacuna ha de poder arribar a tothom de forma ràpida,
segura i assequible. Aquesta pandèmia requereix una resposta
conjunta de les administracions i no permetre que el mercat
dicti les regles de joc i l'accessibilitat d'aquesta esperada
vacuna.
Hem d'haver après de les doloroses lliçons d'històries
d'accés desigual a tractaments de malalties com la SIDA i
l'Ebola i també de les victòries pioneres dels moviments que
lluitaren en la prevenció de la SIDA per a l'accés a
medicaments assequibles a tot el món. Aquesta pandèmia no ha
de deixar a ningú fora per motius del preu del tractament i no
és el moment de permetre que en aquesta pandèmia governin
les forces del mercat.
La qüestió és que milers de persones esperen avui una
vacuna com la millor esperança per acabar amb la pandèmia,
que es fabriqui i distribueixi ràpidament i que sigui assequible
per a totes les persones per així aconseguir que ningú no quedi
relegat a la cua pel lloc on viu o dels seus ingressos.
Si no es treballa de forma conjunta per combatre el virus,
ajuntant els coneixements, l'experiència i els recursos pel bé de
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la humanitat ningú no pot assegurar que tothom pugui accedir
ràpidament a una vacuna assequible.
Les organitzacions sense ànim de lucre ONUSIDA i Oxfam,
han posat en marxa una iniciativa mitjançant una carta oberta
que ja ha recaptat 140 signatures de mandataris i exmandataris
de Sud-àfrica, Pakistan, Ghana, Finlàndia, Holanda, Regne
Unit, exmembres de la Unesco, Unicef o prestigioses
universitats com Cambridge i Oxford per demanar que els
governs es mobilitzin i vagin units per aconseguir una vacuna
universal contra la COVID-19 i adverteix que el món no es pot
permetre que els monopolis i la competència s'interposin en la
necessitat universal de salvar vides; una petició que té el suport
de l'ONU i on expressament demanen:
• Una posada en comú obligatòria a escala mundial de les
patents i l'intercanvi de tots els coneixements, dades i
tecnologies relacionats amb la COVID-19 amb la finalitat
de garantir que qualsevol estat pugui produir o comprar
dosis assequibles de vacunes, tractaments i proves.
• L'establiment ràpid d'un pla mundial just de fabricació i
distribució de totes les vacunes, tractaments i proves que
garanteixi preus de costos reals i transparents i
subministraments d'acord amb les necessitats i no amb la
capacitat de pagament, adoptant mesures urgents per
augmentar a gran escala la capacitat de producció de les
vacunes en quantitats suficients.
• Una garantia que les vacunes, els tractaments i les proves de
la COVID-19, amb el finançament dels països rics,
arribaran de forma gratuïta a totes les persones donant
prioritat als treballadors i treballadores de primera línia, a
les persones vulnerables i als països pobres amb menor
capacitat per salvar vides.
Aquesta és una crisi sense precedents i requereix una
resposta sense precedents. Molts de països i organitzacions
internacionals estan cooperant multilateralment en matèria
d'investigació i desenvolupament, finançament i accés, en
especial amb els 8.000 milions de dòlars promesos el passat 4
de maig en la marató internacional de compromisos de
contribucions de la Unió Europea.
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No basten bones intencions diplomàtiques, falten garanties
legals. Es fa necessari que hi hagi una garantia mundial que
asseguri que quan es disposi d'una vacuna segura i eficaç, es
produeixi ràpidament a gran escala i es posi a disposició de
totes les persones de tots els països. El món només estarà segur
quan tots i totes ens puguem beneficiar de la ciència i accedir
a una vacuna, el que suposa un gran desafiament polític.
L'Assemblea Mundial de la Salut ha d'aconseguir un acord
mundial que asseguri l'accés ràpid i universal a vacunes i
tractaments de qualitat garantida al qual es prioritzi la
necessitat per damunt de la capacitat de pagament. És el
moment que els estats que formen part de l'Organització
Mundial de la Salut renovin el compromís fundacional de
proporcionar el més alt nivell possible de salut com a dret
fonamental de tot ésser humà.
Només una vacuna universal, que tengui els valors de la
igualtat i la solidaritat com a eixos centrals, pot protegir tota la
humanitat i fer que les nostres societats tornin a funcionar de
forma segura i, per aconseguir-ho, fa falta un valent acord
internacional. El món només estarà segur quan tots i totes ens
puguem beneficiar dels avanços de la ciència i accedir a una
vacuna, el que suposa un gran repte polític.
Per tot això, des del Grup Parlamentaris MÉS per Mallorca
i el Grup Parlamentari Mixt proposam la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol,
la Comissió Europea i l'Organització Mundial de la Salut
(OMS) a treballar en un acord mundial que asseguri l'accés
ràpid, assequible i universal a vacunes i tractaments de qualitat
garantits contra la COVID-19, al qual es prioritzi la necessitat
per damunt la capacitat de pagament.
Palma, a 22 de maig de 2020
Les diputades
Joana Aina Campomar i Orell
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Sílvia Tur i Ribas

Països i empreses avancen amb una rapidesa sense
precedents en el desenvolupament d'una vacuna eficaç i es fa
necessari que hi hagi compromisos concrets per assegurar que
aquesta sigui assequible i estigui disponible per a tot el món en
el termini més breu possible.
R)
La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular
(ILP) «Medicaments a un preu just», ha demanat que el futur
tractament o vacuna contra el nou coronavirus se sotmeti a una
expropiació de patent o llicència obligatòria. Ha mostrat el seu
propòsit per treballar activament perquè en el seu moment la
vacuna contra la COVID-19 sigui absolutament accessible per
a tota la població mundial.
Davant les traves, normes i acords vigents sobre patents
establertes per l'Organització Mundial de Comerç (OMC) i la
Comissió Europea proposen que el tractament i/o la vacuna
tengui la consideració de bé d'interès general d'acord amb el
dret internacional o de llicència obligatòria segons la legislació
espanyola, la qual cosa permetria la lliure fabricació dels
tractaments i/o vacuna a preus assequibles, tant pels estats com
pels particulars.

RGE núm. 8697/20, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
mesures urgents en matèria de conciliació laboral i familiar,
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.
La crisi de la COVID-19 ha generat per a molts de
treballadors i treballadores de serveis essencials que han
continuat la seva activitat veritables problemes de conciliació.
Tancades les escoles per raons sanitàries, i descartada l’opció
dels avis i les àvies per ser població de risc, s’ha evidenciat per
una banda, la gran funció social que aquests fan, i per altra, les
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mancances o les dificultats de les famílies per poder conciliar
que són cobertes precisament pels avis.
La reobertura de l’activitat comercial i el començament de
la temporada una vegada s’obrin fronteres i operin els vols
nacionals i internacionals, en un context de caiguda d’ingressos
de les famílies són situacions que requereixen del màxim suport
institucional per garantir el dret a la conciliació laboral i
familiar amb les màximes garanties de seguretat pels infants.
Sabem que les excedències i reduccions de jornades per a
cura d’infants i persones grans té un component de gènere, on
les dones són les que sempre majoritàriament s’acaben acollint
a aquestes reduccions, per raons històriques i perquè són les
que tenen treballs més precaris i pitjor remunerats.
Segons una enquesta del Club de las Malasmadres la
corresponsabilitat ha empitjorat durant l'estat d'alarma en el
13% de les llars espanyoles mentre que en el 66% s'ha
mantingut igual.
A la reunió de la Conferència de Presidents de dia 10 de
maig la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina
Armengol, va explicar que les Illes Balears estaven fent feina
en un pla de conciliació que permetés als pares i mares tenir
més eines per conciliar i alhora va reclamar al president del
Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, un Pla estatal de
Conciliació de la vida laboral i familiar.
A través de la col·laboració institucional s’està fent feina
per reforçar les escoles d’estiu, mobilitzant més recursos, amb
més opcions de reforç educatiu en els centres educatius,
recorrent a professors que voluntàriament vulguin participar en
aquestes classes de reforç, a més de plantejar activitats
esportives, culturals, lúdiques per enfortir els vincles socials
trencats aquests mesos d’estat d’alarma.
A més de tots els recursos propis que es puguin mobilitzar
per garantir el dret a la conciliació, necessitem del suport del
Govern d’Espanya per complementar les mesures i els recursos,
dintre del seu àmbit competencial.
Per tot això, els grups sotasignants, presentam la següent

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
que relaxi la pressió burocràtica als ajuntaments perquè puguin
contractar amb més agilitat serveis de conciliació clau per a les
famílies.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a permetre als ajuntaments i consells utilitzar els doblers que
tenen estalviats als bancs en serveis de conciliació de la vida
laboral i familiar.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a garantir i regular el teletreball més enllà de l’estat d’alarma,
garantint els drets dels treballadors i treballadores així com
establint protocols que garanteixin índex objectius de
productivitat i els mateixos drets, remuneracions i promoció
professionals a les persones que desenvolupen teletreball que
les que ho fan presencial. Es considerarà el progenitor
responsable de la família monoparental col·lectiu prioritari a
efectes de sol·licitud per desenvolupar teletreball.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a facilitar la flexibilitat horària, les adaptacions de jornada
sense pèrdua salarial pels treballadors i treballadores per a la
cura de menors.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a modificar la Llei 3/2007,de 22 de març, d'igualtat efectiva de
dones i homes, i la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per la
promoció de la conciliació de la vida familiar i laboral de les
persones treballadores, en el sentit d'excloure els permisos,
reducció de jornada i excedències per a cura de familiars fins
al segon grau d'afinitat, impulsant la corresponsabilitat respecte
dels familiars per consanguinitat, sigui home o dona el que
tingui el parentesc.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a regular les excedències i reduccions de jornada de tal manera
que siguin ambdós progenitors i successivament els que hagin
de compartir les excedències o reduccions de jornada, al mateix
temps que durant els períodes d'aquest permisos comparteixin
les bases de cotització a la seguretat social, les quals seran
sumades i dividides per dos de tal manera que durant tota la
excedència o reducció de jornada siguin iguals les d'ambdós
progenitors.

Proposició no de llei
Palma, a 25 de maig de 2020
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant per solucionar de manera coordinada
amb les diferents institucions de les nostres illes (Govern,
consells insulars i ajuntaments) els problemes de conciliació
laboral i familiar.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar programes de suport específics per les
famílies monoparentals.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a presentar de manera urgent mesures urgents en matèria de
conciliació per ajudar a les institucions i a les famílies a fer
front al cost de la conciliació, cost que serà més alt per
l’administració pel major esforç sanitari, de nombre de
professionals i de fer grups més petits.

Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes RGE núm. 2363/20 a 2429/20,
presentades per la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
actuacions dutes a terme per ABAQUAals municipis de les
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Illes Balears finançades amb càrrec al cànon de sanejament
durant el 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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
637.970,74 € al llarg del 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
BINISSALEM: 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
805.699,05 €, al llarg del 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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
3.611.273,27 €, al llarg del 2017.
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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 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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
266.878,43 €, al llarg del 2017.
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
112.503,27 €, al llarg del 2017.
FORMENTERA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 386.551,80 € del total corresponent a l’illa de Formentera
al llarg del 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
LLUBI: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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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 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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, havent-se realitzat a més a més actuacions per valor
de 102.121,94 €, al llarg del 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
SANTANYÍ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2017.
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 2017.
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 2017.
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 2017.
SINEU: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2017.
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 2017.

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 2017.
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 2017.
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 2017.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
B)
A les Preguntes RGE núm. 2497/20 a 2563/20,
presentades per la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
actuacions dutes a terme per ABAQUAals municipis de les
Illes Balears finançades amb càrrec al cànon de sanejament
durant el 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
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
2.048.984,70 € al llarg del 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
BINISSALEM: 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
288.832,95 €, al llarg del 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
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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 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
EIVISSA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
6.802.953,90 € del total corresponent a l’illa d’Eivissa,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
333.333,50 €, al llarg del 2019.
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 2019.
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
394.800,68 €, al llarg del 2019.
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 2019.
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 2019.
FELANITX: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2019.
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
20.031,57 €, al llarg del 2019.
FORMENTERA: Les actuacions dutes a terme s’integren dins
els 386.551,80 € del total corresponent a l’illa de Formentera
al llarg del 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
LLUBI: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2019.
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 2019.
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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 2019.
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
14.087,76 €, al llarg del 2019.
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 2019.
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 2019.
MURO-SANTA MARGALIDA: 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 65.246,83 €, al llarg del 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
SANT ANTONI DE PORTMANY: Les actuacions dutes a
terme s’integren dins els 6.802.953,90 € del total corresponent
a l’illa d’Eivissa al llarg del 2019.
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 2019.
SANT JOAN DE LABRITJA: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 6.802.953,90 € del total corresponent a l’illa
d’Eivissa al llarg del 2019.
SANT JOSEP DE SA TALAIA: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 6.802.953,90 € del total corresponent a l’illa
d’Eivissa al llarg del 2019.
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,
havent-se realitzat a més a més actuacions per valor de
39.930,00 €, al llarg del 2019.
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 2019.
SANTA EULÀLIA DES RIU: Les actuacions dutes a terme
s’integren dins els 6.802.953,90 € del total corresponent a l’illa
d’Eivissa al llarg del 2019.
SANTA MARGALIDA: Veure MURO-SANTA
MARGALIDA.
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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 2019.
SANTANYÍ: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
SINEU: Les actuacions dutes a terme s’integren dins els
14.312.666,04 € del total corresponent a l’illa de Mallorca al
llarg del 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
C)
A les Preguntes RGE núm. 3490/20 a 3559/20,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a temps d'espera
entre las primera i la segona consulta d'oncologia,
reumatologia, psiquiatria, traumatologia, ginecologia,
oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, nefrologia i
neuorlogia als hospitals de les Illes Balears des de 30 de
setembre de 2019 a 19 de febrer de 2020.
No es pot donar aquesta dada ja que una hipotètica segona
consulta depèn del criteri del metge després de la primera
consulta. La primera consulta no té perquè generar una segona.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 3724/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a processos selectius finalitzats per
l'EBAP l'any 2018.
Els processos selectius finalitzats per l’EBAP el 2018 són:

Any

Oposicions

Borsins
extraordinaris

5

18

2018

PROCESSOS SELECTIUS ACABATS
2018

Policia
Local

DATA
FINALITZAC
IÓ

PROCÉS SELECTIU OPE 2014-2017
Cos Advocacia

01/08/2018

Cos superior Mallorca i Eivissa

04/10/2018

Cos de gestió Mallorca

24/10/2018

Cos administratiu Mallorca, Menorca i
Eivissa

14/12/2018

Cos subaltern Mallorca, Eivissa i
Formentera

29/11/2018

BORSES EXTRAORDINÀRIES
CFT, Esc. arquitectura tècnica
(Mallorca)

30/01/2018

CFT, Esc. tecnologia inform. i telec.,
esp. informàtica (Mallorca)

11/07/2018

CAF, Esc. professional infraestructures
(Menorca)

11/07/2018

CFS, Esc. humanística i c. socials, esp.
formació (Mallorca)

18/10/2018

CFS, Esc. humanística i c. socials, esp.
cooperació (Mallorca)

11/01/2018

CFS, Esc. humanística i c. socials, amb
titulacions sociologia o
polítiques i postgrau (Mallorca)

23/01/2018

CAF, vigilant reserva marina (Mallorca)

12/07/2018

CFT, Esc. enginyeria tècnica, esp.
enginyeria tècnica naval (Menorca)

22/06/2018

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

16/07/2018

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

09/08/2018

CFS, Esc. sanitària, esp. medicina
(Mallorca)

08/05/2018

CFS, Esc. Recerca, desenvolupament i
innovació, esp. estadística (Mallorca)

15/05/2018

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

19/09/2018
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CFS, Esc. enginyeria, esp. enginyeria de
forest. Mallorca

25/09/2018

CFT, Esp. Enginyeria tècnica
telecomunicacions. Mallorca

CFS medicina del treball Mallorca,
Menorca i Eivissa
CFS farmàcia Mallorca torn lliure
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09/05/2019
09/05/2019

BORSES EXTRAORDINÀRIES

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

29/10/2018

CFS, Esc. sanitària, esp. medicina.
Eivissa

14/12/2018

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

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 3725/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a processos selectius posats en marxa per
l'EBAP l'any 2019.
Els processos selectius que va posar en marca l’EBAP l'any
2019 són:

CFS, esc. sanitària, esp. Medicina.
Mallorca
CFS, esc. sanitària, esp. Fisioteràpia.
Menorca
Cos auxiliar Formentera
CFS, esc. sanitària, esp. medicina
del treball (Mallorca, Menorca i Eivissa)
CAF, esc. socioeducativa, esp.
educador/a infantil. Eivissa
CFT, esc. enginyeria tècnica, esp.
enginyeria tècnica naval. Menorca
CFS, esc. sanitària, esp. medicina.
Menorca i Eivissa
CFS, esc. humanística i c. socials, esp.
tècnic/a activitats turístiques. Mallorca
CFS, esc. human. i c. socials, esp.
psicologia. Mallorca i Eivissa
Cos administratiu Eivissa

16/02/2019
16/02/2019
16/02/2019
30/03/2019
30/03/2019
23/05/2019
28/09/2019
15/10/2019
07/11/2019
16/01/2020

PROCESSOS SELECTIUS POLICIA LOCAL
Any

Oposicions

Borsins
extraordinaris

Policia
Local

2019

24

10

16

PROCESSOS SELECTIUS
Cos Advocacia
Cos superior Mallorca i Eivissa
Cos superior escala intervenció
Mallorca torn lliure
Cos de gestió Mallorca
Cos administratiu Mallorca i Eivissa
Cos auxiliar Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera
Cos subaltern Mallorca, Menorca
i Eivissa
CFS arquitectura Mallorca
CFS enginyeria agrònoma Mallorca
CFS enginyeria industrial Mallorca
CFS enginyeria de camins Mallorca
promoció interna vertical
CFS informàtica Mallorca torn lliure
CFS recerca i desenvolupament
Mallorca torn lliure
CFS estadística Mallorca torn lliure
CFS biologia Mallorca i Eivissa
CFS ciències ambientals Mallorca
torn lliure
CFS geologia Mallorca torn lliure
CFS química Mallorca torn lliure
CFS assessorament lingüístic
Mallorca torn lliure
CFS psicologia Mallorca
CFS veterinària Mallorca, Menorca
i Eivissa
CFS medicina Mallorca, Menorca
i Eivissa

02/02/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
10/05/2019
09/05/2019
09/05/2019

Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament d’Alaró:
BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament de
Binissalem: BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament de Ciutadella
de Menorca: BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament d’Eivissa:
BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament d’Es Castell:
BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament de Felanitx:
BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament de Ferreries:
BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament d’Inca: BOIB
núm. 63 de 9 de maig de 2019
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament de Manacor:
BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament de Maó:
BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament de Pollença:
BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament Sant Llorenç
des Cardassar: BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019
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Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament de Sant Lluís:
BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament de Selva:
BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament de Son
Servera: BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia de l’Ajuntament de Son
Servera: BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019

Mallorca torn lliure
CFT informàtica Mallorca
CFT tècnic en ocupació i mercat
de treball Mallorca
CAF agent de medi ambient Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera
CFSub auxiliar suport. Persones amb
discapacitat intel·lectual moderada,
lleugera o límit. CFSub auxiliar de suport.
Persones amb discapacitat sordesa
perlocutiva profunda, severa o mitjana

12/06/2019
19/06/2019
07/08/2019
13/11/2019

21/02/2019

BORSES EXTRAORDINÀRIES 2017
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

CFS, esc. humanística i c. socials, esp.
formació (Mallorca i Menorca)

18/10/2019

BORSES EXTRAORDINÀRIES 2018

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 3726/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a processos selectius finalitzats per
l'EBAP l'any 2019.
Els processos selectius que va finalitzar l’EBAP a l’any
2019 són:
Any

Oposicions

Borsins
extraordinaris

Policia
Local

2019

22

13

5

Processos selectius acabats el 2019 i data inici
PROCESSOS SELECTIUS OPE 2014-2017
Cos auxiliar Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera
Cos informàtica Mallorca
CFS farmàcia Mallorca torn lliure
CFS veterinària Mallorca, Menorca
i Eivissa
CFS enginyeria industrial Mallorca
torn lliure
CFS arquitectura Mallorca torn lliure
CFS recerca i desenvolupament Mallorca
torn lliure
CFS química Mallorca torn lliure
CFS biologia Mallorca torn lliure
CFS ciències ambientals Mallorca
torn lliure
CFS geografia Mallorca torn lliure
CFS assessorament lingüístic Mallorca
torn lliure
CFS tècnic en ocupació i mercat de treball
Mallorca i Menorca
CFS enginyeria agrònoma Mallorca
CFT enginyeria tècnica forestal Mallorca,
Menorca i Eivissa
CFT arquitectura tècnica Mallorca
torn lliure
CFT enginyeria tècnica industrial
Mallorca torn lliure
CFT prevenció de riscs laborals

31/05/2019
21/05/2019
20/03/2019
26/06/2019
18/02/2019
31/05/2019
30/05/2019
18/03/2019
17/05/2019
22/03/2019
12/03/2019
09/04/2019
04/06/2019
27/05/2019
06/02/2019
10/05/2019
26/04/2019

CFS, ciències de la informació. Mallorca
28/02/2019
CFT esc. enginyeria tècnica, esp.
enginyeria tècnica en forest. Mallorca
18/06/2019
CFS, esc. prevenció riscs laborals (Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera)
20/08/2019
Cos superior. Mallorca
04/02/2019
CFS, esc. sanitària, esp. medicina.
Menorca
10/05/2019
BORSES EXTRAORDINÀRIES 2019
CFS, esc. sanitària, esp. medicina. Mallorca
CFS, esc. sanitària, esp. fisioteràpia.
Menorca
CFS esc. sanitària, esp. medicina del
treball (Mallorca, Menorca i Eivissa)
CAF esc. Socioeducativa, esp. Educadora
infantil. Eivissa
CFT esc. Enginyeria tècnica, esp.
Enginyeria tècnica naval. Menorca
CFS esc. Sanitària, esp. Medicina.
Menorca i Eivissa

16/12/2019
30/07/2019
05/11/2019
31/07/2019
22/10/2019
16/12/2019

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.
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia local de l’Ajuntament d’Artà.
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia local de l’Ajuntament de
Bunyola.
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia local de l’Ajuntament de
Calvià.
Proves selectives del procés especial unificat per cobrir les
places de la categoria de policia local de l’Ajuntament de
Palma.
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández
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G)

J)

A la Pregunta RGE núm. 3727/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a processos selectius posats en marxa per
l'EBAP l'any 2020.

A les Preguntes RGE núm. 4213 a 4216/20, presentades
per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre de contractes
públics formalitzats prioritzant empreses que ofereixen
servei amb productes de proximitat i percentatge de
productes i serveis alimentaris que s'han cobert amb
productes de proximitat durant els anys 2018 i 2019.

Els processos selectius posats en marxa per l’EBAP a l’any
2020 són:
Any
2020

Oposicions

Borsins
extraordinaris

Policia
Local

4

El Govern de les Illes Balears sols gestiona 4 residències (3
a Eivissa i 1 a Mallorca), la resta són competència dels consells
insulars o privades. En la contractació pública la normativa i
directrius aplicables a nivell estatal i europeu no estableixen la
proximitat com a un criteri avaluable.

Processos selectius iniciats el 2020 i data d'inici
CFT, esc. eng. tècnica, esp. enginyeria
tècnica industrial. Menorca
CFT, esc. sanitària, esp. infermeria
del treball. Menorca
CFS, esc. humanística i de c. socials,
esp. pedagogia. Eivissa
CFS, esc. sanitària, esp.
Inspecció mèdica

Palma, a 16 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

28/01/2020
01/02/2020
27/02/2020
27/02/2020

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 4323/20, presentada per la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reserves marines
balisades.
Totes les reserves marines estan adaptades segons la
Resolució quant a abalisament d’àrees marines aprovada pel
Ministeri de Foment el 19 de maig del 2005.

H)

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

A les Preguntes RGE núm. 3728 i 3729/20, presentades
pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a actualització de plans especials
d'emergències (1 i 2).
Els plans especials referents a emergències INFOBAL,
INUNBAL I METEOBAL a dia d’avui es troben actualitzats,
tot i això dins el 2020 es procedirà a la seva revisió com es fa
periòdicament per tal d’ajustar-los a noves necessitats.
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 3731/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contractació de joves per part del
Govern (2).
Sí, el SOIB té previst treure una convocatòria de subvenció
per a la contractació de joves qualificats dins l’any 2020.
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
L)
A les Preguntes RGE núm. 4324, 4328 i 4332/20,
presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a import de les
actuacions contra la processionària del pi dutes a terme pel
Govern de les Illes Balears durant els anys 2017, 2018 i
2019 a Eivissa.
En el següent quadre es resumeixen les actuacions dutes a
terme a l’illa d’Eivissa durant els darrers 3 anys, així com
l’import destinat:
Actuació

Import (€)
2017

2018

Tractament aeri per al control de la
processionària del pi

409.528

Control de qualitat del tractament aeri

26.139

2019

Instal·lació, seguiment i avaluació de
trampes per a la captura d'insectes
adults de la processionària del pi

7.672

7.672

17.081

Seguiment de la plaga, eclosió i
crisal·lidació

532

532

2.257

Pla d'inspecció ocular de bosses i
posterior eliminació

1.655

1.655

5.411
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Ús de sensors infraroigs en drons per a
la localització de bosses de
processionària - innovació tecnològica

3.000

Instal·lació de caixes refugi, neteja i
manteniment per al foment dels enemics
naturals de la processionària

500

Estudi de viabilitat d'introducció dels
parasitoids d'ous de la processionària
(finançament Obra Social La Caixa)
investigació

12.886

N)

500

Elaboració vídeo divulgatiu i altre
material divulgatiu
Total

500

En el següent quadre es resumeixen les actuacions dutes a
terme a l’illa de Mallorca durant els darrers 3 anys, així com
l’import destinat:

1.200
26.245

447.226

A les Preguntes RGE núm. 4326, 4330 i 4334/20,
presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a import de les
actuacions contra la processionària del pi dutes a terme pel
Govern de les Illes Balears durant els anys 2017, 2018 i
2019 a Mallorca.

25.249
Actuació

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

2017

Ordre de Publicació
M)
A les Preguntes RGE núm. 4325, 4329 i 4333/20,
presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a import de les
actuacions contra la processionària del pi dutes a terme pel
Govern de les Illes Balears durant els anys 2017, 2018 i
2019 a Formentera.
En el següent quadre es resumeixen les actuacions dutes a
terme a l’illa de Formentera durant els darrers 3 anys, així com
l’import destinat:
Actuació

Import (€)
2017

Import (€)

2018

Tractament aeri per al control de la
processionària del pi

360.579

Control de qualitat del tractament aeri

11.035

Instal·lació, seguiment i avaluació de
trampes per a la captura d'insectes
adults de la processionària del pi

1,500

1.500

1.500

Seguiment de la plaga, eclosió i
crisal·lidació, Elaboració de plànols de
nivells d'afectació

5.738

5.738

10.114

Pla d'inspecció ocular de bosses i
posterior eliminació

2.000

2.000

5.000

Instal·lació de caixes refugi, neteja i
manteniment per al foment dels enemics
naturals de la processionària

2.400

1.000

1.000

Tractament terrestre d'espais naturals
protegits, finques públiques i zones d'alt
ús públic

7.000

7.000

7.000

Elaboració vídeo divulgatiu i altre
material divulgatiu
178.000

196.445

195.922

Control de qualitat del tractament aeri

16.000

16.355

18.755

Total

Estudi per avaluar l'impacte dels
tractaments sobre la fauna no diana,
realitzat per la UIB

5.307

13.158

Instal·lació, seguiment i avaluació de
trampes per a la captura d'insectes
adults de la processionària del pi

6.520

6.520

2.400
18.638

19.638

396.228

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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13.068

O)

Seguiment de la plaga, eclosió i
crisal·lidació

532

532

4.285

Pla d'inspecció ocular de bosses i
posterior eliminació

1.358

1.358

5.300

Instal·lació de caixes refugi, neteja i
manteniment per al foment dels enemics
naturals de la processionària

600

600

600

1.200
219.608

A les Preguntes RGE núm. 4327, 4331 i 4335/20,
presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a import de les
actuacions contra la processionària del pi dutes a terme pel
Govern de les Illes Balears durant els anys 2017, 2018 i
2019 a Menorca.
En el següent quadre es resumeixen les actuacions dutes a
terme a l’illa de Menorca durant els darrers 3 anys, així com
l’import destinat:

8.591

Elaboració vídeo divulgatiu i altre
material divulgatiu
Total

2019

2019

Tractament aeri per al control de la
processionària del pi

Estudi de viabilitat d'introducció dels
parasitoids d'ous de la processionària
(finançament Obra Social La Caixa)
investigació

2018

236.168

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Actuació
237.930

Import (€)
2017

2018

2019

Tractament aeri per al control de la
processionària del pi

113.382

Control de qualitat del tractament aeri

7.357

Instal·lació, seguiment i avaluació de
trampes per a la captura d'insectes
adults de la processionària del pi

900

900

900
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de temps indeterminat però necessàriament llarg, introduint un
altre factor d’incertesa.

Seguiment de la plaga, eclosió i
crisal·lidació, Elaboració de plànols de
nivells d'afectació

3.124

3.124

6.324

Pla d'inspecció ocular de bosses i
posterior eliminació

1.200

1.200

5.200

Instal·lació de caixes refugi, neteja i
manteniment per al foment dels enemics
naturals de la processionària

800

800

800

Tractament terrestre d'espais naturals
protegits, finques públiques i zones d'alt
ús públic

1.400

1.400

1.400

Elaboració vídeo divulgatiu i altre
material divulgatiu
Total
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Per altra banda, el component principal de la palla és la
cel·lulosa, una substància orgànica indigerible per a la majoria
d’organismes marins, cosa que explica la persistència d’aquest
objecte al fons de la mar i reforça la idea que es tracti d’un
episodi puntual i únic.
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño

1.200
7.424

8.624
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131.363

R)
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
P)
A les Preguntes RGE núm. 4348 a 4351/20, presentades
per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a captures de bales de palla
els anys 2017, 2018, 2019 i 2020.
En relació amb l’assumpte, no ens consten casos del 2017,
dos del 2018, un el 2019 i un el 2020, sense que consti un
registre de barques d’arrossegament afectades.
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 4664/20, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a retard de la DG de Recursos
Hídrics.
1. D’acord amb els pressuposts de l’any 2020 es pot ampliar
el capítol 1 de personal de la direcció general, ja s’ha sol·licitat
a la DSG de Funció Pública la dotació de dues places existents
i la creació d’una tercera. També s’ha donat suport al servei
més afectat amb personal d’altres serveis de la direcció general.
2. Per descomptat, ja a l’anterior legislatura es va començar
aquesta tasca, amb la introducció al Pla Hidrològic de la figura
de declaració responsable per dur a terme neteges de torrents,
o la modificació de la matriu de sòl rústic de les DOT per tal
d’eliminar la necessitat d’informe previ en APR d’erosió o
APR de vulnerabilitat d’aqüífers, o la recent modificació de la
Llei d’urbanisme per tal d’evitar la necessitat d’autorització o
zona de policia de petites actuacions. Es continua fent feina en
la simplificació administrativa, sempre garantint la seguretat
per a les persones i per al medi ambient.

A les Preguntes RGE núm. 4352 a 4355/20, presentades
per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a bales de farratge
"pescades" per les barques d'arrossegament els anys 2017,
2018, 2019 i 2020.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació

En relació amb l’assumpte, s’ha estat investigant i s’han
mantingut contactes amb altres autoritats encarregades de la
vigilància de la mar, però no ha estat possible conèixer l’origen
de les bales de palla per adoptar les mesures pertinents contra
qui les hagi pogut abocar o perdut accidentalment.

S)

En primer lloc, les bales de palla són objectes que, com a
tants d’altres, cauen accidentalment a les xarxes
d’arrossegament per la pròpia forma de treballar d’aquest
ormeig, el qual escombra el fons de la mar de tal manera que
molt d’allò que ha caigut des de la superfície hi acaba dins.

Les quanties aprovades dins els pressuposts d’enguany
específicament per a les festes de Sant Joan eren amb caràcter
finalista i, un cop l’Ajuntament de Ciutadella ha comunicat la
suspensió de les festes, aquestes no es podran destinar.

En el cas que ens ocupa, cal suposar un únic episodi
accidental (caiguda des d’un vaixell de càrrega? Naufragi?) en
algun punt de la Mediterrània occidental, abans o a principis
del 2017, i una deriva anàrquica de les bales, dispersades pels
corrents marins.
Atesa la naturalesa de la palla, la seva surabilitat es va
reduint a mesura que es va amarant, de manera que la deriva de
les bales es degué produir a mitges aigües i durant un període

A la Pregunta RGE núm. 5115/20, presentada pel
diputat Josep castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a despeses de les festes de Sant Joan, Govern de les
Illes Balears 2020.

La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández
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La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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T)
A les Preguntes RGE núm. 5317 a 5323/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre de pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 23 de
març de 2020 a cadascun dels hospitals de les Illes Balears.
Les dades sobre els pacients es publiquen diàriament per
illes. Els pacients normalment estan ingressats a medicina
interna, pneumologia i cuidats crítics, si així ho requereixen.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
X)
A les Preguntes RGE núm. 5352 a 5358/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a cobertures de
professionals en els serveis dels hospitals de les Illes Balears
a dia 23 de març de 2020.
S’han contractat 250 nous professionals de totes les
categories, especialment per reforçar els hospitals, Atenció
Primària i el 061. S’han distribuït segons les necessitats.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
U)
A les Preguntes RGE núm. 5331 a 5337/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre de professionals
sanitaris de cadascun dels hospitals de les Illes Balears
infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que
romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a
data 23 de març de 2020.
Les dades que es demanen son les publicades de manera
global, a diari, per part de la consellera de Salut i Consum.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Y)
A les Preguntes RGE núm. 5498, 5501 i 5504/20,
presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a treballadors i
usuaris que han hagut d'estar aïllats i en quarantena i a
contacte per vídeo conferència dels interns amb les famílies
del centre Es Mussol.
El centre d’Es Mussol es troba tancat des de l’inici de
l’estat d’alarma. En les dates anteriors no s’ha donat cap
supòsit dels exposats a les preguntes.
Palma, a 16 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
V)
A les Preguntes RGE núm. 5338 a 5344/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre d'EPI
disponibles a data 23 de març de 2020 a cadascun dels
hospitals de les Illes Balears.
En l’actualitat tots els recursos humans i materials del
Servei de Salut i Consum estan dedicats a la lluita contra la
pandèmia de la COVID-19. El material de protecció
subministrat als centres sanitaris és aquell que indiquen els
protocols.
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Z)
A les Preguntes RGE núm. 5499 i 5500/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a treballadors i usuaris que
han hagut d'estar aïllats i en quarantena dels centres Es
Fusteret i Es Pinaret.

Exposam les dades agrupades dels dos centres:
Total plantilla: 176 persones.

Ordre de Publicació
W)
A les Preguntes RGE núm. 5345 a 5351/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a mesures que ha adoptat
la gerència dels hospitals de les Illes Balears en relació amb
els professionals sanitaris en alguna situació especial en
relació amb la pandèmica de la COVID-19.
Tots els hospitals públics de les Illes Balears han adoptat les
mesures que indiquen els protocols.

- Treballadors que han estat de baixa per simptomatologia
compatible amb COVID-19: 13.
* A tots se’ls ha realitzat la prova per ser considerats
treballadors serveis essencials (mateix tractament que els
treballadors sanitaris).
RESULTATS: 13 negatius.
- Treballadors que han estat de baixa per possible contacte
estret amb familiars o coneguts probables COVID-19 (no
presentaven simptomatologia): 3.
* A tots se’ls ha realitzat la prova per ser considerats
treballadors serveis essencials (mateix tractament que els
treballadors sanitaris).
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Palma, a 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

RESULTATS: 2 negatius.
1 pendent resultat.
Palma, a 16 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 5502 i 5503/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a usuaris que han hagut
d'estar aïllats i en quarantena dels centres Es Fusteret i Es
Pinaret.
Total interns en centres en aquests moments: 64.
- Cap intern no ha mostrat simptomatologia compatible amb
COVID-19.
- 1 intern d’Es Pinaret va ser operat a Son Espases per esquinç
amb ruptura de fibra muscular. Va ser aïllat durant uns dies en
precaució d’observació de símptomes per haver sortit del centre
durant els dies d’hospitalització. No ha presentat cap
simptomatologia.

Ordre de Publicació
A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 8574 i 8562/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de maig de 2020, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades pels diputats Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, i Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a restriccions de circulació dels vehicles
dièsel el 2025 i a finalització de l'estat d'alarma a les Illes
Balears, per les preguntes RGE núm. 8695 i 8696/20, relatives
a utilització dels doblers dels ajuntaments per part d'altres
administracions i a accions del Govern davant la discriminació
de Balears en el repartiment del fons de rescat autonòmic,
respectivament.

- 1 intern d’Es Pinaret que es trobava en permís familiar ha
estat retornat al centre Es Pinaret per la policia per trencament
de confinament. No presentava simptomatologia. Va ser aïllat
durant 14 dies per prevenció. No ha presentat simptomatologia
en tots els dies d’aïllament.

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

Ordre de Publicació
- 1 interna de medi obert va tenir un canvi de mesura cap a
internament a Es Fusteret (petició des de la Fundació i DG) per
trencament reiterat del confinament. No presentava
simptomatologia. Va ser aïllada durant 14 dies per prevenció.
No ha presentat simptomatologia en tots els dies d’aïllament.
Palma, a 16 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8158/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de maig de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8555/20,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a sol·licitud de
reactivació de la pesca recreativa a les Illes Balears.
Palma, a 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

C)

RGE núm. 8772/20, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca davant el Ple, sobre la
política universitària envers la COVID-19.

Tramitació de pregunta amb sol·licitud de resposta oral
davant comissió per a la Pregunta amb sol·licitud de
resposta escrita RGE núm. 10743/19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de maig de 2020, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de maig de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8692/20,
presentat pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt, i acorda, conformement amb l'article 177.4
del Reglament de la cambra, que la pregunta esmentada,
relativa a despeses pagades pel Govern durant el 2019 relatives
a la seguretat a les festes de Sant Joan a Ciutadella, sigui
inclosa a la primera sessió de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals que es convoqui.
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Palma, a 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Anualment, una mitjana de 10.000 persones visiten l’edifici
del Parlament i contemplen una bona part del fons artístic que
està exposat als diferents espais. Aquesta xifra s’alimenta en
una part important de la Nit de l’Art que cada any se celebra a
Palma. És una iniciativa que enforteix el lligam entre la cultura
i la nostra institució.

Ordre de Publicació
D)
Admissió de l'escrit RGE núm. 8711/20, del Govern de
les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 8/2020, de 13 de
maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de
l'activitat econòmica i la simplificació administrativa a
l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de maig de 2020, havent estat publicat en el BOIB núm. 84
de 15 de maig de 2020, el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de
mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat
econòmica i la simplificació administrativa a l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, 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 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ara, davant la crisi oberta per la COVID-19, el Parlament
de les Illes Balears vol mantenir el seu compromís amb els
creadors artístics de la nostra comunitat autònoma a uns
moments difícils provocats pel coronavirus i on la cultura no ha
estat immune a les seves conseqüències socioeconòmiques. Per
aquest motiu, el Parlament de les Illes Balears vol expressar
aquesta voluntat amb l’adquisició d’una obra originada o
motivada per la pandèmia.
Aquesta adquisició, a més d’augmentar i enriquir la
col·lecció artística del Parlament, servirà de memòria
permanent del moment crític que va viure la societat de les Illes
Balears i com a homenatge a totes les persones que van fer
feina per superar-lo i, especialment, a tots els que van perdre la
seva vida a causa de la COVID-19.
Bases de la convocatòria
Dirigida a:
La convocatòria té caràcter interdisciplinar i està oberta a
tots/es els/les artistes o els col·lectius artístics. Cada proposta
només podrà presentar una obra.
Requisits:
Les ofertes d'adquisició hauran de ser presentades en format
PDF a l’adreça electrònica convocatoria@parlamentib.es amb
les següents dades:
•

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Bases de la convocatòria d'adquisició d'una obra
artística motivada per la COVID-19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de maig de 2020, acorda d'aprovar les bases de la
convocatòria d'una obra artística motivada per la COVID-19.
Bases de la convocatòria d'una obra artística motivada
per la COVID-19
Introducció
El Parlament de les Illes Balears, des de la seva constitució
ha tingut un vincle estret i intens amb el món artístic. La pròpia
naturalesa històrica i arquitectònica de la seva seu, l’antic
Círculo Mallorquín, ha propiciat aquesta unió que ha generat
una col·lecció d’obres d’art que s’ha anat enriquint al llarg dels
anys amb l’adquisició de noves pintures, l’encàrrec d’obres
institucionals i la recepció de peces donades per artistes de
renom.

•
•
•
•

•

Fitxa tècnica (títol, mida, tècnica, edició, etc.) de l'obra
presentada.
Descripció o text explicatiu que permeti contextualitzar
l'obra presentada.
Una o diverses imatges de l’obra.
Preu de l'obra, amb el detall dels impostos inclosos.
Dades completes del/de la o dels/de les artistes creadors de
l’obra (nom, cognoms, DNI, adreça postal, telèfon i correu
electrònic).
Els/les artistes o els col·lectius artístics, en cas de ser
seleccionada la seva obra, han d’estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i hauran de complir amb els tràmits
fiscals i administratius producte del procés de compra de la
seva obra.

Pressupost:
La Comissió Assessora de la convocatòria disposarà d’un
pressupost de 10.000 euros + IVA (deu mil euros més IVA) per
a l’adquisició d’una o diverses obres.
Procés de selecció:
La decisió de quina ha de ser l’obra o les obres a adquirir
serà aprovada per la Mesa del Parlament de les Illes Balears a
partir de la proposta presentada per una comissió assessora, que
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Ordre de Publicació

haurà de presentar una memòria justificativa dels criteris
tècnics i artístics de l’elecció.
B)
La comissió estarà formada per les següents persones:
•
•
•
•

La directora del Museu d’Art Contemporani de Palma “Es
Baluard”, Imma Prieto
La directora del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa,
Elena Ruiz
Un representant de l’Associació d’Artistes Visuals de les
Illes Balears
El cap negociat de Divulgació Institucional, Jaume Munar,
que actuarà com a secretari, sense dret a vot.

L’obra o les obres a adquirir sortirà d’una selecció prèvia
feta per la mateixa comissió assessora a partir de les obres
presentades.
La Comissió Assessora podrà pronunciar-se sobre el preu
de les obres seleccionades i, si ho troba necessari, sol·licitar
una taxació externa sobre el seu valor.

Acord de la Mesa del Parlament relatiu a l'accés dels
mitjans de comunicació al Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de maig de 2020, ha adoptat el següent acord relatiu a
l’accés dels mitjans de comunicació al Parlament de les Illes
Balears que es transcriu a continuació:
Acord per l’accés dels mitjans de comunicació
al Parlament de les Illes Balears
L’accés dels professionals dels mitjans de comunicació es
realitzarà en els supòsits que es presenten en aquest acord:
1. Per l’accés a la seu parlamentaria serà necessària una
acreditació prèvia.

La resolució de la convocatòria es farà pública a través de
la pàgina web del Parlament de les Illes Balears i a través de les
xarxes socials i es publicarà en el Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

Els professionals han de confirmar la seva assistència al
Servei de Comunicació i Divulgació, a través del mail
comunicacio@parlamentib.es abans de les 14.00 hores del
dia anterior a la data convocada de les rodes de premsa,
sessions plenàries i comissions parlamentaries. Els
professionals s’identificaran a l’entrada del Parlament de les
Illes Balears, situada al número 16 del carrer Palau Reial,
en el dia que estigui prevista la roda de premsa, la sessió
plenària o la comissió parlamentària.

La Comissió Assessora es reserva la potestat de declarar
deserta la convocatòria.

2. L’accés a les rodes de premsa es realitzarà en les següents
condicions:

L’obra seleccionada serà propietat del Parlament de les Illes
Balears i formarà part de la seva col·lecció artística.

Drets i obligacions dels participants:
Presentar l’obra a la convocatòria implica la presumpció de
la seva autoria, i qui l’hagi presentat és responsable davant tota
reclamació que es pugui formular.
L’artista o els/les artistes o els col·lectius artístics
seleccionats han de comunicar per escrit, en un termini no
superior a 15 dies hàbils des de la publicació de la resolució, la
seva acceptació. En cas contrari, perdran la condició de
seleccionats.
El pagament dels honoraris que corresponguin a l’artista o
als/a les artistes o als col·lectius artístics seleccionats,
s’efectuarà, amb la prèvia presentació de la factura
reglamentària i d’acord amb la disponibilitat de tresoreria, en
un termini màxim de 30 dies una vegada aprovada la factura.
El fet de participar en aquesta convocatòria suposa acceptar
les seves condicions. Incomplir qualsevol dels punts anteriors
pot suposar l’anul·lació de l’adquisició i haver de reintegrar les
quantitats percebudes per part del/de la o dels/de les artistes o
del col·lectiu artístic seleccionats.
Data màxima de presentació d’obres: 15 de juliol de 2020.
Palma, a 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.1. Les rodes de premsa dels grups parlamentaris es
realitzaran els dilluns a la Sala d’Actes del Parlament de les
Illes Balears. Per cada grup parlamentari hi podran
participar un màxim de dos intervinents i podran estar
acompanyants d’un responsable de comunicació del grup.
2.2. L’accés presencial dels professionals dels mitjans de
comunicació es realitzarà respectant les mesures per
garantir la seguretat sanitària. Entenent les limitacions que
aquestes suposen i atenent la conciliació personal i laboral
dels professionals dels mitjans de comunicació, el Servei de
Comunicació i Divulgació enregistrarà les rodes de premsa,
que es retransmetran en directe a través de la plataforma
Youtube.
2.3. La convocatòria de la roda de premsa, així com la
gestió d’aquesta (torns de paraula, formulació de preguntes
per via telemàtica, etc.) seran a càrrec dels grups
parlamentaris.
3. L’accés a les sessions plenàries es realitzarà en les següents
condicions:
3.1. Durant el transcurs de les sessions plenàries i
respectant les recomanacions sanitàries vigents, nou
professionals romandran a la Sala Groga. A la sala de plens
només hi podran accedir i romandre set professionals (dels
quals dos estaran exclusivament vinculats als mitjans
radiofònics). La resta romandrà a la Sala d’Actes, espai on
els grups parlamentaris realitzaran declaracions, en els
mateixos supòsits prevists per a la realització de les rodes
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de premsa. L’accés a la Sala de les Passes Perdudes només
queda autoritzat com a zona de pas.

3. Aquest acord es comunicarà als grups parlamentaris i també
al servei de Protocol de la cambra.

3.2. Per realitzar fotografies durant el transcurs dels debats,
dos professionals podran accedir a la sala de plens,
simultàniament i mantenint les distàncies de seguretat
pertinents, durant un temps màxim de cinc minuts i de
forma rotatòria, a partir d’una distribució prèvia feta entre
els professionals i el Servei de Comunicació i Divulgació
Institucional.

4. Aquest acord es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

4. L’accés a les comissions parlamentàries es realitzarà en les
mateixes condicions que es preveuen al punt 3 d’aquest
acord, amb l’excepció que la Sala d’Actes no estarà
habilitada per al seu accés i ús previst.
5. Aquest acord es comunicarà als grups parlamentaris i també
al servei de Comunicació i Divulgació Institucional de la
cambra.
6. Aquest acord es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.
Seu del Parlament, 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

Seu del Parlament, 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
Modificació del punt F) de les mesures complementàries
al Pla de contingència del Parlament de les Illes Balears
davant la situació ocasionada per la COVID-19
(coronavirus).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de maig de 2020, atesos els acords adoptats a la mateixa
sessió en relació amb l’accés dels mitjans de comunicació al
Parlament de les Illes Balears i amb la realització de reunions
entre els grups parlamentaris i persones externes a la cambra en
seu parlamentària, així com altres extrems que la Mesa ha
considerat, acorda de modificar el punt F) de les mesures
complementàries al Pla de contingència del Parlament de les
Illes Balears davant la situació actual ocasionada per la
COVID-19 (coronavirus), aprovades a la Mesa del passat dia
16 de març de 2020, que queda redactat de la manera següent:

C)
Acord de la Mesa del Parlament relatiu a la realització
de reunions entre els grups parlamentaris i persones
externes a la cambra en seu parlamentària.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de maig de 2020, ha adoptat el següent acord relatiu a la
realització de reunions entre els grups parlamentaris i persones
externes a la cambra en seu parlamentària que es transcriu a
continuació:
Acord per a la realització de reunions entre els grups
parlamentaris i persones externes a la cambra
en seu parlamentària
La realització de reunions entre els grups parlamentaris i
persones externes a la cambra en seu parlamentària es podrà
dur a terme d’acord amb les indicacions següents:
1. Es permetrà la realització de reunions entre els grups
parlamentaris i persones externes a la institució tant als
espais de cada grup, com a la Sala Maura i a la Sala
Polivalent de l’edifici Ramon Llull, sempre que es respectin
les mesures de seguretat i sanitàries que es marquen per les
autoritats sanitàries i, si escau, en els termes que estableixi
la Mesa. La capacitat màxima de la Sala Maura és de 6
persones i la capacitat de la Sala Polivalent, de 8 persones.
2. L’accés es realitzarà amb comunicació prèvia al Servei de
Protocol de la cambra en cas d’ús dels espais comunitaris,
respectant les mesures de seguretat sanitàries vigent en el
moment i prèvia identificació a l’entrada de la seu del
Parlament de les Illes Balears.

“F) Accés
1. Podran accedir a les instal·lacions del Parlament de les
Illes Balears els membres de la Mesa, els portaveus dels
grups parlamentaris, els diputats i les diputades, el personal
del Gabinet de la Presidència i els funcionaris del
Parlament. També hi podran accedir les persones externes
que precisin acudir al Registre, accés que es podrà regular
d’acord amb les recomanacions que es determinin.
2. No obstant això, i atès que s’ha reprès l’activitat
parlamentària, s’autoritza l’accés al personal de llenguatge
de signes, a tot el personal eventual prèvia autorització del
portaveu del grup parlamentari corresponent i a qualsevol
persona externa que pugui acreditar que l’activitat que hagi
d’acomplir necessiti la seva presència física sempre que ho
autoritzi l’oficiala major de la cambra.
3. Es permet l’entrada de professionals dels mitjans de
comunicació a la seu de la cambra amb l’acreditació prèvia
del Servei de Comunicació i Divulgació Institucional tant
per a les rodes de premsa presencials com per a la presència
limitada a les sessions plenàries i a les sessions de les
comissions, conformement amb l’acord adoptat per la Mesa
en relació amb l’accés dels mitjans de comunicació al
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de maig
de 2020.
4. Es permetrà la realització de reunions entre els grups
parlamentaris i persones externes a la institució tant als
espais de cada grup, com a la Sala Maura i a la Sala
Polivalent de l’edifici Ramon Llull, sempre que es respectin
les mesures de seguretat i sanitàries que es marquen per les
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autoritats sanitàries i, si escau, en els termes que estableixi
la Mesa. La capacitat màxima de la Sala Maura és de 6
persones i la capacitat de la Sala Polivalent, de 8 persones.”
Seu del Parlament, 27 de maig de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
E)
Pla general de seguretat i salut per al Parlament de les
Illes Balears en el qual s’adopten les mesures preventives
necessàries que permetin el retorn al servei públic amb
seguretat per al personal funcionari i eventual de la cambra
a partir del Pla per a la transició cap a una nova normalitat
La Mesa del Parlament, en sessió de dia 27 de maig de
2020, acordà l’aprovació inicial del Pla i delegà en el president
la seva aprovació definitiva sempre que no s’hi introduïssin
modificacions substancials a conseqüència de l’audiència a la
Comissió de seguiment de la COVID-19 i el Comitè de
Seguretat i Salut del Parlament de les Illes Balears.
En data 29 de maig de 2020, el president, oïda la Comissió
de seguiment de la COVID-19 i la Comissió de Seguretat i
Salut del Parlament, i d’acord amb els informes emesos pel
Servei de Prevenció extern -que s’annexen-, eleva a definitiu el
Pla general de seguretat i salut per al Parlament de les Illes
Balears. En aquest s’adopten les mesures preventives
necessàries que permetin el retorn al servei públic amb
seguretat per al personal funcionari i eventual de la cambra en
el context del Pla per a la transició cap a una nova normalitat,
aprovat pel Consell de Ministres el 28 d’abril de 2020.
Per a l’elaboració del Pla s’han seguit les indicacions
contingudes als informes del Servei de Prevenció aliè, abans
esmentats, i en els termes de la Resolució del conseller de
Model Econòmic, Turisme I Treball i president de l’IBASSAL,
d’11 de maig de 2020, per la qual s’aprova el protocol
d’actuació en matèria de salut laboral, en el marc de l'estratègia
de resposta a la infecció per COVID-19, en el sector d’oficines.
El pla consta de nou punts i dos annexos, amb un contingut
divers: des de la determinació de l’objecte, les mesures
d’organització del personal i de les condicions laborals
(respecte dels grups vulnerables o sensibles, el teletreball i de
conciliació de la vida familiar i laboral), les mesures
preventives d’higiene i desinfecció, les mesures especials per
a les zones comunes i les especials sobre les rodes de premsa
i les proves selectives.
Pla general de Seguretat i Salut
per al Parlament de les Illes Balears
Primer. Objecte
Les mesures tindran caràcter transitori i la seva vigència es
fonamentarà i desenvoluparà d’acord amb el Pla per a la
transició cap a una nova normalitat o un altre pla o protocol
posterior aprovat pel Consell de Ministres i, en qualsevol cas,
mantindrà la seva vigència fins que es determini el pas a la fase
de nova normalitat.
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Encara que finís la declaració d’estat d’alarma, no pot
comportar la tornada immediata a la normalitat, sinó que ha
d’haver-hi un trànsit gradual que eviti inseguretats jurídiques.
En aquest sentit, s’han d’establir les pautes generals per a la
reincorporació progressiva tant del personal funcionari al servei
de l'administració parlamentària com del personal eventual, per
tal que sigui homogènia, progressiva, gradual i amb totes les
garanties, sense perjudici de les especificitats i especialitats de
tipologia de personal i serveis públics a prestar per cada servei
i secció.
Es tendrà en compte l'aplicació de les instruccions i dels
protocols que s'estableixin des de les autoritats sanitàries i la
seva actualització.
Per la qual cosa, no s'entén com un escenari estable i no
tindran efectes posteriors ni la consideració de drets adquirits
respecte de les situacions que puguin generar-se.
Segon. Mesures d’organització del personal
El Pla dóna resposta a la tornada gradual a la normalitat
segons l’activitat parlamentària i la institucional que es dugui
a terme. La reincorporació de personal funcionari i eventual als
seus llocs de treball haurà de produir-se de manera gradual, en
funció de les fases establertes en el Pla per a la transició cap a
una nova normalitat. Els criteris a seguir són les necessitats del
servei, les mesures de seguretat i salut i els col·lectius
classificats en cada moment com a grups vulnerables per
COVID-19 pel Ministeri de Sanitat.
A. Mesures generals de protecció
El servei de prevenció aliè, ateses les recomanacions de
les autoritats sanitàries, la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de Prevenció de Riscos Laborals, el Reial Decret 664/1997,
de 12 de maig sobre la protecció dels treballadors contra els
riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant
el treball i el procediment d’actuació per als serveis de
prevenció de riscos laborals front a l’exposició al nou virus
(SARS-COV-2), ha elaborat uns informes sobre l’avaluació
de riscos laborals per a cada lloc de treball de la Institució
parlamentària. S’ha informat a tots els treballadors i
treballadores de la cambra del contingut de l’esmentat
informe.
L’informe preveu una sèrie de mesures generals de
protecció:
• La necessitat d’equips de protecció individual i/o
mesures de protecció col·lectiva és d’ús altament
recomanable en els llocs de treball per a aquelles
activitats en què siguin necessaris.
• La utilització d’equips de protecció respiratòria i altres
tipus de mascaretes quirúrgiques i/o higièniques.
• L’ús de mascaretes serà obligatori en aquells casos en
què no es pugui mantenir la distanciació social
aproximada de dos metres.
• La instal·lació d’elements de separació.
B. Mesures organitzatives de l’acompliment del treball
La reincorporació al treball ha de guiar-se pel principi
de minimització del risc i anar pautada per un seguiment
estricte de criteris preventius si no es vol una dramàtica
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marxa enrere. S'ha de fer de manera progressiva i adequada
a l’activitat parlamentària i institucional que es vagi
desenvolupant, d’acord amb el que disposin en cada
moment la normativa vigent i les autoritats sanitàries. Totes
les fases es basen en el Pla per a la transició a una nova
normalitat (o, quan pertoqui, en un altre pla o protocol
posterior que s’estableixi).
La reincorporació presencial als llocs de treball de
l’Administració parlamentària s’estructura en les fases que
es desenvolupen de forma detallada en l’Annex 1.

•
•

•

Els paràmetres de la reincorporació són els següents:
S’establiran i mantindran els sistemes de teletreball i
treball a distància, sempre que sigui possible.
S'ha de facilitar la flexibilitat horària i els treballs a
torns per garantir la conciliació familiar i per reduir la
mobilitat en les franges horàries amb més afluència.
Es reduirà el nombre de funcionaris presents de manera
simultània en un mateix espai de treball, per tal de
garantir la distància interpersonal de seguretat.

C. Informació i formació al personal funcionari i
eventual
•

•
•

S’ha d'informar i formar tots els treballadors funcionaris
i eventuals en el nou procediment de feina establert al
control del risc d’infecció per COVID-19 en l’entorn
laboral.
S'ha de facilitar informació i formació al personal en
matèria d’higiene i sobre l’ús del material de protecció.
S’han d'instal·lar cartells informatius a totes les zones
comunes i de treball amb les recomanacions bàsiques de
prevenció del contagi davant el coronavirus,
especialment per al manteniment de la distància de
seguretat i la neteja o desinfecció de mans (per exemple,
als lavabos).

Tercer. Mesures de les condicions laborals del personal
A. Mesures vinculades al personal que pertany a grups
vulnerables o sensibles
El personal pot ser declarat sensible pel metge o la
metgessa del servei de prevenció aliè, d’acord amb la
valoració del seu estat de salut i la seva vulnerabilitat. Els
vigents Protocols de la Xarxa Nacional de Vigilància
Epidemiològica considera factors i malalties de risc per al
nou coronavirus (SARS-CoV-2) les malalties i
circumstàncies següents:
a) Embarassades.
b) Persones amb problemes de salut crònics de l’aparell
respiratori, cardiovasculars o altres patologies associades.
c) Persones que han rebut darrerament tractaments
oncològics de quimioteràpia o radioteràpia o que estiguin
immunodeprimides.
d) Persones amb diabetis.
e) Persones que durant el període de confinament hagin
estat declarades de risc.
f) Persones de més de 60 anys.
Per aquest motiu, el personal declarat sensible, amb la
comunicació prèvia al Departament de Recursos Humans,
disposarà de mesures de protecció especial a l’hora de

reincorporar-se presencialment al lloc de treball i, en funció
de les possibilitats que ofereixi el seu lloc de treball i les
seves necessitats, li serà aplicable una de les situacions
següents:
a) Permanència al domicili en règim de teletreball.
b) Permanència al lloc de treball amb les mesures
d’adaptació de l’espai i les mesures especials que el servei
de prevenció consideri adequades.
c) Reubicació del lloc de treball a un altre espai.
d) Permanència obligatòria al domicili, amb la cobertura
de permís per deure inexcusable de caràcter públic, en el
cas que no es pugui articular cap de les situacions anteriors.
e) Incapacitat temporal (baixa), declarada pel servei
públic de salut.
B. Teletreball
S’establiran i mantindran els sistemes de teletreball i
treball a distància, sempre que sigui possible, fins que
arribem a la fase de normalitat i en tot cas s’haurà de
prioritzar en primer lloc el teletreball per a les empleades i
empleats públics, pertanyents als grups vulnerables per al
COVID-19 que estableixi el Ministeri de Sanitat i, en segon
lloc, s’haurà de prioritzar per a aquells que tinguin al seu
càrrec persones menors de 14 anys o majors dependents i es
vegin afectats pel tancament de centres educatius o de
majors prèvia justificació d'aquestes circumstàncies i les
necessitats del servei ho permetin.
La implantació de la modalitat de teletreball es
desenvolupa a l’Annex 2.
C. Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral
L'oficiala major, amb l’informe previ del cap o la cap de
servei o secció, podrà autoritzar motivadament respecte del
personal del Parlament que tingui al seu càrrec fills de fins
a catorze anys o majors dependents i es vegi afectat pel
tancament de centres educatius, o del personal que
convisqui amb familiars immunedeprimits o persones grans,
se li apliquin, per ordre de preferència, les mesures
següents:
a) Flexibilització de l’horari de permanència obligatòria,
sense subjecció als límits establerts per l’Estatut de
Personal o l’Acord sobre les normes horàries del personal
del Parlament. El personal que es pugui trobar en aquesta
situació podrà realitzar torns de treball amb presència física
l’horabaixa.
b) Permanència al domicili, en règim de teletreball, en
un model d’horari adaptat.
c) Permanència total o parcial al domicili, en el cas que
sigui imprescindible, amb la cobertura de permís per
compliment d’un deure inexcusable.
Quart. Mesures preventives d’higiene i de desinfecció
Es recorden i es reforcen les recomanacions generals
d’actuació davant possibles contagis de coronavirus en els llocs
de treball del Parlament de les Illes Balears, aprovades per la
Mesa del Parlament en sessió celebrada dia 11 de març de 2020
i que completaven les recomanacions efectuades per
Presidència dia 10 de març de 2020.
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Cinquè. Mesures a aplicar en els edificis, accessos, zones
comunes, sala de Plens, sales de reunions i altres zones de
treball
A. Mesures relacionades amb els accessos als edificis
Per evitar el contagi en l’atenció directa al públic, s’ha
instal·lat una mampara de protecció per al personal de
seguretat que rep, identifica i lliura les acreditacions. Als
accessos es reforcen els senyals amb informació de mesures
preventives i distanciament social i es garanteix la
disponibilitat i la facilitat d’accés al gel hidroalcohòlic per
a rentar-se les mans.
B. Mesures relacionades amb els espais comuns i les
sales
S’analitzen la distribució i l’organització dels llocs de
treball per garantir que es pot mantenir la distància de
seguretat en totes les àrees d’ús comú. S’identifiquen les
tasques en les què serà difícil respectar la distància de
seguretat i cercar possibles solucions, com barreres físiques
i elements de separació entre persones, modificar la forma
d’executar la tasca (mecanitzar-la, utilitzant equips de
treball que permetin separar els/les treballadors/es, etc.), o
l’ús d'equips de protecció individual (en funció de
l’avaluació de riscos).

•

•
•
•

•

•

Altres mesures a adoptar són les següents:
Es fomentarà l’ús de les escales en lloc de l’ascensor.
En cas que sigui imprescindible l’ús de l’ascensor
només podrà ser utilitzat per una sola persona cada
vegada.
Es garantirà la ventilació adequada de les sales,
despatxos i zones comunes.
Se seguiran afavorint les videoconferències o altres
sistemes no presencials.
L’obertura del servei de begudes (bar) quedarà
subordinada a l’obligació de respectar la mesura de
complir amb el requisit de dos metres de distància
interpersonal. S’instal·laran elements de contenció.
S’iniciarà a partir de l’entrada en la fase de normalitat.
S’haurà de fixar especial atenció a les mesures
d’actuació en vestuaris i despatxos en els quals es
duguin a terme reunions, per evitar el risc de contagi,
per la major probabilitat d’entrar en contacte amb
superfícies i objectes contaminats i de contacte directe
entre persones.
Es facilitaran els accessos als espais, deixant quan sigui
possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les
manetes el mínim possible.
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vegada ha finalitzat la suspensió dels terminis administratius,
en aplicació de la modificació del Reial Decret 463/2020, de 14
de març feta per la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma, les
convocatòries de processos selectius es reprendran quan la
Mesa del Parlament ho acordi, a partir de l’1 de juny.
Vuitè. Subjecció a les necessitats del servei
Les previsions contemplades en el present Pla s'estableixen
sense perjudici de la subjecció de tot el personal funcionari i
eventual a les necessitats del servei degudament justificades i
de la seva disposició quan es requereixi per a prestar els serveis
derivats de l’activitat parlamentària. Es garantiran les mesures
preventives necessàries.
Novè. Efectes i Entrada en vigor
1. Es modifiquen els Acords de la Mesa del Parlament de les
Illes Balears de data 13 de març en els quals acordà d’aprovar
un Pla de contingència i, en sessió de dia 16 de març de 2020,
les mesures complementàries al Pla de contingència del
Parlament de les Illes Balears davant la situació actual
ocasionada pel COVID19 (coronavirus), i les seves
modificacions (de dia 30 de març i 16 d’abril, respectivament)
en aquells aspectes que siguin contradictoris.
2. Aquest Pla produirà efectes des del dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears i tindrà caràcter temporal fins que, de conformitat amb
el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, es
determini el pas a la fase de nova normalitat.
Palma, 25 de maig de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
Annex 1
Fases de la reincorporació presencial als llocs de treball
de l’administració parlamentària
Les fases principals de la reincorporació presencial als llocs
de treball de l’Administració parlamentària, que s’ajustaran el
que la normativa estableixi, són les següents:
Fase 0: Fins a l’11 de maig de 2020
Fase I: De l’11 de maig al 24 de maig
Fase II: Del 25 de maig al 7 de juny
Fase III: Del 8 de juny al 21 de juny

Sisè. Mesures a aplicar per a la presència de mitjans de
comunicació
L’autorització d’entrada de personal dels mitjans de
comunicació audiovisuals i premsa escrita es farà de manera
gradual i progressiva.
Setè. Mesures relacionades amb les proves selectives
La Mesa del Parlament haurà de garantir que la celebració
de proves selectives presencials es duguin a terme d’acord amb
les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries. Una

Fase de Normalitat: A partir del 22 de juny de 2020
Fase 0. PREPARACIÓ
En l’etapa 0 es dóna preferència a la modalitat de
teletreball. Per tant, s’autoritza el personal que actualment
treballa a distància perquè ho continuï fent, sempre que la
naturalesa dels nous requeriments de l’activitat laboral no
disposi el contrari.
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En els casos en què el teletreball no sigui possible, la
permanència del personal al seu domicili, durant aquesta etapa,
tindrà la consideració de deure inexcusable de caràcter públic.
Es determinarà, en funció de l’activitat parlamentària i
institucional, quina és la dotació mínima de personal com a
servei essencial i quins seran els espais de treball habilitats que
permetin garantir la realització de les sessions dels òrgans
parlamentaris que es puguin convocar de manera ordinària i
presencial. Els caps i les caps de servei i secció han d’establir
els mecanismes de flexibilitat horària i rotació entre el personal
al seu càrrec per tal de garantir alhora la prestació del servei i
la seguretat del personal.
Es mantenen els serveis essencials que consten en les
mesures complementàries en matèria de personal, atès l’Acord
de la Mesa i de la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessions de dies 8 d’abril i 16 d’abril de 2020, en
relació amb els Acords de data 16 i 30 de març d’enguany
sobre activitat parlamentària a partir dels dies 14 i 17 d’abril.

i la voluntat o preferència del personal, d’acord amb la situació
i necessitats de conciliació personals.
En aquesta fase es recomana la reincorporació gradual de
les persones que prestin serveis en:
•
•

Protocol i Relacions Institucionals
Documentació i Biblioteca

Fase III. AVANÇADA
En la Fase III es requereix l’activitat presencial en
condicions similars al període anterior a l’estat d’alarma. Se
seguirà la modalitat de teletreball i les mesures de seguretat i
salut necessàries.
Seguiran prohibides les visites organitzades al Parlament i
no es permetrà l’accés a la Biblioteca a persones externes.
Fase IV. NORMALITAT

Fase I. INICIAL
En la fase I es comença a recuperar una certa normalitat,
atès que ja s’ha iniciat l’activitat parlamentària. En aquesta
etapa s’ha de controlar el nombre de funcionaris presents al
Parlament de manera simultània i, alhora, reduir-ne el temps de
permanència. Com en l’etapa anterior, s’autoritza el personal
que treballa a distància perquè ho continuï fent, sempre que la
naturalesa dels nous requeriments de l’activitat del Parlament
no disposi el contrari.

La Mesa del Parlament haurà d’avaluar com s’han
desenvolupat les etapes anteriors i decidir si el programa de
teletreball ha de continuar amb els mateixos paràmetres i si és
convenient començar a fer visites i permetre l’accés a la sala de
lectura de la biblioteca i l’entrada de públic. De la mateixa
manera, la Mesa s’haurà de pronunciar sobre una eventual
obertura del bar del Parlament.

Annex 2
En aquesta fase es recomana la reincorporació gradual de
les persones que prestin serveis en:
• Majordomia
• Serveis Econòmics
• Transcripcions
• Serveis Generals
• Eventuals dels grups parlamentaris
• Manteniment
• Audiovisuals
• Comissions
• Lletrats
• Comunicació i Divulgació Institucional
Durant aquesta fase és obligatòria la permanència física al
lloc de treball d’almenys un funcionari o funcionària per cada
servei o secció. S’exceptuen les persones que realitzen
teletreball o pertanyen a un grup de risc o hagin de conciliar la
vida familiar i la laboral i tenguin autorització per no acudir de
forma presencial.
Fase II. INTERMÈDIA
En la Fase II, es recupera l’activitat presencial, tot i que
s’aplica la modalitat de teletreball (Annex 2).
Els caps i les caps de servei han d’establir els mecanismes
de flexibilitat horària i rotació en torns del personal al seu
càrrec, per tal de garantir alhora la prestació del servei i la
seguretat del personal. L’assignació als torns i horaris de treball
s’establirà preferentment de manera consensuada entre el
funcionari o la funcionària i el cap o la cap, sempre en atenció
a les necessitats del servei, les mesures de seguretat i protecció

Modalitat de teletreball amb motiu de la COVID-19
1. Definició i característiques del teletreball
El teletreball és la modalitat de prestació de serveis de
caràcter no presencial, basada en l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació, que possibilita als treballadors dur
a terme una part o la totalitat de la seva jornada laboral de
manera no presencial.
El teletreball no és un dret ni una obligació, sinó una
possibilitat que ofereix l’Administració parlamentària en funció
de les característiques de les tasques de cada lloc de treball,
sens perjudici que estigui altament recomanat en certes
situacions, com és el cas del personal vulnerable.
2. Necessitat
Fins ara la incorporació de la modalitat del teletreball tenia
com a objectius contribuir a reduir el nombre de
desplaçaments, estalviar el consum energètic, prevenir riscos
d’accidents in itinere i afavorir la conciliació de la vida
professional i la personal.
No obstant això, la pandèmia de la COVID-19 ha posat el
teletreball al centre d’atenció com a condició necessària per a
fer possible continuar prestant els serveis administratius i
garantir una ocupació moderada dels espais de treball per a
complir la distància interpersonal de seguretat entre els
treballadors.
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Es fa constar que l’extensió generalitzada del teletreball per
l’actual situació d’urgència sanitària requereix un estudi
posterior i aprofitar l’experiència adquirida per a proposar una
normativa de regulació del teletreball al Parlament de les Illes
Balears.
3. Principis
El Parlament segueix els principis de l’Acord marc europeu
sobre el teletreball, del 16 de juliol de 2002 i el Decret
36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de
prestació de serveis mitjançant teletreball a l ‘Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; en concret:
• El caràcter voluntari i reversible del teletreball.
• El principi d’igualtat de tracte entre el personal que opta per
la modalitat de teletreball i el que opta per la modalitat
presencial, comparables en tot el que afecta les condicions
d’ocupació i, en concret, els drets de formació i promoció
professional i l’exercici de drets col·lectius.
• La responsabilitat empresarial amb relació a la protecció de
dades, el respecte a la vida privada i la intimitat del
personal en modalitat de teletreball i la protecció de la
seguretat i la salut.
4. Vigència
La durada d’aquest programa abasta fins la fase de
normalitat. En finalitzar el temps pel qual s’autoritza la
prestació de serveis en règim no presencial, el treballador o
treballadora tornarà a prestar serveis d’acord amb el règim
horari presencial que tenia establert prèviament i en els
mateixos termes que en el moment de la incorporació a la
modalitat no presencial, llevat que a partir d’aquella data hi
hagi un altre programa de teletreball al qual es pugui acollir.
El personal que s’acull a la modalitat de teletreball té la
condició de teletreballador o teletreballadora únicament el
temps de durada de la prestació de serveis en la modalitat no
presencial i queda sense efecte si canvia de lloc de treball.
Aquesta situació és reversible en qualsevol moment a
instància de la persona autoritzada i del cap o la cap del servei
o de l’oficiala major.
L’oficiala major pot suspendre temporalment la condició de
teletreballador o teletreballadora per circumstàncies
sobrevingudes que afectin la persona o per necessitats del
servei que justifiquin la mesura. En la tramitació del procés,
s’ha de comunicar presencialment a la persona afectada, una
vegada acreditades les circumstàncies que ho justifiquen.
L’autorització es pot suspendre temporalment per
circumstàncies sobrevingudes que afectin la persona
autoritzada, per necessitats del servei degudament justificades,
o per problemes de l’equip informàtic o del sistema de
comunicació i connectivitat. En aquest darrer supòsit, la
persona autoritzada ha de prestar serveis en règim presencial
fins que els problemes es resolguin, excepte aquells funcionaris
o funcionàries que formin part del grup de persones
vulnerables.
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5. Consideracions generals
El servei de prevenció de riscos laborals ha de facilitar al
personal que s’aculli a la modalitat de teletreball l’avaluació de
riscos de la seva activitat, i també la informació pertinent en
matèria de seguretat i salut laboral per a evitar els riscos
laborals i, si calgués, disposar de les mesures preventives
necessàries.
El personal que s’acull a la modalitat de teletreball té les
obligacions següents:
•
•
•
•
•

Complir la jornada de teletreball que pertoqui.
Fer els marcatges de control horari corresponents a cada
jornada de teletreball.
Fer una relació de les tasques diàries i una avaluació
setmanal de la feina a distància.
Garantir les condicions de prevenció i salut laboral
establerta per la normativa.
Respectar la normativa sobre protecció de dades personals
i de confidencialitat i la resta de normativa continguda.

Correspon als caps o les caps de servei determinar les
tasques concretes que han de dur a terme els treballadors que
prestin el servei en règim de teletreball, i també fer-ne el
seguiment.
Aquesta modalitat de treball ha de contribuir a promoure un
model basat en la responsabilitat i l’assoliment de resultats
mesurables.
6. Requisits
Pot sol·licitar la prestació del servei en modalitat de
teletreball, d’acord amb aquest annex, el personal del
Parlament que compleixi les característiques següents:
a) Ocupar un lloc de treball que es pugui adaptar a la
prestació a distància.
b) Disposar d’un equip informàtic i de sistemes de
comunicació i connectivitat a internet suficients i segurs amb
les característiques que defineixi l’Àrea Tecnològica i de
Gestió Patrimonial.

Ordre de Publicació
F)
Resolució de Presidència per la qual s'ordena
l’aixecament de la suspensió de les proves selectives i
concurs de mèrits per constituir borses extraordinàries per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del
Parlament de les Illes Balears.
Antecedents
La Mesa del Parlament, en sessió de dia 23 de gener de
2020, atesa la necessitat i la urgència per ocupar llocs de treball
vacants que corresponen a personal funcionari mentre no es
proveeixin reglamentàriament, acordà d’aprovar la
convocatòria pública per constituir unes borses extraordinàries
per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del
Parlament de les Illes Balears. Atès l’Acord esmentat es
publicaren al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
núm. 28, de 24 de gener de 2020, les resolucions relatives a
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borses extraordinàries del cos d’uixers, del cos facultatiu
tècnic, especialitat informàtica. cos facultatiu tècnic,
especialitat imatge i so i cos d’assessors facultatius, especialitat
arxivística i documentació del Parlament de les Illes Balears.

2. S’ordena l’aixecament de la suspensió de termes i de la
interrupció de terminis administratius pel que fa a les proves
selectives i concurs de mèrits esmentats a l’apartat anterior, a
partir d’1 de juny de 2020.

Ateses les indicacions del Ministeri de Política Territorial
i Administracions Públiques i de la conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització, la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 13 de
març de 2020, acorda d’aprovar l’ajornament de totes les
convocatòries de les proves selectives i els concurs de mèrits
per constituir borses extraordinàries per cobrir, amb caràcter
d’interinitat, places vacants del Parlament de les Illes Balears,
mitjançant Resolució de presidència publicada al BOPIB núm.
35, de 13 de març de 2020.

3. S’ordena que el procés selectiu es reprengui amb la
realització de les proves selectives i el concurs de mèrits, a
partir d’1 de juny de 2020.

A l’àmbit estatal i dins el marc del 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 pel
COVID-19, es suspenen els termes i s’interrompen els terminis
per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector
públic. Aquesta disposició addicional s’ha modificat en dues
ocasions: el RD 465/2020 que es permet la continuació
d'aquells procediments administratius que vinguin referits a
situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat
d'alarma o que siguin indispensables per a la protecció de
l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis,
sempre que s'acordin motivadament; i el RD 537/2020.
Fets
L'avanç del Pla per a la transició cap a una nova normalitat,
aprovat pel Consell de Ministres el 28 d’abril de 2020 amb la
consegüent reactivació de l'activitat econòmica, de la mobilitat
i de les necessitats dels ciutadans d'accedir als serveis, tant
públics com privats, fa convenient facilitar el normal
desenvolupament dels procediments administratius.
El Reial Decret 537/2020 disposa a l’article 9:
“Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los
plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se
reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una
norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del
estado de alarma y sus prórrogas.”
Per tant, es preveu, l'aixecament de la suspensió dels termes
i de la interrupció de terminis administratius i s’estableix, amb
efectes d'1 de juny de 2020, la reactivació, entre d’altres dels
processos selectius.

4. Es publicaran les noves dates al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, en la pàgina web del Parlament
i en el tauler d’anuncis de la Institució.
5. Es publica aquesta Resolució en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, en la pàgina web del Parlament
i en el tauler d’anuncis de la Institució.
6. Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació al BOPIB.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hagi resolució expressa.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Palma, 29 de maig de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Per aquest motiu, atès l’Acord de la Mesa del Parlament de
les Illes Balears, de dia 27 de maig, dict la resolució següent:
Resolució

Ordre de Publicació
1. Es deixa sense efecte la Resolució de Presidència de 13 de
març de 2020 i publicada al BOPIB núm. 35, de 13 de març,
per la qual s’ajornen totes les convocatòries de les proves
selectives i els concurs de mèrits per constituir borses
extraordinàries per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places
vacants del Parlament de les Illes Balears.

G)
Resolució del Tribunal que ha de qualificar la prova
selectiva i un concurs de mèrits per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat,
places vacants del cos d’assessors facultatius especialitat
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arxivística i documentació del Parlament de les Illes
Balears, en relació amb el dia i l’hora de la primera prova.
El Tribunal que ha de qualificar la prova selectiva i un
concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos
d’assessors facultatius, especialitat arxivística i documentació,
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de maig
de 2020, acorda que la realització de la primera prova tendrà
lloc el proper dia 9 de juny de 2020, a les 11.00 hores, a la Sala
d'Actes del Parlament de les Illes Balears.
Seu del Parlament, 29 de maig de 2020
La presidenta del tribunal qualificador
Catalina Palmer i Taura

Ordre de Publicació
H)
Resolució del Tribunal que ha de qualificar la prova
selectiva i un concurs de mèrits per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat,
places vacants del cos d’uixers del Parlament de les Illes
Balears, en relació amb el dia i l’hora de la primera prova.
El Tribunal que ha de qualificar les proves selectives i un
concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos
d’uixers del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de maig de 2020, acorda que la realització del primer exercici
tendrà lloc el proper dia 10 de juny de 2020, a les 10.30 hores,
a la Sala d'Actes del Parlament de les Illes Balears.
Seu del Parlament, 29 de maig de 2020
La presidenta del tribunal qualificador
Aina Pilar Albertí i Cabot
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