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T) RGE núm. 8912/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de contingència
sanitària davant un previsible rebrot de la COVID-19. 2876

U) RGE núm. 8913/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests/proves de
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D) RGE núm. 9036/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a base operativa del 061 a Formentera.
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E) RGE núm. 9037/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de la "bretxa
digital". 2879

F) RGE núm. 9038/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per ajudar les
persones amb risc d'exclusió social. 2879

G) RGE núm. 9039/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implicacions del decret
del territori a l'agricultura i la ramaderia. 2879

H) RGE núm. 9040/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes del
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salut que romanen tancades a causa de la crisi sanitària generada per la COVID-19, davant la Comissió de Salut (procediment
d'urgència). 2881
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B) RGE núm. 8709/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a realització de tests de detecció als casos
positius domiciliaris de COVID-19 un pic transcorregut el termini de confinament, davant la Comissió de Salut (procediment
d'urgència). 2882

C) RGE núm. 8744/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació normativa
del teletreball, davant la Comissió de Turisme i Treball. 2882

D) RGE núm. 8775/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures urgents per
a dones vulnerables, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 2883

E) RGE núm. 8791/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a suport al món de l'esport davant la crisi de la COVID-19, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 2884

F) RGE núm. 8810/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació mínima dels bombers de les Illes Balears, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 2885

G) RGE núm. 8811/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures complementàries per facilitar la reobertura de l'activitat
econòmica, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència). 2885

H) RGE núm. 8817/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures per protegir
els i les estudiants universitaris davant les conseqüències negatives de la COVID-19, davant la Comissió d'Educació, Universitat i
Recerca. 2886

I) RGE núm. 8889/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació dels programes de cribratge de càncer, davant la
Comissió de Salut (procediment d'urgència). 2888

J) RGE núm. 8905/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
institucional a les dunes víctimes del franquisme, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 2888

K) RGE núm. 8911/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protocol sanitari per a un entorn segur dels infants en edats de 0 a
6 als centres d'infantil i primària, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 2889

L) RGE núm. 8954/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a llengua de signes a
l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 2890

M) RGE núm. 8958/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici d'activitat de les empreses d'oci nocturn, davant la Comissió
d'Economia (procediment d'urgència). 2891

N) RGE núm. 8960/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport a l'Organització
Mundial de la Salut (OMS), davant la Comissió de Salut. 2892

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 2802 a 2865/20, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a expedients de desnonaments que s'han executat els anys 2016, 2017, 2018 i 2019 a habitatges de diversos municipis de les
Illes Balears. 2893

B) A les Preguntes RGE núm. 4262 a 4279/20, presentades pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a aportació global del GOIB amb càrrec al pressupost de la CA, aportació de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i aportacions
dels diferents sectors instrumentals a les cambres de Comerç de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera durant els anys 2019 i 2018.

2893

C) A la Pregunta RGE núm. 4280/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum
de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Santa Eulàlia del Riu al llarg de l'any 2018. 2893

D) A les Preguntes RGE núm. 4301 a 4310/20, presentades pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a volum de cabal global depurat per les depuradores de Port de Sant Miquel, Cala Sant Vicenç, Sant Joan de Labritja, Sra Eulàlia,
Eivissa, Cala Llonga, Platja d'En Bossa, Sant Antoni, Cala Tarida i Sant Josep, a Eivissa, durant l'any 2019. 2894

E) A la Pregunta RGE núm. 5307/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a portal web CAIB informació d'actuacions (memòries i plans anuals) de la Fundació S'Estel. 2894
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F) A les Preguntes RGE núm. 5324 a 5330/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a pacients ingressats als hospitals de les Illes Balears sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat
de proves diagnòstiques a dia 23 de març de 2020. 2894

G) A la Pregunta RGE núm. 5505/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contacte per videoconferència dels interns del centre Es Fusteret amb les famílies. 2894

H) A la Pregunta RGE núm. 5506/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contacte per videoconferència dels interns del centre Es Pinaret amb les famílies. 2894

I) A les Preguntes RGE núm. 5523, 5525, 5534 i 5536/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a detall del repartiment d'EPI a les residències de les IB i a les entitats del tercer sector concertades el
mes de febrer. 2894

J) A les Preguntes RGE núm. 5524, 5526, 5535 i 5537/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a detall del repartiment d'EPI a les residències de les IB i a les entitats del tercer sector concertades el
mes de març. 2894

K) A les Preguntes RGE núm. 5533, 5558, 5559 i 5560/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a contacte per videoconferència amb els familiars dels usuaris de les residències de les IB, a serveis
mantinguts al Centre Mater Misericordiae des del decret d'estat d'alarma, treballadors que han anat a fer feina i usuaris que han acudit
al centre des del passat 13 de març. 2895

L) A les Preguntes RGE núm. 5538 i 6906/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a detall de les activitats suspeses durant l'estat d'alarma en el tercer sector de les Illes Balears. 2895

M) A les Preguntes RGE núm. 5539 i 6907/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a detall dels serveis que han continuat en el tercer sector concertat durant el període d'estat d'alarma. 2895

N) A les Preguntes RGE núm. 5573 i 5447/20, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a mesures de seguretat i protecció en serveis i edificis públics i a seguretat laboral de funcionaris i treballadors
públics de la CAIB. 2895

O) A les Preguntes RGE núm. 5605 a 5607/20, presentades per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a adopció de mesures per garantir la seguretat i la protecció dels empleats dels ens instrumentals del sector públic
davant la COVID-19 de la Conselleria d'Administracions Públiques i mesures adoptades pel Govern des de l'1 de febrer fins a la
declaració de l'estat d'alarma enfront de la COVID-19 i els empleats públics. 2896

P) A la Pregunta RGE núm. 5618/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a data d'inici de la limitació a una visita per intern a les residències de Balears com a mesura per evitar
l'expansió de la COVID-19. 2896

Q) A la Pregunta RGE núm. 5837/20, presentada pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a revocació de la denegació d'ERTO. 2897

R) A la Pregunta RGE núm. 5838/20, presentada pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a revocació de la denegació d'ERTO a causa del nou RDL 10/2020, de 29 de març. 2897

S) A la Pregunta RGE núm. 5839/20, presentada pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a revocació de la denegació d'ERTO a causa que la conselleria no havia advertit inicialment tota la documentació presentada pels
sol·licitants. 2897

T) A la Pregunta RGE núm. 5845/20, presentada per la diputada catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre d'expedients d'ERTO tramitats fins ara per la Conselleria de Treball. 2897

U) A la Pregunta RGE núm. 5846/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre de treballadors afectats per expedients ERTO a Balears arran de l'entrada en vigor del RD 463/2020.

2897

V) A la Pregunta RGE núm. 5847/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a temps d'espera actual per a l'aprovació d'un expedient d'ERTO a Balears. 2897

W) A la Pregunta RGE núm. 5906/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a ajudes per al desenvolupament d'investigacions científiques per fer front a la COVID. 2897
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X) A la Pregunta RGE núm. 5992/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a persones que consten com a sospitoses de contagi amb COVID-19 que no han estat ingressades pendents de realització o resultat de
proves diagnòctiques a data 6 d'abril de 2020. 2897

Y) A la Pregunta RGE núm. 6143/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a pla de prevenció a tota la població enfront de la COVID-19 després de l'acabament del confinament. 2898

Z) A la Pregunta RGE núm. 6144/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a pla de prevenció a tota la població enfront de la COVID-19 després de l'acabament del confinament (2). 2898

AA) A la Pregunta RGE núm. 6263/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a participació dels professionals veterinaris en el comitè COVID. 2898

AB) A la Pregunta RGE núm. 6431/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a infants contagiats per COVID-19 (1). 2898

AC) A la Pregunta RGE núm. 6433/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a incidència de la COVID-19 a dones embarassades. 2898

AD) A la Pregunta RGE núm. 6436/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a utilització de mascaretes i guants per part de la ciutadania un cop aixecat el confinament. 2898

AE) A la Pregunta RGE núm. 6437/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de prevenció un cop finalitzi el confinament. 2898

AF) A les Preguntes RGE núm. 6856 i 6857/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a treballadors aïllats per símptomes de COVID-19 dels centres Es Fusteret i Es Pinaret a 14 d'abril. 2898

AG) A les Preguntes RGE núm. 6864, 6855, 6873 i 6861/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a contacte per videoconferència als usuaris, treballadors i usuaris aïllats per símptomes de COVID-19,
contractació de personal d'ajuda del centre Es Mussol. 2899

AH) A les Preguntes RGE núm. 6865 i 6866/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a contacte per videoconferència als usuaris dels centres Es Fusteret i Es Pinaret. 2899

AI) A la Pregunta RGE núm. 6884/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a treballadors del centre Son Tugores que han hagut d'estar aïllats i en quarantena fins a dia 14 d'abril. 2899

AJ) A la Pregunta RGE núm. 6885/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a treballadors del centre Son Llebre que han hagut d'estar aïllats i en quarantena fins a dia 14 d'abril. 2899

AK) A la Pregunta RGE núm. 6887/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a usuaris del centre Son Llebre que han hagut d'estar aïllats i en quarantena fins a dia 14 d'abril. 2900

AL) A les Preguntes RGE núm. 6909 a 6911/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a treballadors que han anat a fer feina, serveis mantinguts i usuaris que han acudit al centre Mater Misericordiae fins
a 14 d'abril. 2900

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 8785/20 (complementat amb l'escrit RGE núm. 8888/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del conseller de Mobilitat i Habitatge, sobre les raons de l'infrafinançament del transport, l'estat dels compromisos
fets a consells insulars i els compromisos que el Govern prendrà per ajudar els consells insulars a fer front a les conseqüències financeres
que la pandèmia del coronavirus té sobre el transport de viatgers. 2900

B) RGE núm. 8906/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del defensor dels usuaris del
Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, Sr. Miquel Gascón i Mir, sobre les accions que pensa prendre per garantir els drets dels
pacients de Formentera a l'hora de comptar amb la base operativa del 061. 2901

C) RGE núm. 8942/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors, sobre l'estat de determinades partides dels pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2020. 2901
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3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 8795/20. 2901

B) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 8697/20. 2902

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7900/20. 2902

D) Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears relativa a modificació de l’acord de la Mesa, en sessió de 29 d’abril de 2020,
sobre l’activitat parlamentària de les comissions permanents. 2902

4. INFORMACIONS

A) 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 facultatiu tècnic, especialitat informàtica, del Parlament de les Illes Balears,
en relació amb el dia i l’hora de la primera prova. 2902

B) 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 facultatiu tècnic, especialitat audiovisuals, del Parlament de les Illes Balears,
en relació amb el dia i l’hora de la primera prova. 2903
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2020, aprovà la Llei de modificació de l'article
51 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de
Palma.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

LLEI DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 51 DE LA
LLEI 23/2006, DE 20 DE DESEMBRE, DE

CAPITALITAT DE PALMA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 51 de la Llei de capitalitat de Palma determina que
el mandat del defensor o de la defensora de la Ciutadania ha de
durar fins a cent dies després de la constitució del consistori
següent.

L'article 52 de la mateixa llei especifica que la durada del
càrrec del defensor o de la defensora de la Ciutadania, entre
d'altres, es regularà reglamentàriament.

L'article 21.2 del reglament orgànic dels Drets de la
Ciutadania, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Palma el 27 de
gener de 2005 (BOIB núm. 36, de 3 de març), preveu una
durada del mandat de cinc anys comptats des de la data del seu
nomenament, sense perjudici de la seva reelecció per una sola
vegada.

La disposició addicional segona de la Llei 23/2006, de
capitalitat de Palma, atorga a l'Ajuntament de Palma la
iniciativa per proposar la modificació del règim especial de
capitalitat previst a la llei.

L'article 11.4 de la mateixa llei atribueix al Ple de
l'Ajuntament la competència per aprovar aquest tipus
d'iniciatives.

Per això, el Ple de l'Ajuntament va acordar la iniciativa per
modificar l'article 51 de la Llei de capitalitat.

Article 1
Modificació de l'article 51 de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma

L'article 51 de la Llei 23/2006, de capitalitat de Palma,
queda amb el redactat següent:

"El defensor o la defensora de la Ciutadania només pot
cessar en el càrrec, abans de finalitzar-ne el mandat, en els
supòsits següents:

a) Per la seva pròpia dimissió.
b) Per inhabilitació o incapacitat declarada per resolució

ferma.
c) Per pèrdua de la condició de veí o veïna de Palma.
d) Per condemna per delicte dolós en sentència judicial

ferma.
e) Per negligència manifesta en l'exercici del seu càrrec,

apreciada pel Ple de l'Ajuntament de Palma amb la mateixa
majoria qualificada emprada per al seu nomenament, una
vegada s'hagi conclòs l'oportú expedient contradictori i
s'hagi complimentat degudament el tràmit d'audiència a les
persones interessades.

f) Per defunció."

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 19 de maig de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de maig de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 8228/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
organització de l'assistència sanitària un cop superada la crisi
sanitària provocada per la COVID-19, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

B) RGE núm. 8229/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de
temporada pel que fa a seguretat i emergències a les nostres
costes, que contestà la consellera d'Administracions Públiques
i Modernització.

C) RGE núm. 8230/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol per
a la tornada segura a les aules dia 25 de maig, que contestà el
conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

D) RGE núm. 8231/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
pal·liar la crisi provocada per la COVID-19 en matèria
d'habitatge, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

E) RGE núm. 8223/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a simultaneïtat de

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf#page=24
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l'ensenyament presencial en línia, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

F) RGE núm. 8222/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
finançament de l'habitatge social, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

G) RGE núm. 8224/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a impuls d'una regulació que permeti el canvi d'ús dels hotels
obsolets, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

H) RGE núm. 8233/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reestructuració
dels pressuposts, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

I) RGE núm. 8225/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a valoració
de la fase I del pla de desconfinament, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

J) RGE núm. 8232/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectivitat de les
peticions formulades per la presidenta al Govern central i a la
Unió Europea per pal·liar els efectes de la COVID-19 a les
Illes Balears, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
de maig de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

K) RGE núm. 8430/20, de la diputada Maria Antònia García i
Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resposta dels
professors universitaris a l'estat d'alarma actual, que contestà el
conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

L) RGE núm. 8428/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació
econòmica per a l'escola concertada, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

M) RGE núm. 8521/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de
comissions en l'adquisició de material sanitari al despatx
d'advocats d'un destacat militant del PSIB-PSOE, que contestà
la consellera d'Administracions Públiques i Modernització.

N) RGE núm. 8431/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de repartiment
dels 16.000 milions d'euros que va prometre el Govern de
l'Estat, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.

O) RGE núm. 8524/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla urgents de
mesures que garanteixin la conciliació de la vida laboral i
familiar, que contestà el conseller d'Educació, Universitat i
Recerca.

P) RGE núm. 8418/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de conciliació
proposades per la FAPA, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

Q) RGE núm. 8425/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a situació del transport aeri, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

R) RGE núm. 8421/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures
aprovades pel Govern de Pedro Sánchez pel que fa al turisme,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

S) RGE núm. 8420/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reobertura dels establiments comercials i hostalers, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

T) RGE núm. 8432/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del seu
govern per a la temporada turística d'enguany, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions

Exteriors, davant el Ple de la cambra, sobre la situació dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a 2020 en la nova situació de crisi derivada de
la pandèmica de la COVID-19 (RGE núm. 6137/20).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de maig de 2020, tengué lloc la compareixença de la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors, qui informà sobre el tema
indicat.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge,

davant el Ple de la cambra, sobre la situació de la
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connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses
a la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la
COVID-19 i la seva posterior reactivació (RGE núm.
7628/20).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
de maig de 2020, tengué lloc la compareixença del conseller de
Mobilitat i Habitatge, qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca i

Alimentació, davant el Ple de la cambra, sobre la situació
de l'agricultura i la ramaderia de les Illes Balears a la nova
situació de crisi derivada de la pandèmica de la COVID-19
(RGE núm. 7629/20).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
de maig de 2020, tengué lloc la compareixença de la consellera
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, qui informà sobre el tema
indicat.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Aplicació del procediment directe i en lectura única a la

Proposició de llei RGE núm. 8454/19.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2020, aprovà, per 59 vots a favor, cap en contra
i cap abstenció, que l'aplicació del procediment directe i en
lectura única a la Proposició de llei esmentada, de modificació
de l'article 51 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Declaració institucional en relació amb la infància i

l'adolescència i la pandèmia de la COVID-19.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de maig de 2020, aprovà, per assentiment, la declaració
institucional esmentada, que es transcriu a continuació.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Declaració institucional en relació amb la infància i
l'adolescència i la pandèmia de la COVID-19

La COVID-19 provoca un gran impacte a les Illes Balears,
no sols a la crisi sanitària que ha sobrecarregat el nostre sistema
de salut, sinó també pels efectes que provocarà en la nostra
economia els quals afectaran directament la qualitat de vida de
les famílies de les Illes i especialment els nins i nines. Ells han
vist com la seva vida ha canviat radicalment de la nit al dia.

El confinament, el tancament dels centres educatius,
l’empitjorament de les condicions de vida o l’estrès al qual
estan sotmeses les famílies preocupades per parents malalts o
per qüestions econòmiques els ha causat un empitjorament del
seu benestar, salut física i mental.

Per emparar els infants és imprescindible, ara més que mai,
fer costat a les famílies amb fills, no just a les que es estiguin en
situació de pobresa i exclusió social, sinó també a aquelles que
s’hagin vist afectades per la COVID-19 amb un ERTO a les
Illes Balears, que en són més de 140.000; les 72.542 persones
que estiguin a l’atur; o a les que hagin vist minvats els seus
ingressos, com, per exemple, els treballadors autònoms.

No s’ha d’oblidar que les Illes Balears són la tercera
comunitat autònoma amb més persones amb risc d’exclusió
social i que els efectes d’aquesta crisi mostren les nombroses
escletxes que persisteixen en la nostra societat,
socioeconòmiques i digitals. Aquestes exigeixen una resposta
al nivell dels desafiaments i d’una atenció preferent als més
vulnerables, com són els infants.

El Parlament de les Illes Balears i les diputades i els
diputats que representen la ciutadania de les nostres Illes volem
expressar que cal que la infància tingui un lloc preferent a
l’agenda política del Govern fent polítiques específiques per als
nins i les nines i adolescents en aquest context de crisi sanitària,
posant la vista en la situació d’emergència, però també en el
mitjà i llarg termini per protegir-los durant totes les fases de la
crisi.

Cal que les preocupacions i necessitats dels nins i nines de
la nostra comunitat autònoma derivades de la COVID-19 siguin
d’una transversal en l’acció política del Govern de les Illes
Balears, a totes les àrees de gestió i, en especial, amb
estratègies dirigides a garantir el dret a 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.

S’han de facilitar a les famílies, especialment a les
monoparentals o nombroses, les condicions laborals perquè
puguin compatibilitzar la cura dels seus fills i filles amb el
treball durant el tancament dels centres escolars. En definitiva,
per conciliar en aquests difícils moments la vida laboral i
familiar.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-023.pdf#page=42
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El dret a l’educació, cal assegurar el dret a l’educació a tots
els nins i nines en aquestes complicades circumstàncies i
equilibrar, si és necessari, el volum de deures amb l’esplai
propi i prioritzar el seguiment, suport i reforç en l’aprenentatge
de l’alumnat de les famílies socialment i econòmicament més
vulnerables, així com les de nins i nines amb necessitats
especials.

Hem de fer tot el possible perquè, a pesar de la interrupció
de l’activitat educativa presencial, els infants tinguin un accés
equitatiu a l’educació. És important tenir en compte que no
totes les llars parteixen de tenir accés a Internet, dispositius,
llibres o materials adients per a l’aprenentatge.

El dret a la salut, és especialment important seguir protegint
la salut dels menors durant aquesta pandèmia tant pel que fa a
la COVID-19 com a malalties comuns, revisions, vacunació i,
especialment, l’atenció a la salut mental dels més joves. S’ha de
posar especial atenció a les situacions d’insalubritat i de risc
per a la salut en les quals viuen famílies amb nins i nines a
causa de les males condicions dels seus habitatges. S’ha de
restablir, el més aviat millor, tant el servei d’atenció primerenca
com el servei de rehabilitació a infants amb discapacitat; la
vigilància, reforç i seguiment d’aquells nins i nines amb
necessitats especials és bàsica per al seu desenvolupament.

I, per descomptat, s’ha de garantir a tots els infants de la
nostra comunitat autònoma els materials d’autoprotecció
adients per a cada edat.

El dret a ser protegit front a qualsevol forma de violència,
l’actual situació d’aïllament pot augmentar el risc de nins i
nines a sofrir situacions de violència a les llars. D’una banda,
està demostrat que factors com l’amuntegament en els
habitatges, l’estrès provocat per la incertesa o la pèrdua de
treballs, així com les inquietuds pròpies dels infants, són
indicadors de risc per a la violència i els abusos. Per una altra,
es produeix menys seguiment dels nins i nines per part dels
agents externs que poden detectar situacions de violència.
Preocupen especialment els que tenen indicadors de risc.

Per tot l’esmentat i, atesa la magnitud de la problemàtica de
la crisi de la COVID-19, el Parlament de les Illes Balears:

Primer. Manifesta el seu compromís per afrontar de manera
conjunta les conseqüències a l’àmbit sanitari, social i
econòmic, derivades de la COVID-19, que puguin posar en
qüestió les seves condicions de vida i els drets dels infants
i adolescents de les Illes Balears.

Segon. Demanda al Govern de les Illes Balears a identificar
els principals riscs que aquesta crisi suposa per a la infància
i l’adolescència i les seves famílies, així com les
oportunitats d’acció de les diferents institucions implicades
perquè donin suport a la infància i a les seves famílies
durant la crisi provocada pel coronavirus.

Tercer. Insta el Govern de les Illes Balears a garantir durant
la crisi sanitària i social el dret a la informació i a la
participació en la presa de decisions a través dels òrgans
establerts per als nins, nines i adolescents i a cada
administració competent, tenint present la seva protecció.

Quart. Aprofita que el passat dia 15 de maig es commemorà
el Dia Internacional del es Famílies per expressar el seu
reconeixement i compromís amb les famílies, essencials en
la cohesió i el benestar social, per fer front als desafiaments
d’una crisi social i de salut sense precedents.

Cinquè. Expressa la conveniència d’avançar en la solidaritat
i la cooperació internacional per al desenvolupament de la
protecció dels drets dels infants i adolescents i de les seves
famílies i prioritzar els països amb major impacte de la
COVID-19.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de juny de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 8731/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i  Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a organisme encarregat de declarar un determinat
projecte com estratègic als efectes de ser executat amb fons
de l'ITS.

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

Atès que al Decret Llei 8/2020 de 13 de maig on es recull
que els fons de l’ITS es destinaran a afrontar la despesa i les
inversions necessàries per pal·liar els efectes de la COVID-19,
amb excepció de la part dels recursos destinats a finançar
projectes aprovats en el marc dels plans anuals i que la seva
execució es consideri estratègica o ja estiguin compromesos. 

Atès que queda en suspens la Comissió d’Impuls de turisme
sostenible durant el 2020 i que no s’establirà pla anual 2020. 

Quin organisme prendrà la decisió de si efectivament un
projecte es estratègic o no, als efectes de ser executat?

Palma, a 26 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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B)
RGE núm. 8732/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i  Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris per determinar un projecte com a
estratègic als efectes de ser finançat amb fons de l'ITS.

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

Atès que al Decret Llei 8/2020 de 13 de maig on es recull
que els fons de l’ITS es destinaran a afrontar la despesa i les
inversions necessàries per pal·liar els efectes de la COVID-19,
amb excepció de la part dels recursos destinats a finançar
projectes aprovats en el marc dels plans anuals i que la seva
execució es consideri estratègica o ja estiguin compromesos. 

Atès que queda en suspens la Comissió d’Impuls de turisme
sostenible durant el 2020 i que no s’establirà pla anual 2020. 

Amb quins criteris es considerarà estratègic un projecte
aprovat per ser finançat amb fons d'ITS per tal que s'executi?

Palma, a 26 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

C)
RGE núm. 8733/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i  Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recuperació de projectes que no resultin
estratègics als efectes de ser finançats amb ITS.

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

Atès que al Decret Llei 8/2020 de 13 de maig on es recull
que els fons de l’ITS es destinaran a afrontar la despesa i les
inversions necessàries per pal·liar els efectes de la COVID-19,
amb excepció de la part dels recursos destinats a finançar
projectes aprovats en el marc dels plans anuals i que la seva
execució es consideri estratègica o ja estiguin compromesos. 

Atès que queda en suspens la Comissió d’Impuls de turisme
sostenible durant el 2020 i que no s’establirà pla anual 2020. 

Els projectes que no resultin estratègics i no s'executin però
que ja estaven assignats, de quina manera es recuperaran?

Palma, a 26 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

D)
RGE núm. 8734/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i  Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes que no resultin definits com a
estratègics als efectes de ser finançats amb fons de l'ITS.

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

Atès que al Decret Llei 8/2020 de 13 de maig on es recull
que els fons de l’ITS es destinaran a afrontar la despesa i les
inversions necessàries per pal·liar els efectes de la COVID-19,
amb excepció de la part dels recursos destinats a finançar
projectes aprovats en el marc dels plans anuals i que la seva
execució es consideri estratègica o ja estiguin compromesos. 

Atès que queda en suspens la Comissió d’Impuls de turisme
sostenible durant el 2020 i que no s’establirà pla anual 2020. 

Les inversions corresponents als projectes que no resultin
definits com a estratègics i que, per tant, no s'executin, recauran
sobre el municipi on estava assignat el projecte en qüestió o
sobre l'illa afectada?

Palma, a 26 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

E)
RGE núm. 8735/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i  Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proporcionalitat en la reassignació dels fons de
l'ITS.

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

Atès que al Decret Llei 8/2020 de 13 de maig on es recull
que els fons de l’ITS es destinaran a afrontar la despesa i les
inversions necessàries per pal·liar els efectes de la COVID-19,
amb excepció de la part dels recursos destinats a finançar
projectes aprovats en el marc dels plans anuals i que la seva
execució es consideri estratègica o ja estiguin compromesos. 

Atès que queda en suspens la Comissió d’Impuls de turisme
sostenible durant el 2020 i que no s’establirà pla anual 2020. 

S'establiran criteris de proporcionalitat territorial per tal de
reassignar el fons?

Palma, a 26 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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F)
RGE núm. 8736/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
campanya i calendari de vacunació grip 2020-2021 a 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.

Atesa la incertesa entorn del comportament que pugui
presentar el SARS-CoV-2, s'està recomanant des de la
comunitat mèdica, augmentar les cobertures de vacunació
enfront de la grip en el personal sanitari i sociosanitari,
persones majors, preferentment a partir dels 65 anys i persones
de qualsevol edat amb condicions de risc. 

L'objectiu i la finalitat és la protecció dels col·lectius més
vulnerables, disminuir la incidència de grip en aquests grups
diana i alhora reduir la possible saturació dels serveis sanitaris,
que han d'estar en previsió d'un possible rebrot de la COVID-
19.

Quin calendari de vacunació per a la grip té previst la
Conselleria de Salut i Consum? Té previst el Govern de les
Illes Balears augmentar els índexs de vacunació, ja per si
baixos, en aquests col·lectius? 

Quines estratègies posarà en marxa per aconseguir que la
vacunació contra la grip tingui major índex en la població
diana, és a dir, que hi hagi més vacunats entre la població
considerada de risc?

Palma, a 26 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 8737/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
xifres oficials de morts per la COVID-19 a 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.

Segons ha informat el passat 25/05/2020 el director del
Centre de Fernando Simón, la xifra oficial de morts per la
COVID-19 Espanya ha caigut un 6,7% després de la revisió per
part del Ministeri, motivat per un procés de depuració de dades. 

La variació d'aquestes dades i resultats finals ha afectat el
còmput anunciat per la Conselleria de Salut i Consum. 

Quines raons exposa la Conselleria de Salut per justificar
aquests desfasaments de dades de morts a Illes Balears,
respecte de les dades assegurades des del Ministeri com a
fiables i definitius? 

Quins criteris segueix el Govern de les Illes Balears per
certificar com "mort COVID19" a les Illes Balears i trametre
aquestes dades al Ministeri?

Palma, a 26 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 8738/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
error a la publicació de dades des del GOIB per casos de
morts 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.

A la documentació publicada avui pel Ministeri de Sanitat
(Actualització 116, https://www.mscbs.gob.es/profesionales
/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/situacionactual
.htm) dóna com morts a Balears 211 a data 26/05/2020. En
canvi, a la documentació publicada en data 25/05/2020 per la
Conselleria de Sanitat del Govern de les Illes Balears
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/946
7020 ) notifica 223 casos com a nombre de morts. Dades
validades des del Ministeri les dades exposades per aquest, i
malgrat el canvi del sistema de comptabilitat anunciat i
coordinat per Madrid, que s'entén que es coordina i comunica
amb la conselleria autonòmica. 

Quina és la raó per la qual el Govern de les Illes Balears
continua publicant dades que segons el Ministeri no són
correctes?

Palma, a 26 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

I)
RGE núm. 8749/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals de
l'IBAVI en la promoció del carrer de Borja Moll de Maó
07-012-/2004 que estan tancats.

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

L'IBAVI disposa de quatre locals en propietat en la
promoció del carrer Borja Moll de Maó 07-012-/2004 tancats.

Té pensat aquest any posar-los a disposició dels ciutadans
o d'entitats públiques? Han fet algun tipus de publicitat
d'aquests locals per poder posar-los a disposició?

Palma, a 26 de maig de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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J)
RGE núm. 8750/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'aparcament de l'IBAVI en la promoció del carrer de
Borja Moll de Maó 07-012-/2004.

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

Per quin motiu la promoció de l'IBAVI del carrer Borja
Moll de Maó 07-012-/2004 disposa de 24 places d'aparcaments
lliures?

Quines són les condicions de lloguer? Fan algun tipus de
promoció per al seu ús i des de quan ho fan?

Palma, a 26 de maig de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 8752/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'aparcament de l'IBAVI  a Es Castell.

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

L'IBAVI disposa de 19 places d'aparcaments a la promoció
de l'IBAVI d'Es Castell, Menorca.

Quines són les condicions i els preus de lloguer? Fan algun
tipus de promoció per al seu ús i des de quan ho fan?

Palma, a 26 de maig de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 8757/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'aparcament de l'IBAVI  a Alaior.

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

L'IBAVI disposa de 20 places d'aparcaments a la promoció
d'Alaior, Menorca. En cas d'estar ocupats a dia d'avui, quines
són les condicions i els preus de lloguer?

Fan algun tipus de promoció pel seu ús i des de quan ho
fan?

Palma, a 26 de maig de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 8761/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'aparcament de l'IBAVI  a Ciutadella.

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

L'IBAVI disposa de 70 places d'aparcaments a la promoció
de Ciutadella, Menorca. En cas d'estar ocupats a dia d'avui,
quines són les condicions i els preus de lloguer?

Fan algun tipus de promoció pel seu ús i des de quan ho
fan?

Palma, a 26 de maig de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 8764/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'aparcament de l'IBAVI  a Ferreries.

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

L'IBAVI disposa de 16 places d'aparcaments a la promoció
de Ferreries, Menorca. En cas d'estar ocupats a dia d'avui,
quines són les condicions i els preus de lloguer?

Fan algun tipus de promoció pel seu ús i des de quan ho
fan?

Palma, a 26 de maig de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

O)
RGE núm. 8767/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'aparcament de l'IBAVI  a Es Mercadal.

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

L'IBAVI disposa de 30 places d'aparcaments a la promoció
d'Es Mercadal, Menorca. En cas d'estar ocupats a dia d'avui,
quines són les condicions i els preus de lloguer?

Fan algun tipus de promoció pel seu ús i des de quan ho
fan?

Palma, a 26 de maig de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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P)
RGE núm. 8771/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
publicació Borsa d'infermeria del Servei de Salut.

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

El 03 febrer de 2020 un gran nombre d'aspirants al procés
de selecció de personal d'infermeria per a l'accés al Servei de
Salut de les Illes Balears, van denunciar davant el Govern i la
Fiscalia de les Illes Balears, que s'havien inflat els barems amb
puntuació d'acreditació de mèrits procedent de suposats casos
de falsedat documental comeses per un gran nombre
d'aspirants. D'aquestes irregularitats i possibles delictes, ja
s'havia informat prèviament l'IBSALUT el novembre de 2018.

Aquestes acreditacions, que haurien estat baremades com a
vàlides i amb elevada puntuació, procedirien de pòsters i
comunicacions 'científiques' que no haurien estat tals. El greuge
comparatiu per als que sí haurien aportat únicament
documentació acreditada de la seva realització, rigorosa i
avalada científicament, hauria estat important i hauria pogut
determinar, malgrat la seva antiguitat i experiència
professional, que tinguessin menys puntuació en el barem, i per
això perdre la possibilitat d'accedir a una plaça. Per tot això, i
atès que l'IBSALUT ha publicat recentment la bossa
d'infermeria:

Quines mesures ha adoptat l'IBSALUT per a la
comprovació i la certificació que la documentació acreditativa
aportada com a mèrits per a la seva baremació per part dels
aspirants a l'accés a la bossa d'infermeria, efectivament s'hagi
realitzat (cursos, comunicacions, pòsters, cartells, seminaris...)
i que, per tant per a l'IBSALUT els aspirants compten amb els
requisits necessaris per a la seva inclusió com a mèrit?

Palma, a 26 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Q)
RGE núm. 8815/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
instal·lació de mampares de seguretat de metacrilat o altre
tipus de material a les dependències sanitàries i als hospitals
del Servei de Salut 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.

Quin ha estat el nombre de mampares destinades a la
protecció del personal en front del COVID19, instal·lades als
centres de salut, centres hospitalaris i unitats bàsiques de salut,
dependents del Govern de les Illes Balears? 

Quines dependències, centres de salut, unitats bàsiques de
salut, centres hospitalaris, a data 31/05/2020, no tenen
instal·lades mampares de seguretat per a la protecció del

personal en les àrees d'admissió? (es prega relacionar-les per
centre/hospital/unitat) 

Quin és el pressupost destinat des de la Conselleria de Salut
i Servei de Salut de les Illes Balears, per a l'adquisició i la
instal·lació de mampares de metacrilat o qualsevol altre
material, destinades a la protecció del personal que treballa a
les dependències i serveis de la xarxa sanitària dependents de
la Conselleria de Salut i Consum?

Palma, a 26 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

R)
RGE núm. 8907/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada
salarial als funcionaris.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears aplicar la pujada
salarial als funcionaris pactada i prevista a la Llei de
pressuposts?

Palma, a 29 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

S)
RGE núm. 8908/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament
del complement de carrera professional als funcionaris
interins.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears pagar el complement
de carrera professional als funcionaris interins tal com
reiteradament han reconegut els tribunals de justícia?

Palma, a 29 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

T)
RGE núm. 8912/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla de contingència sanitària davant un previsible 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
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.



BOPIB núm. 48 -  5 de juny de 2020 2877

Davant l'anunciat pel Ministeri de Sanitat sobre un
previsible rebrot, fins i tot segona onada el mes d'octubre, i que
aquesta pot ser de major transcendència que l'actual, quines
previsions de recursos materials i humans, plans i estratègies té
la Conselleria de Salut i Consum del GOIB, per fer front a
l'atenció sanitària dels ciutadans? 

Té pensat el Govern, destinar algun centre hospitalari, com
a hospital COVID, per mantenir la línia neta a la resta de la
xarxa sanitària i centrar les unitats especialitzades d'atenció, en
un únic centre?

Palma, a 29 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

U)
RGE núm. 8913/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tests/proves de diagnòstic COVID exigides als centres
hospitalaris de gestió privada.

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.

Als pacients que tenien programades intervencions
quirúrgiques (no voluntàries) de caràcter prioritari i que han
estat citats ara per a aquestes cirurgies, se'ls exigeix la
prova/test COVID, i se'ls requereix que vagi al seu càrrec
l'abonament d'aquesta (ja sigui a través d'assegurança mèdica
si aquest ho contempla o a assumir-ho de la seva butxaca). En
tot cas, se'ls informa que preceptivament no es realitzarà la
intervenció, si no se certifica i acredita la realització d'aquesta
prova. Es donen casos d'accidents escolars a la xarxa educativa
concertada i que comporten la responsabilitat i cobertura
d'assegurança escolar, en els quals cap asseguradora no
assumeix el cost de la prova de test COVID-19, requerida per
a les intervencions a la xarxa de salut privada. Això suposa una
càrrega econòmica per a les famílies, així com una evident
discriminació davant una situació sobrevinguda per a la
ciutadania. 

Té coneixement la Conselleria de Salut i Consum d'aquesta
pràctica i considera que el pacient que hagi de sotmetre's a una
cirurgia ha d'assumir el cost de la prova test COVID? 

Considera el Govern que ha de regular, en els centres de
salut privada, els criteris de realització i assumpció del cost de
les proves exigides de diagnòstiques de COVID-19? 

Té concertat l'Ibsalut amb la xarxa sanitària privada,
assumir la immediata realització de tests COVID-19, així com
el cost, exigits per a aquestes cirurgies de caràcter necessari,
prioritari o urgent?

Palma, a 29 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

V)
RGE núm. 8944/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vols privats a/des de Mallorca durant el període de
confinament.

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.

Sr. Conseller, hem sabut que durant el període de
confinament haurien arribat molts vols privats a Mallorca
probablement violant, la majoria, el confinament.

Podria donar-nos un llistat de tots els vols privats, amb
passatgers, amb origen o destinació a qualsevol aeròdrom de
Mallorca indicant-ne l'aeroport d'origen, l'aeroport de
destinació, la quantitat i la nacionalitat dels passatgers de cada
vol, la justificació del vol i les mesures que, eventualment,
s'han pres contra aquells que violaven els decrets de
confinament?

Palma, 29 de maig de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

W)
RGE núm. 8945/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vols privats a/des de Menorca durant el període de
confinament.

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.

Sr. Conseller, hem sabut que durant el període de
confinament haurien arribat molts vols privats a Menorca
probablement violant, la majoria, el confinament.

Podria donar-nos un llistat de tots els vols privats, amb
passatgers, amb origen o destinació a qualsevol aeròdrom de
Mallorca indicant-ne l'aeroport d'origen, l'aeroport de
destinació, la quantitat i la nacionalitat dels passatgers de cada
vol, la justificació del vol i les mesures que, eventualment,
s'han pres contra aquells que violaven els decrets de
confinament?

Palma, 29 de maig de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

X)
RGE núm. 8946/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vols privats a/des d'Eivissa durant el període de
confinament.

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.

Sr. Conseller, hem sabut que durant el període de
confinament haurien arribat molts vols privats a Eivissa
probablement violant, la majoria, el confinament.

Podria donar-nos un llistat de tots els vols privats, amb
passatgers, amb origen o destinació a qualsevol aeròdrom de
Mallorca indicant-ne l'aeroport d'origen, l'aeroport de
destinació, la quantitat i la nacionalitat dels passatgers de cada
vol, la justificació del vol i les mesures que, eventualment,
s'han pres contra aquells que violaven els decrets de
confinament?

Palma, 29 de maig de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

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 3 de juny de 2020, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 8955/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condicions en què es troba el Centre de Salut de Pere
Garau de Palma.

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.

Considera el Govern que les condicions del Centre de Salut
de Pere Garau de Palma, tant estructurals com de salubritat i
sanitàries són les idònies?

Palma, a 1 de juny de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de juny de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 9034/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
comptar amb les recomanacions d'experts.

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, després del revés al seu Decret llei 8/2020,
d'impuls a l'activitat econòmica, comptarà a partir d'ara amb les
recomanacions dels experts per confeccionar propostes
rigoroses d'impuls a l'activitat econòmica a les Illes Balears?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

C)
RGE núm. 9035/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a reclamació al Govern de l'Estat en relació amb el
transport de mercaderies a les Balears.

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, ha reclamat al Govern de l'Estat una
compensació per a les Illes Balears similar a la de les Canàries
pel que fa als costs del transport de mercaderies?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 9036/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a base operativa del
061 a Formentera.

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.

El Govern manté el seu criteri respecte de la manca de
justificació perquè Formentera compti amb una base del 061?

Palma, a 3 de juny de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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E)
RGE núm. 9037/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reducció de la "bretxa digital".

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.

Considera el conseller d'Educació que s'estan realitzant tots
els esforços necessaris per tal de reduir l'anomenada "bretxa
digital"?

Palma, a 2 de juny de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

F)
RGE núm. 9038/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per ajudar 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.

Considera el Govern que les mesures adoptades són les
adequades per ajudar les persones amb risc d'exclusió social?

Palma, a 2 de juny de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

G)
RGE núm. 9039/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implicacions del decret del territori a l'agricultura i la
ramaderia.

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'Agricultura, com valora les implicacions
que tendrà el decret del territori a les seves àrees de gestió
(agricultura i ramaderia)?

Palma, a 2 de juny de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

H)
RGE núm. 9040/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a efectes del Decret llei 9/2020 en els ciutadans 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller de Medi Ambient, quins efectes té el Decret
llei 9/2020 en els ciutadans de les Illes Balears?

Palma, a 2 de juny de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

I)
RGE núm. 9041/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
percepció de la situació econòmica actual 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Creu, Sra. Armengol, que percep, realment, la situació
econòmica actual de la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 2 de juny de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

J)
RGE núm. 9042/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
necessitat de tots els càrrecs actuals.

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, creu que són necessaris tots els càrrecs
polítics actuals amb què compten les seves conselleries?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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K)
RGE núm. 9044/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures i polítiques d'ocupació i formació del Govern de les
Illes Balears davant les males dades de desocupació a
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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Negueruela, quines mesures de formació i polítiques
d'ocupació adoptarà el Govern de les Illes Balears davant les
males dades de desocupació a Balears (74.689 persones en
atur, un 92% més que el maig de 2019)?

Palma, a 3 de juny de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de juny de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 8940/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a mesures urgents de sostenibilitat ambiental en el
transport marítim de passatgers i mercaderies entre
Formentera i Eivissa.

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 Ple.

La crisi climàtica és un dels reptes més importants als quals
s'enfronta la humanitat en aquest segle XXI. Ho és per al
conjunt del planeta, però ho és especialment per a les Illes
Balears, molt condicionades per la fragilitat del nostre territori.
De fet, a la passada legislatura el Parlament de les Illes Balears
va aprovar la Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició
energètica, una norma pionera que estableix l’objectiu d’unes
Illes Balears 100% netes l’any 2050. 

El text d’aquesta llei, entre altres qüestions, estableix que
s’han d’impulsar mesures per aconseguir la reducció
d’emissions en l’àmbit del transport marítim, com ara impulsar
embarcacions menys contaminants o la incorporació
d’infraestructures de subministrament d’electricitat o gas
natural per a les embarcacions als ports de les Illes Balears. A

més, la norma disposa que l’Administració de la comunitat
autònoma ha d’aprovar plans de sostenibilitat dels ports de la
seva competència. 

Per altra banda, els acords de Bellver que van donar lloc a
la formació d’aquest govern marquen la transició ecològica és
un dels “grans reptes” per a aquest govern. En aquesta línia, el
passat 8 de novembre el Govern de les Illes Balears va aprovar
per Consell de Govern la declaració d'emergència climàtica al
conjunt de l'arxipèlag en resposta al deure que les
administracions públiques tenen d'impulsar totes aquelles
mesures adreçades a vetllar per la salut pública i per la cura del
medi ambient per mitjà de la reducció o eliminació dels efectes
del canvi climàtic. Mitjançant aquesta declaració, el Govern es
comprometia a prioritzar la lluita contra l’escalfament global de
manera clara i transversal. La declaració d'emergència climàtica
no és i no ha de ser una mera declaració d'intencions, sinó que
ben al contrari, ha de concretar-se en compromisos materials
pel part del Govern. En concret, en l’àmbit del transport
marítim, la declaració d’emergència climàtica es concretava en
promoure l’ús d’embarcacions més poc contaminants,
racionalitzar les freqüències, facilitar infraestructures i
combustibles alternatius, així com assegurar una gestió
sostenible dels ports. 

Més enllà de les Illes Balears, el canvi climàtic i la transició
energètica sembla que ha esdevingut una preocupació per a
molts governs nacionals i supranacionals. Aquest és el cas de
la Comissió Europea, que el passat mes de desembre va
presentar al Parlament Europeu el que s’ha batejat com a Pacte
Verd, el full de ruta mitjançant el qual Europa espera assolir la
neutralitat climàtica l’any 2050. 

Si bé és cert que el moviment ecologista ja fa molts anys
que apunta la necessitat d’actuar per frenar i pal·liar la crisi
climàtica, també és cert que la crisi de la COVID-19 ha fet més
evident que mai la urgència de la transició ecològica, a més de
brindar una ocasió única per replantejar moltes de les activitats
humanes.

Per tots aquests motius, el Grup Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears constata que el transport
marítim és una de les principals activitats contaminants de
l'atmosfera i de les aigües continentals i costaneres, per la qual
cosa insta al Govern: 

1. A constituir la Comissió Interdepartamental de Canvi
Climàtic amb caràcter d'urgència, perquè en atenció a la Llei
10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica, formuli la proposta del Pla de Transició Energètica
i Canvi Climàtic prioritzant la mitigació dels impactes
ambientals que es deriven del transport marítim regular de
passatgers i mercaderies. 

2. Que en atenció a les competències que ostenta relatives a la
protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits
i en compliment de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació
d'impacte ambiental de les Illes Balears, el Pla d'ordenació de
recursos naturals del parc natural de Ses Salines i el seu Pla
d'usos i gestió, l'òrgan ambiental substantiu avaluï, des d'ara i
de forma continuada, l'impacte ambiental ocasionat per
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l'activitat de transport marítim regular de passatgers i
mercaderies en l'àmbit del parc natural de Ses Salines d'Eivissa
i Formentera. 

3. Que, en paral·lel al punt anterior, i a fi d'engegar les
polítiques sectorials previstes a la Llei 10/2019, de 22 de
febrer, de canvi climàtic i transició energètica, convoqui la
Mesa de Transport Marítim per dialogar i negociar amb totes
les parts la incorporació progressiva a ports de competència de
l’Estat d’infraestructures de subministrament d’electricitat o gas
natural per a les embarcacions i l’establiment de mesures per
impulsar l’ús d’embarcacions menys contaminants. 

4. A complir el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu
a la millora de la qualitat de l'aire, instal·lant una estació
permanent de mesura de la qualitat de l'aire a la zona més
adient del port de La Savina a Formentera, per tal de mesurar
els nivells de diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, els òxids de
nitrogen i resta de components previstos a aquesta norma, dins
el present any. 

5. A fer complir la Llei 11/2010, de 2 de novembre,
d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears, en el
sentit d'ordenar les línies de caràcter turístic o recreatiu
adaptant-ne les condicions a les característiques ambientals del
Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera i respectant
la sobirania del Consell Insular de Formentera per definir i
ordenar el model turístic de l'illa. 

6. A fer complir la Llei 11/2010, de 2 de novembre,
d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears, en el
sentit d'impulsar acords que permetin racionalitzar el nombre
de sortides simultànies de vaixells de transport regular de
passatgers i/o mercaderies que enllacen la ruta
Formentera-Eivissa-Formentera amb criteris de sostenibilitat
ambiental tendents a reduir l'emissió de gasos i substàncies
contaminants a l'atmosfera, l'impacte acústic i la contaminació
de les aigües en l'àmbit del parc. 

7. A traslladar al Govern de l'Estat que sol·liciti davant
l'Organització Marítima Internacional la declaració de la mar
balear com a zona marítima especialment sensible (ZMES),
amb l'objectiu d'establir mesures especials de protecció, d'acord
amb les prescripcions acordades per l'OMI, en atenció a la seva
importància per les característiques ecològiques,
socioeconòmiques i científiques reconegudes.

Palma, a 29 de maig de 2020
Els portaveus
Sílvia Tur i Ribas
Josep Castells i Baró

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de juny de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 8708/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a reobertura de les
unitats bàsiques de salut que romanen tancades a causa de
la crisi sanitària generada per 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, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Les enormes dificultats
de determinats col·lectius a l'hora d'anar a centres de salut que
es troben fora del seu municipi complica l'accés d'aquestes
persones a l'Atenció Primària, imprescindible en aquests
moments d'emergència sanitària provocada per l'expansió de la
COVID-19. Per això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears considera necessari i urgent debatre aquesta
iniciativa el més aviat possible per facilitar a la població aquest
servei públic de proximitat. 

L'escenari sanitari propiciat per l'emergència sanitària
provocada per l'expansió de la COVID-19 obligà al Sistema de
Salut de Balears a reorganitzar tots els nivells assistencials,
establint dos circuits separats i diferenciats (el respiratori i el
general) a centres de salut i hospitals, la qual cosa augmentà la
necessitat de comptar amb més recursos humans i materials. La
incapacitat de fixar aquests dos circuits en determinats centres
suposà el tancament d'algunes Unitats Bàsiques de Salut a
diferents municipis de les nostres illes com ara a Selva,
Caimari, Biniamar, Moscari o Consell, entre d'altres. 

Totes elles es troben ubicades a poblacions petites que
compten amb pocs residents però amb un elevat percentatge de
gent gran, que presenta més necessitats assistencials que la
resta de la població i té, habitualment, més dificultats per
desplaçar-se fins a un centre sanitari fora del seu municipi de
residència. 

Ara més que mai, és imprescindible garantir i facilitar
l'accés de tota la població a l'Atenció Primària, especialment,
a aquells col·lectius més vulnerables que tenen problemes de
mobilitat, tant físics com econòmics; com és el cas de la gent
gran, les persones amb discapacitat o els usuaris que no
disposen de recursos suficients per desplaçar-se en transport
públic. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a reobrir
el més aviat possible, i sempre que l'evolució de la pandèmia
ho permeti, les Unitats Bàsiques de Salut que romanen tancades
per facilitar l'accés a l'Atenció Primària a la població d'aquests
municipis de Balears. 
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Palma, a 25 de maig de 2020
Els portaveus
Catalina Pons i Salom
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 8709/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a realització de tests
de detecció als casos positius domiciliaris de COVID-19 un
pic transcorregut el termini de confinament, 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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: En primer lloc, l'estat
d'angoixa i desorientació per la manca de realització d'un nou
test que pateixen les persones que han donat positiu per
COVID-19 i que poden tornar a fer vida "ordinària" una
vegada finalitzat el confinament domiciliari de 15 dies. En
segon lloc, en aquests moments de desescalada, és vital evitar
la propagació del coronavirus amb la finalitat que no es
produeixi un nou rebrot de la malaltia. 

L'Organització Mundial de la Salut, el passat 30 de gener de
2020, va declarar que la COVID-19 suposava una emergència
de salut pública d'importància internacional. El Reial Decret
463/2020, de 13 de març, de declaració de l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, és la concreció en l'àmbit d'Espanya del cabdal
impacte que aquesta emergència genera; un estat d'alarma que
ha estat prorrogat per part del Congrés dels Diputats. Aquesta
situació -de la declaració d'alarma i de la crisi sanitària de la
COVID-19- ha provocat el confinament obligatori de la
població en la seva residència habitual i la suspensió de la vida
socioeconòmica. Les conseqüències de tot plegat són molt
greus, tant des del punt de vista de la salut pública i de totes
aquelles persones que han perdut la vida o han estat malaltes,
com des del punt de vista de les empreses i dels seus
treballadors. 

Dins dels protocols que són aplicats als malalts de la
COVID-19, hi ha el cas d'aquell que s'executa a persones que
han donat positiu en coronavirus i que romanen en confinament
domiciliari, a casa seva, durant un termini de 15 dies. D'acord
amb aquest protocol, transcorregut el termini, si no presenten
símptomes, aquests malalts ja poden sortir de la seva reclusió
total i fer vida ordinària dintre dels paràmetres que marquen les
diferents fases establertes. El problema és que a aquestes
persones no se'ls fan noves proves per constatar si ja no tenen
la malaltia, és a dir, si ja no són positius en COVID-19.
Aquesta actuació, des d'un punt de vista purament sanitari o
mèdic, pot ser correcta però, des del punt de vista de les
persones afectades, molt sovint, les situa en un estat d'angoixa
i desorientació; ja que no saben cert si ja han superat la malaltia
i tenen por de relacionar-se amb altres persones, sobretot, amb
les seves persones estimades. El Grup Parlamentari El Pi
considera que a aquestes persones, quan així ho sol·licitin, se'ls
ha de fer un nou test o prova que els pugui donar la

tranquil·litat necessària i que els garanteixi que no poden ja
contagiar a altres. 

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi -Proposta per les
Illes Balears proposa a la Comissió de Salut que acordi: 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar l'actuació o el protocol en relació amb
aquells malalts que han donat positiu de COVID-19 i que
passen la malaltia a casa en el sentit que, transcorregut el
termini de 15 dies des del positiu en coronavirus, si així se
sol·licita per part del pacient, se'ls faci una nova prova o test
per constatar si ja han superat la malaltia. 

Palma, a 25 de maig de 2020
Els portaveus
Catalina Pons i Salom
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 8744/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
regulació normativa del teletreball, davant la Comissió de
Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

L’estructura demogràfica, laboral i econòmica actual ens
demostra que existeixen necessitats de flexibilitat entre treball,
família i d’altres ocupacions, que molt difícilment poden ser
conciliades per la ciutadania en el seu dia a dia. En aquest
context, una de les eines que aporta solucions factibles és el
teletreball. Prova d’això és la necessitat sobrevinguda en
multitud de negocis arran de la crisi econòmica derivada de la
pandèmia del COVID-19, que ha empès molts negocis per
necessitat a un camí al qual començaven a optar per flexibilitat
laboral. 

En una comunitat autònoma econòmicament depenent del
turisme i amb els riscos que implica la dependència del
monocultiu, és convenient la creació d’un entorn favorable i
atractiu per al desenvolupament de sectors productius de caire
tecnològic i innovador, que a més doni sortida al gran talent
existent a les Illes Balears, com queda evidenciat amb el Parc
Bit, la Universitat de les Illes Balears o l’IDISBA, entre
d’altres. I per a aquest fi, una sòlida implantació del teletreball
pot ser un avantatge competitiu que obri la porta a l’augment de
la implantació d’aquest tipus d’iniciatives empresarials. 

Però la modalitat de teletreball o treball telemàtic no es
consolidarà ni podrà aportar les seves virtuts socials i laborals
fins que no existeixi una seguretat sòlida per a ocupadors i per
a empleats sobre les condicions que han de regir aquesta
modalitat i per tant es fa palesa la necessitat d’una regulació
normativa que abasti la regulació de tots els condicionants
vinculats a les mesures de treball flexible, ja que les escasses
regulacions existents són del tot insuficients per aportar un
context de seguretat i estabilitat. 
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Atesa la estructura demogràfica i laboral actual a les Illes
Balears i les necessitats de conciliació de la ciutadania. Atès
l’impuls al teletreball que ha comportat en multitud de negocis
les restriccions de mobilitat i el confinament dictat per l’estat
d’alarma declarat arran de la pandèmia COVID-19. Atesos
aquests antecedents, els grups parlamentaris PSIB-PSOE,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure a les agendes de les meses de treball
sectorials amb sindicats, patronals i associacions empresarials
el debat i la presa d’acords consensuats sobre les bases i les
necessitats de totes les parts quant al teletreball i d’altres
possibles mesures de flexibilitat laboral. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a la redacció i la tramitació d’un projecte normatiu sobre el
teletreball en tots els sectors productius, que determini les
condicions d’aquesta modalitat de treball a fi d’aportar
seguretat en la relació laboral a distància. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a promoure, juntament amb sindicats i patronals, la
consideració de mesures de teletreball i de les regulacions
normatives que puguin aprovar-se al respecte, en la renovació
dels convenis col·lectius d’àmbit estatal, autonòmic i
empresarial que es vagin produint.

Palma, 26 de maig de 2020
Els diputats
Jordi Marí i Tur
Antònia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 8775/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
mesures urgents per a dones vulnerables, 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 està tenint un fort impacte sobre
les condicions de vida de les dones. Ocupades majoritàriament
als sectors que han estat tancats durant l’estat d’alarma: sector
serveis, hostaleria, domèstic i amb taxes de major temporalitat
i precarietat, són les que tenen en aquest context un major risc
de perdre la feina. 

El Govern d’Espanya ha desplegat un conjunt de mesures
de protecció laboral i social per a les treballadores. 

200.000 treballadors i treballadores de les nostres illes han
quedat protegits gràcies als ERTO. Les treballadores
domèstiques també s’han pogut acollir a mesures
extraordinàries que les han equiparat a qualsevol altre
treballador afectat per un ERTO podent cobrar un 70% de la
seva base de cotització. Les treballadores temporals que havien
acabat el contracte durant l’estat d’alarma sense haver generat
dret a atur també han estat protegides pel Govern d’Espanya
amb una ajuda que representa el 80 % del indicador públic de
rendes d’efectes múltiples (IPREM).

L’ampliació de la renda social garantida impulsada pel
Govern de les Illes Balears el 2016 ha permès arribar durant
aquests mesos a 4000 llars més, permetent que moltes dones
cuidadores, treballadores de la llar i dones en situació de
màxima precarietat, com són les dones que subsistien
mitjançant l’economia submergida o en situació de prostitució
hagin pogut accedir a aquesta prestació social. 

Una preocupació que ha ocupat al Govern de les Illes
Balears i d’Espanya ha estat la situació de les dones confinades
durant l’estat d’alarma amb els seus agressors. D’aquí la
importància de què el propi decret Real Decret 463/2020 de 14
de març i les pròrrogues successives preveiessin les situacions
de mobilització de les dones víctimes com a causes de força
major o situació de necessitat alhora que es varen declarar els
serveis d’assistència a les dones víctimes com a essencials. 

Durant el confinament ha augmentat la violència exercida
contra les dones i per això s’han intensificat els mitjans durant
aquesta estat d’alarma tant per part dels Consells Insulars,
competents en l’atenció directa a les dones i amb les mesures
posades des de l’IBDona, amb la difusió i ampliació del servei
24 hores, l’atenció telefònica, la difusió i sensibilització a
través de convenis amb el Col·legi d’Administradors de
Finques de les Illes Balears, amb diferents supermercats i el
Col·legi Oficial d’Apotecaris amb la posada en marxa de la
iniciativa mascareta-19, demostrant una capacitat de reacció
efectiva per atendre la emergència social de les dones que
viuen confinades amb els seus agressors.

Des del 13 de març -dia de l'inici de l'estat d'alarma- fins el
13 de maig, el total de telefonades al servei d'atenció 24 hores
971178989 han estat 636. Si comparam aquesta dada amb el
mateix període de 2019, en què es registraren 579 telefonades,
comprovem un augment del 10%. A través de la línia nova
d’atenció per WhatsApp 639837476 posada en marxa el 28 de
març, s’han sumat 54 missatges rebuts. Per tant, si tenim en
compte tant les telefonades com els missatges de WhatsApp,
tenim un total de 690 demandes d'atenció, que és un 20 %
superior al mateix període de l'any passat. És significatiu com
les persones que han telefonat o utilitzat el WhatsApp per
primera vegada han estat el 75% i s'ha doblat el nombre de
familiars o persones properes a la víctima que han fet ús del
servei de 24 hores de l'IBDona. 

Per altra banda, la emergència sanitària ha agreujat encara
més les condicions de vulnerabilitat i extrema precarietat
econòmica de les dones en situació de prostitució, i per això
posam en valor les ajudes publiques que s’han reforçat aquests
mesos amb la col·laboració de les entitats que les assisteixen:
Creu Roja, Metges del Món, Casal Petit, donant cobertura a
400 dones en aquesta situació. 
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No podem oblidar a les dones grans, població de risc durant
la pandèmia, que en moltes ocasions han estat confinades soles
a ca seva, amb els efectes psicològics i socials que això
comporta. Per això és fonamental la tasca desenvolupada pels
serveis socials aquests mesos a través dels serveis de
teleassistència i assistència domiciliària, així com les xarxes de
voluntariat, perquè les necessitats d’aquest grup de població
estiguin cobertes, el que no exclou la necessitat de elaborar un
programa específic per garantir a les dones grans un
envelliment en pau. 

Una realitat constatada ens ha causat alarma. Sabíem que
les dones grans assassinades per la seva parella des del 2003
fins al 2019 representava el 14,2% de totes les dones víctimes
del masclisme assassí. De gener al 30 d'abril del 2020 el
percentatge ha pujat fins al 22% de totes les assassinades per la
seva parella o exparella. 

Per tot això anteriorment exposat, i per reforçar les mesures
cap a les dones més vulnerables, 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 habilitar, en coordinació amb els consells insulars, els
serveis que permetin garantir una atenció integral a les dones
víctimes de violència masclista i els seus fills i filles menors,
tenint en compte els increments de denúncies.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar mesures específiques per als grups de
dones major vulnerabilitat econòmica i social: famílies
monoparentals amb baixos ingressos, dones grans soles, dones
amb problemes psiquiàtrics, dones en situació administrativa
irregular, víctimes de violència masclista o en situació d’abús,
explotació sexual, tracta i/o prostitució, etc. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears continuar desenvolupant el Pla Autonòmic contra
l’explotació sexual de dones i nines i a seguir reforçant els
projectes formatius per a les dones que estan sortint de la
prostitució. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al desenvolupament d'un Pla contra la violència
masclista de les dones grans, garantint el dret a una plaça de
residència de tercera edat en els casos que ho necessita i en tot
cas facilitant a les dones grans víctimes de violència masclista,
els recursos socials, jurídics i psicològics perquè puguin gaudir
un envelliment en pau i sense violència.

Palma, 26 de maig de 2020
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

E)
RGE núm. 8791/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a suport al món de l'esport davant la crisi de la
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, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 tindrà molts
d’efectes a la nostra societat. És per açò que, un cop hagi
passat, ens trobarem de ple en una crisi econòmica i social, amb
conseqüències en tots els àmbits. Tampoc no ens podem
oblidar que el confinament que hem viscut tindrà
conseqüències per a la salut, a causa de la manca d’activitat
física. 

Precisament, un dels sectors de la societat que es veurà més
afectat serà la infància i la joventut i seran fonamentals els
papers de l’administració pública, del teixit associatiu i també
del sector privat. De fet, compartim una eina clau, el foment
dels hàbits saludables entre els infants i els joves, especialment
la promoció de l’activitat física i esportiva. 

Segons l’OMS, en el seu document Global Action Plan on
Physical Activity per al període 2018-2030, el cost global de la
inactivitat física va arribar a ser de 54 bilions de $ per any, en
2013, amb un cost addicional de 14 bilions de $ en pèrdues de
productivitat. 

Hem de tenir en compte que l’activitat esportiva i recreativa
té una influència que pot arribar a totes les edats de les
persones. Açò és d’especial rellevància en la infància, ja que
estan en procés de creixement i desenvolupament com a
persones, i la promoció de la salut mitjançant la pràctica
esportiva ha de ser un pilar fonamental. 

Des de Més per Menorca volem mostrar el nostre suport a
la reivindicació que fa la Unió de Federacions pel que fa a la
seva proposta d’un “Pla Marshall”. Creim que el paper del
teixit esportiu és fonamental en la societat, i especialment en
aquesta crisi. Per tot açò, el Grup Parlamentari Mixt (Més per
Menorca) presenta la següent

Proposició no de llei 

1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
a: 
• Reduir l’IVA en els serveis esportius: Establir un tipus

reduït del 4% sobre els serveis esportius i l’exempció de
presentar l’impost de societats per a entitats sense ànim de
lucre amb ingressos inferiors a 100.000 euros. 

• Regular el Pocket Money per a les persones voluntàries en
el món de l’esport i que puguin rebre una compensació
econòmica. Excloure de l’àmbit de la laboralitat, i de
l’obligació d’alta a la seguretat social, les prestacions
realitzades en l’àmbit esportiu amb caràcter voluntari a les
quals s’atorgui un rescabalament de despesa no justificada
per import màxim de 450 € mensuals. 

• Regular les titulacions del sector esportiu als diferents
àmbits: Educació, Rendiment, Gestió, Salut… 
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2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears: 
• A destinar els diners que estaven prevists per al programa

Interilles de desplaçaments a les competicions en l’àmbit de
les Illes Balears a donar suport al teixit associatiu esportiu
de les Illes Balears.

• A destinar els diners que estaven prevists per al programa
de les Finals Balears de l’Esport en Edat Escolar als clubs
esportius que tenen categories en edat escolar. 

• Que la Fundació per l’Esport Balear destini tots els diners
que no gastarà en el patrocini d’esdeveniments esportius a
conseqüència de la cancel·lació de molts d’ells i la previsió
que no es puguin celebrar durant l’any 2020, a donar suport
a clubs i empreses amb l’objectiu de finançar despeses que
s’han tingut igualment, tot i haver suspès l’esdeveniment. 

Palma, 27 de maig de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán
El portaveu suplent
Josep Castells i Baró

F)
RGE núm. 8810/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a formació mínima dels bombers de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

El passat 15 d'octubre en sessió plenària, van compartir la
preocupació que té el Partit Popular pel gran dèficit formatiu
per al col·lectiu de bombers a les Illes Balears, que gestionà en
la passada legislatura 4.000 milions d’euros més en comparació
a la penúltima. 

Vull tornar a recordar que des de l’EBAP l’any 2016 es van
organitzar 3 cursos a Mallorca, i tan sols 1 a Menorca i Eivissa. 

Els anys 2017 i 2018 no varen rebre cap formació per part
de l’EBAP els Bombers de les Illes Balears. 

L’oferta formativa que van rebre els bombers l’any 2019 va
ser ridícula: a Mallorca 2 cursos, per a Eivissa zero i per a
Menorca 1. 

La preocupació dels Bombers va incrementant amb els
antecedents de la darrera legislatura, en una època amb
recursos i possibilitats des de l‘EBAP per donar resposta a la
seva responsabilitat, i tot i això van ser incapaços d’uns
mínims, ara, que entrem en una crisi sense precedents quin pot
ser el futur formatiu d'aquests professionals de les nostres Illes
i la seva repercussió? 

L’article 4 del Decret 31/2012, de 13 de abril, pel qual
s’aproven els Estatuts de l’Escola Balear d’Administracions
Públiques, estableix que els objectius fonamentals de l’EBAP
són: 

a) La formació, l'avaluació, la capacitació i el
perfeccionament del personal al servei de l’Administració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears i de les entitats
dependents i,  si escau, de les altres administracions públiques
del seu àmbit territorial, a més del personal dels àmbits de la
Policia Local, Protecció Civil, Seguretat i Emergències. 

Les instruccions generals dels plans de Formació Policial de
Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències
i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil
2020. 

Punt 1. 1.2 persones destinatàries, l’EBAP adreça la seva oferta
formativa del Pla de Formació de Seguretat, Emergències i
Bombers a tot el personal de seguretat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, al personal d’emergències de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als membres dels
cossos de bombers. 

La Llei de 7/2007, de 12 de abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, en el seu títol III capítol I Drets dels empleats
públics en el seu article 14 Drets individuals, punt: 

G) A la formació contínua i l'actualització permanent dels
seus coneixements i capacitats professionals, preferentment en
horari laboral. 

La sorpresa ve quan a finals del mes de maig, als plans de
formació de l'EBAP per l’any 2020 tan sols, recull tres cursos
per els Bombers de Mallorca, i cap, per als Bombers de
Menorca i Eivissa. No podem acceptar la deixadesa que fa any
rere anys el govern amb aquest col·lectiu. 

Per tot això, 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 perquè garanteixi un mínim de 2 cursos per als
Bombers de Menorca i Eivissa dins l’any 2020. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir un mínim de tres cursos a l’any per cadascun
dels serveis de Bombers de les Illes Balears a partir de l’any
2021.

Palma, 25 de maig de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

G)
RGE núm. 8811/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures complementàries per facilitar la
reobertura de l'activitat econòmica, 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.
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Motivació del procediment d'urgència: Amb la finalitat que les
mesures que contempla aquesta iniciativa es puguin
implementar el més aviat possible amb la finalitat que facilitin
la reobertura de l'activitat econòmica, es fa necessari que la
cambra s'hi pronunciï el més aviat possible. 

Ateses les conseqüències que té i tindrà la greu crisis
sanitària provocada pel coronavirus a Balears i atès que la
nostra comunitat serà la que més greument es veurà danyada a
nivell econòmic i d’increment de l’atur, i així ho constaten els
experts, els agents econòmics i socials. 

Atès que la previsió que el mateix Govern balear va fer de
les xifres d’aquesta crisi, estableixen un increment del 30% del
PIB i d’un increment de fins al 31% de l’atur. 

Ateses les empreses que com a conseqüència de la
pandèmia, la declaració de l’estat d’alarma i el confinament
total, varen aplicar un ERTO per força major amb les
corresponents bonificacions de la Seguretat Social dels
treballadors. 

Atès que el Grup Parlamentari Popular va presentar una
PNL en data 7 de maig de 2020, a la qual proposava diverses
mesures per tal de facilitar la reobertura de l’activitat
econòmica, entre les quals figurava flexibilitzar la normativa
dels ERTO per tal que les empreses poguessin desafectar
treballadors d'aquests o establir una bonificació a les quotes de
la Seguretat Social dels treballadors que es reincorporessin a
l’activitat, mantenint la bonificació total als que quedaven a
l’ERTO, amb l’objectiu de no penalitzar l’inici de l’activitat,
que ja comptava amb prou entrebanc com ara la reducció dels
aforaments. 

Atès el Decret Llei 18/2020 de 13 de maig, de mesures socials
en defensa de l’ocupació, on, entre d’altres mesures, s’estableix
que l’exoneració de quotes de la Seguretat Social, que al març
i l'abril van ser del 100% per a empreses de menys de 50
treballadors, a partir del mes de maig i juny aquest tractament
canvia de tal manera que per a les empreses amb un ERTO per
força major total es manté l’exoneració de les quotes de la
Seguretat Social; a les empreses amb un ERTO de força major
parcial s’estableixen diferents trams on la bonificació serà d’un
85% el maig i d’un 70% el juny dels treballadors que es
reincorporin a l’activitat, mentre que els que quedin sense
iniciar l’activitat, la bonificació serà d’un 60% el maig i d’un
45% el juny; per a empreses de més de 50 treballadors, la
bonificació era d’un 75%, passa a un 60% el maig i al 45% el
juny per al treballadors que es reincorporin, quedant en un 45%
el maig i un 30% el juny per als que no s’incorporin. 

Atès que per aquest motiu, molts d’empresaris i patronals
van manifestar que les esmentades mesures del DL 18/2020
anaven en contra de les empreses de Balears, ja que
desincentivaven l’inici de l’activitat. 

Atès que aquesta norma aboca a la inviabilitat de les
empreses que disposen de diversos negocis o de les cadenes
hoteleres que funcionen amb un mateix codi i que, per tant, en
el moment d’obrir un centre implica la pèrdua de la situació
d'ERTO total en tots els centres, perdent per tant la bonificació,
hagi obert o no. 

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

Proposició no de llei 

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a bonificar un 100% les cotitzacions a la Seguretat Social, tant
la part que correspon al treballador com la part de l'empresa,
dels treballadors de les empreses que estiguin en situació
d’ERTO per força major parcial, i, si n'és el cas, d'ERTO per
causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció,
i que no s’hagin reincorporat encara als seus llocs de treball,
després de la reobertura de les activitats que s'hagin vist
afectades per la crisi de la COVID-19. S’inclourà també una
exoneració mínima d’un 50% durant els 3 primers mesos
després de la reobertura i almenys un 25% durant els 6 mesos
següents, per als treballadors que sí hagin sortit de l’ERTO. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern d’Espanya
a flexibilitzar l'obligatorietat del manteniment de l’ocupació
durant 6 mesos, dels treballadors des de la data de reinici de
l’activitat (sigui parcial o total). 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i el Govern de les Illes Balears a efectuar les modificacions
normatives necessàries i/o, si escau, a establir les
interpretacions de la norma i de les tramitacions en base a
l’agilitat i la simplificació administrativa, perquè totes aquelles
empreses que es vegin en la necessitat de du a terme un ERTO
per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de
producció, com a continuació de l’ERTO previ per causa de
força major que haguessin ja assolit com a conseqüència de la
crisis de la COVID-19, ho puguin fer de manera ràpida,
simplificada i sense generar una dificultat afegida. 

Palma, 27 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

H)
RGE núm. 8817/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
mesures per protegir els i les estudiants universitaris
davant les conseqüències negatives de la COVID-19, 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

Actualment i per la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, els cursos acadèmics s'han vist afectats a tots els
nivells, incloent-hi l'universitari, on s'ha patit una rellevant
dificultat per desenvolupar el curs amb normalitat. Campus
buits i una no-presencialitat que ha obligat a una immediata
adaptació de la metodologia docent per intentar finalitzar el
curs amb els menors perjudicis possibles per a les i els
estudiants. 
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Les greus conseqüències de la pandèmia han estat i són
imprevisibles. Milers de famílies amb estudiants universitaris
pateixin avui la incertesa sobre el seu futur més immediat. No
només sobre la forma en la qual continuaran el seu
aprenentatge i avaluació els pròxims mesos, sinó també
incertesa sobre les garanties de poder continuar els seus estudis
universitaris. 

Cursar estudis superiors suposa un gran esforç econòmic
per a moltíssimes famílies i no només pels preus públics dels
crèdits universitaris. Estudiar és assistir a classe i realitzar
sessions d’estudi preparant proves i treballs acadèmics, però
també és adquirir el material necessari, poder desplaçar-se al
centre d’estudi, alimentar-se i tenir on residir durant el curs. Per
tant, amb l’objectiu de poder garantir la igualtat d’oportunitats
pel que respecta a la formació, s’ha d’assegurar que les famílies
amb rendes més baixes puguin cobrir totes les despeses
derivades de l’estudi. D’aquesta forma, els i les estudiants
poden dedicar-se principalment als seus estudis, sense
necessitat de veure’s obligat a cobrir els costos derivats, la qual
cosa redunda en uns millors resultats i aprofitament. 

Aquest esforç econòmic seria impossible d’assumir si no fos
pel suport de les institucions i la ferma convicció que la
Universitat ha de ser pública, de qualitat i a l’abast de tota la
ciutadania. El sistema de beques i ajudes a l’estudi suposa la
materialització del dret a l’educació. 

Les polítiques de beques resulten imprescindibles per fer
efectiva la concepció de la universitat com a ascensor social i
com a eina d'equitat i d’igualtat d’oportunitats. 

Sigui pel confinament o per les conseqüències laborals
negatives que han patit milers de famílies, la crisi sanitària
afecta directament el rendiment acadèmic: perquè l’estudiant
hagi contret la malaltia o tengui cura d’un dependent, perquè la
residència on estigui confinada la família no generi l’ambient
més òptim per a l’estudi, perquè l’estudiant tengui dificultats en
el seu aprenentatge, i per tant en superar l’avaluació, pel fet que
la docència a distància no ha tengut el temps suficient per
adaptar correctament la metodologia, o perquè l’estudiant hagi
de començar a fer feina per compensar la situació econòmica
i laboral de la família. Aquests factors poden deixar fora del
sistema de beques i ajudes milers d’estudiants que no
compleixin les condicions acadèmiques per accedir-hi;
condicions acadèmiques que van en sentit contrari de la pròpia
concepció de les polítiques de beques. Les beques i ajudes per
a l’estudi no són un reconeixement al mèrit. La beca és un dret
subjectiu per a les persones que ho necessiten. Per això es torna
imprescindible que les institucions escoltin la comunitat
universitària i suspenguin els requisits acadèmics de les
convocatòries. 

Hem d’evitar novament que milers d’estudiants es vegin
obligats a deixar la universitat per la impossibilitat d’assumir
el cost econòmic que genera. La crisi de la COVID-19 no pot
suposar un perjudici econòmic pels i les estudiants
universitàries. 

Resulta prioritari escoltar les reivindicacions del CEUNE
i dels diferents Consells d’Estudiants de les universitats. És
imprescindible que els governs donin resposta per protegir els
estudiants dels efectes negatius de la crisi adaptant els criteris
de les ajudes, facilitant el pagament de les matrícules, i en

definitiva, posant a l’abast tots els recursos i les mesures que
siguin necessàries perquè els i les estudiants puguin finalitzar
aquest curs i començar el següent de la manera més òptima
possible. 

L’administració pública ha de donar una resposta immediata
per evitar l’exclusió de la Universitat a la qual es veuen abocats
milers d’estudiants. L’educació no pot deixar de ser el
paradigma de la inclusió. 

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
decisió del Govern de l’Estat d’eliminar els criteris acadèmics
de la convocatòria de beques i ajudes a l’estudi i l’insta a
continuar incrementant la seva partida.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a no sol·licitar la devolució de l’import de les beques
concedides en el present curs. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar un canvi de model de gestió per tal d’evitar el
cobrament amb retard de les beques. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar, conjuntament amb la Universitat de les Illes
Balears, els mecanismes possibles per tal que els i les
estudiants no hagin d’assumir l’increment gradual de segones
i successives matrícules per al curs vinent respecte dels crèdits
cursats el segon quadrimestre de l’any acadèmic actual. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar, conjuntament amb la Universitat de les Illes
Balears, la possibilitat d’incrementar els terminis de
fraccionament del pagament de les matrícules. 
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a elaborar un protocol d’actuació que permeti -amb totes les
mesures de seguretat necessàries- el retorn als pisos i les
residències dels i les estudiants de manera excepcional perquè
puguin recuperar tot el material necessari per finalitzar el curs
acadèmic amb totes les garanties.

Palma, 28 de maig de 2020
Els diputats
Ares Fernández i Lombardo
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
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I)
RGE núm. 8889/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a reactivació dels programes de cribratge de
càncer, 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.

Motivació del procediment d'urgència: L'impacte que genera el
càncer al nostre país on anualment més de 279.000 persones
són diagnosticades de càncer i més de 112.000 moren (una
mitjana de 300 persones cada dia), fa necessari i urgent
reactivar tots els programes de cribratge de detecció de càncer
i, per tant, és urgent el pronunciament de la cambra al respecte. 

En els últims dies els resultats de la pandèmia per
COVID-19, mostren una reducció molt significativa tant dels
contagis com de les defuncions per aquesta causa. 

El passat 25 de maig l'Associació Espanyola Contra el
Càncer (AECC) va remarcar en un comunicat que el càncer no
s'ha parat en temps de COVID-19. Cada any, més de 279.000
persones són diagnosticades de càncer al nostre país i més de
112.000 moren (una mitjana de 300 persones cada dia). 

Ha arribat el moment, una vegada passat el pic crític en la
urgència deguda a aquesta pandèmia, de reprendre els reptes
que el càncer planteja a la nostra societat. 

És necessari no baixar la guàrdia davant el repte que
continua suposant el càncer al nostre país. La crisi provocada
per aquesta pandèmia no ha fet sinó agreujar la situació de
fragilitat social i sanitària de les persones amb càncer i les
seves famílies com a col·lectiu doblement vulnerable, pel
càncer i per la COVID-19. 

Per tots 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 reprendre de manera
immediata els programes de cribratge de càncer, perquè cap
persona no perdi l'oportunitat de salvar la seva vida amb la
detecció precoç de càncers com el colorectal o el de mama. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears a realitzar un estudi de
l'impacte d'aquesta pandèmia en tots els vessants del càncer:
prevenció, atenció a pacients i les seves famílies i recerca per
prendre les mesures necessàries per lluitar contra aquesta
malaltia. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a elaborar un Pla de Càncer, d’acord amb la realitat
derivada de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, que
abordi de manera integral les millores a realitzar en el Sistema
Nacional de Salut, en la Protecció Social a les persones
afectades pel càncer i en la planificació i gestió eficaç de la
recerca en càncer. 

Palma, 28 de maig de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

J)
RGE núm. 8905/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
reconeixement institucional a les dunes víctimes del
franquisme, 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 Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

El reconeixement institucional de les víctimes que han patit
violacions de drets humans és un deure dels Estats que tenen
l'obligació de protegir-los i promocionar-los. Una de les
mesures encaminades a preservar de l'oblit la memòria de les
víctimes és el reconeixement dels fets que patiren mitjançant
homenatges i actes de reparació. A més, també pot representar
un clar advertiment d'allò que mai més ha de tornar a passar. 

Precisament la llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i
reconeixement democràtic, aprovada pel Parlament de les Illes
Balears, regula mesures per desenvolupar aquest reconeixement
i també determina la consideració de víctima i la seva tipologia
sigui individual, de grup o de col·lectius. 

Les dones foren sens dubte especialment represaliades
durant la guerra i la dictadura franquista fou sens dubte el de
les dones, el franquisme les va perseguir políticament i les va
sotmetre a una repressió específica de gènere, només a
Mallorca foren assassinades prop de 30 dones i es calcula que
més d'un miler passaren per la presó. Foren vigilades,
humiliades, rapades, purgades, preses, torturades, violades i
també assassinades, les que sobrevisqueren quedaren marcades
per sempre, el nou règim dictatorial considerava que havien
transgredit les normes de gènere. 

A més de patir aquesta repressió cruel i sanguinària de
forma directa per la seva ideologia contrària al feixisme, també
la patiren com a mares, dones o filles d'homes que, o bé havien
estat assassinats o estaven tancats a les presons franquistes.
Sense suport i al marge totalment de l'empara de la justícia, les
que tenien fills petits i els homes tancats o desapareguts, no
només passaren a ser l'únic sustent de la família sinó que també
hagueren d'assumir el manteniment del seu marit que sofria les
conseqüències de l'escassa o nul·la alimentació de les presons
franquistes. 

Dones que van veure com se'ls requisava la casa, els béns
i mitjans de vida, hagueren d'acceptar dures i injustes
condicions de treballs per poder criar els seus fills, a vegades
en silenci davant els assassins dels seus marits. Foren aquestes
dones les que durant els primers anys de la repressió omplien
els cementiris cercant les robes dels seus parents desapareguts
per poder saber d'ells, trobar-los i identificar-los, aquelles
caravanes de dones que en moltes ocasions no pogueren mai
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recuperar els seus cossos, ni plorar-los públicament, sense
certificats de defunció ni tan sols tenien reconeguda la seva
condició de viudes. 

A partir de 1939, l'Església i la Secció Femenina foren les
encarregades de l'adoctrinament de les dones en els principis
del nacionalcatolicisme que la considerava un ésser inferior. La
dirigent falangista de la Secció Femenina, Pilar Primo de
Rivera, l'any 1942 deia "Les dones mai no descobreixen res, els
falta, sens dubte, el talent creador, reservat per Déu per a
intel·ligències virils, nosaltres no podem fer altra cosa que
interpretar, millor o pitjor, allò que els homes ens donen fet".
Aquesta fou la norma imposada a les dones que quedaren
relegades a la llar, la seva funció era ser esposa, mare i
mestressa de casa i sempre subjectes al pare o al marit. 

S'imposà la por i el silenci. Intentaren arrabassar-les la
dignitat però no ho aconseguiren, precisament foren aquestes
dones, les mares, esposes i filles víctimes del franquisme, les
que mantingueren la memòria dels seus éssers estimats viva. 

És per tot això que, els Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MES per Mallorca presenten la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears:

1. Reconeix la violació dels drets humans que patiren de forma
específica les dones durant la Guerra Civil i el franquisme. 

2. Reconeix el patiment i la gran injustícia a què foren sotmeses
aquelles dones que patiren una doble repressió per ser familiars
de represaliats per la Guerra Civil i el franquisme i que en
molts de casos hagueren de dur el dolor amagat durant dècades
i tirar endavant la seva família totes soles. 

3. Reconeix la lluita d’aquestes dones pioneres en el moviment
feminista i l’emancipació. 

4. Insta el Govern de les Illes Balears a celebrar homenatges i
actes de reparació per tal de reconèixer el patiment al qual
foren sotmeses milers de dones i per tal de preservar de l'oblit
la memòria de les dones víctimes de la repressió franquista i
estigmatitzades  com a dones de represaliats o vençuts de la
Guerra Civil.

Palma, 26 de maig de 2020
Els diputats
Maria Esperança Sans i Regis
Joan Ferrer i Ripoll
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

K)
RGE núm. 8911/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a protocol sanitari per a un entorn segur dels
infants en edats de 0 a 6 als centres d'infantil i primària,
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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la
COVID-19 ha provocat una alteració de la vida quotidiana del
conjunt de la ciutadania de les Illes Balears i Pitiüses. Aquesta
alteració ha afectat també, com no podia ser d’altra manera,
l’educació dels infants. 

En l’actual context de desescalada ha sorgit la preocupació
en les famílies per la represa de l’activitat escolar. D’una
banda, moltes famílies tenen problemes per a la conciliació, a
causa que els seus infants no poden tornar als centres educatius,
mentre que molts pares i mares han de tornar presencialment
als seus centres de treball. També hi ha infants que per raons de
protecció necessiten retornar a escola. Per altra banda, però, és
evident que resulta difícil assegurar una incorporació dels
infants als centres amb totes les garanties sanitàries. Aquesta
dificultat és encara més pronunciada en el cas de l’etapa
d’educació infantil i primer cicle de primària, ja que, per raons
òbvies, els infants de 0 a 6 anys no poden comprendre ni
aplicar les principals normes d’higiene i prevenció contra el
contagi de la COVID-19 tal com es plantegen per al món adult
o per als infants més grans. 

El passat 24 d’abril es va publicar al BOE l’ordre
EFP/365/2020, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen el marc
i les directrius d’actuació per al tercer trimestre del curs
2019-2020 i l’inici del curs 2020-2021, davant la situació de
crisi ocasionada per la COVID-19. Aquesta ordre ministerial
estableix el marc de funcionament per al final del present curs
acadèmic i el pròxim, però ho fa en uns termes molt genèrics
per a totes les etapes educatives, sense contemplar la dificultat
de complir amb les principals normes d’higiene i prevenció
contra el contagi de la COVID-19 en els infants de 0 a 6 anys. 

En conseqüència, pensam que el Govern de les Illes Balears
hauria d'aprovar un pla específic per millorar i adaptar les
condicions de seguretat que han de ser d'aplicació als centres
d'infantil i primer cicle de primària, a les necessitats afectives
i emocionals dels més petits. Aquestes mesures s’han de
dissenyar juntament amb els experts en la matèria, i amb la
participació dels consells insulars i els ajuntaments que en són
els titulars, amb l’objectiu final d’elaborar un protocol que
sigui aplicable, no només als centres que siguin titularitat del
mateix Govern, sinó també a la resta de centres, públics i
privats, existents a la xarxa educativa i assistencial de l’etapa
0 a 6 anys de les Illes Balears. 

Per tots aquests motius, el Grup Mixt (Gent per
Formentera-PSIB-EUIB) presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear, en el termini màxim de dues setmanes, una
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mesa constituïda per experts acreditats en educació en la franja
d'edat de 0 a 6 anys i amb epidemiòlegs i experts de la salut
infantil física i mental, amb l’objectiu d’elaborar, en
coordinació amb els consells insulars i els ajuntaments, un
protocol sanitari específic per a les escoletes públiques i
privades que sigui d'aplicació a partir de l'inici del pròxim curs. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar mesures especials d’ajut econòmic a les
administracions locals titulars d’escoles infantils atesa que la
reducció de ràtios agreuja encara més els costos que actualment
assumeixen aquestes administracions. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries per fer possible la
continuïtat dels centres educatius d’educació infantil autoritzats
per la Conselleria d’Educació atès que l’actual situació social
i econòmica posa en greu risc la seva continuïtat i ara per ara
són ben necessaris, atesa la molt insuficient oferta de la xarxa
pública. 

Palma, 29 de maig de 2020
Els portaveus
Sílvia Tur i Ribas
Josep Castells i Baró

L)
RGE núm. 8954/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a llengua
de signes a l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics,
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, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

Diem comunicació al procés mitjançant el qual un ésser viu
transmet un missatge a un altre. El llenguatge és la facultat de
comunicar-nos mitjançant complexos sistemes de signes. No
obstant això, aquesta capacitat no es manifesta en un sol
sistema, sinó en gran varietat de llengües.

La llengua de signes és un conjunt de signes-verbals amb
estructuració arbitrària i de regles gramaticals (així almenys ho
constaten les últimes recerques lingüístiques). Es transforma
amb el temps com qualsevol llengua humana natural, ja que
s'ha anat adaptant a les diferents èpoques i circumstàncies en
què se n'ha requerit l'ús. Es transmet de generació en generació
i la seva cultura també. S'adquireix i es desenvolupa en un
context comunicatiu determinat.

Edwar B. Tylor (Tylor 1865) qui va dur a terme un dels
primers acostaments a la naturalesa lingüística de la llengua de
signes de les persones sordes britàniques, amb el precoç encert
d'observar malgrat moure's en un paradigma evolucionista
predominant en l'època, una sintaxi dels signes diferent al de
les paraules de la llengua parlada anglesa. El primer estudi
descriptiu i rigorós de la Llengua de Signes com a llengua
natural de les persones sordes va ser realitzat als EUA per W. 
Stokoe el 1960 (Minguet 2000: 208), a la qual immediatament

van seguir altres recerques en països americans (per exemple,
Friedman 1975, 1976; Kegl i Wilbur 1976), europeus (v. gr.,
Klima i Bellugi 1979), i finalment espanyols (Rodríguez
González 1992; Muñoz Baell 1998, 1999). Aquestes recerques
confirmen que cadascuna de les llengües de signes estudiades
compleix les mateixes funcions que qualsevol altra llengua oral
i s'estructura en els seus mateixos nivells lingüístics, amb regles
complexes de gramàtica, encara que diferents a les llengües
orals quant a la seva producció i comprensió.

Les recerques de les últimes dècades en el camp de la LS
porten a reconèixer que les llengües de signes tenen entitat
pròpia dins del conjunt de les llengües, encara que amb
característiques diferenciades per la seva peculiar forma de
producció i de percepció. En altres paraules, la LS també és
llenguatge verbal i utilitza autèntics signes lingüístics de
naturalesa simbòlica i abstracta, la qual cosa els converteix en
símbols lingüístics al mateix nivell que les paraules de les
llengües orals.

Si una llengua de signes compleix les mateixes condicions
que les llengües orals, excepte això del canal auditiu-vocal -en
el que també va estar d'acord John Lyons-, llavors ningú no pot
discutir que també és llenguatge humà.

Les institucions, en aquest sentit, han de promoure totes les
mesures necessàries per:

a) evitar o pal·liar conflictes lingüístics i socials derivats de
la minorització,

b) promoure la identitat lingüística i cultural de les persones
sordes i sordcegues,

c) garantir la preservació d'aquest patrimoni lingüístic i
cultural.

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les
persones amb discapacitat atribueix als poders públics el deure
d'assegurar que les persones amb discapacitat puguin gaudir del
conjunt de tots els drets humans: civils, socials, econòmics i
culturals.

La Llei 27/2007, de 23 d'octubre, per la qual es reconeixen
les llengües de signes espanyoles, exigeix garantir els drets
lingüístics de les persones signants, observada la transversalitat
en les polítiques i línies d'acció en qualsevol dels àmbits
d'actuació pública. En aquesta línia base es reconeixen els drets
lingüístics de les persones sordes i sordcegues a conèixer i usar
la llengua de signes espanyola en l'ensenyament, en els mitjans
de comunicació, en els serveis públics i, en general, en totes les
esferes de l'activitat pública i privada.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, disposa
com un dels seus principis fonamentals: l'equitat, amb la qual
es garanteix la igualtat d'oportunitats per al ple
desenvolupament de la personalitat i a través d'aquesta, l'ajuda
a superar qualsevol discriminació i l'accessibilitat universal a
l'educació.

Els majors esforços en la promoció de les llengües oficials
diferents al castellà se centren a les comunitats autònomes i a
les seves institucions, perquè des d'aquest àmbit s'ha vingut
garantint, a través de polítiques lingüístiques, la protecció, el
foment i la consolidació d'aquestes.
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L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, es refereix
expressament a aquest llenguatge en el seu article 19, sobre
drets en relació amb les persones dependents, assenyalant que
"1. Les Administracions públiques de les Illes Balears, segons
la Carta de Drets Socials, garantiran en tot cas a tota persona
dependent, el dret a les prestacions públiques necessàries per
assegurar la seva autonomia personal, la seva integració
socioprofessional i la seva participació en la vida social de la
comunitat. 2. Les Administracions públiques de les Illes
Balears procuraran a les persones dependents la seva integració
mitjançant una política d'igualtat d'oportunitats, desenvolupant
mesures d'acció positiva, i garantiran l'accessibilitat espacial de
les instal·lacions, els edificis i els serveis públics. 3. Les
Administracions públiques de les Illes Balears garantiran l'ús
de la llengua de signes pròpia de les persones sordes, que haurà
de ser objecte d'ensenyament, protecció i respecte."

La Llei 8/2017, d'accessibilitat universal de les Illes
Balears, al llarg del seu articulat, considera aquesta llengua
com un instrument de comunicació visual i definida com un
sistema lingüístic de modalitat gestual i visual propi de les
persones sordes i sord-cegues signants.

Segons el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de
les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i
l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
modificat pel Decret 11/2016, d'11 de maig, la Direcció
General de Política Lingüística exerceix les seves competències
en els següents àmbits materials:
• normalització de la llengua catalana
• promoció i defensa dels drets lingüístics
• certificació dels coneixements de llengua catalana de la

població adulta fora de l'ensenyament
• reglat mitjançant l'organització i la gestió de proves i

reconeixement de certificats equivalents
• homologació dels estudis de llengua catalana de l'ESO i del

batxillerat amb els certificats oficials de coneixements de
llengua catalana

Recollim una de les principals reivindicacions del sector de
llenguatge de signes i posem de manifest que el
desconeixement d'aquesta llengua planteja seriosos problemes
d'inclusió i desigualtats per a les persones sordes.

Per això, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a garantir que la futura Oficina de Defensa dels Drets
Lingüístics assumeixi com a llenguatge per a la seva promoció
i defensa, també el llenguatge de signes, donant compliment a
la normativa internacional, nacional i autonòmica.

Palma, 1 de juny de 2020
Els diputats
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Mascaró i Bosch
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

M)
RGE núm. 8958/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a inici d'activitat de les empreses d'oci nocturn,
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
donar una solució al col·lectiu d'empreses d'oci nocturn, atès el
volum d'ocupació que generen i l'atractiu que suposa per a un
sector del turisme, es fa necessari i urgent donar una solució a
aquestes empreses i, per tant, és necessari que la cambra se'n
pronunciï. 

Ateses les conseqüències que té i tindrà la greu crisis
sanitària provocada pel coronavirus a Balears i atès que la
nostra comunitat serà la que més greument es veurà danyada a
nivell econòmic i d’increment de l’atur, i així ho constaten els
experts, els agents econòmics i socials. 

Atès que la previsió que el mateix Govern Balear va fer de
les xifres d’aquesta crisi, estableixen una caiguda del 30% del
PIB i d’un increment de fins al 31% de l’atur. 

Atès que a mesura que s’ha anat passant de Fase de la
desescalada, les empreses i activitats econòmiques que havien
estat aturades per la declaració d’estat d’alarma el passat mes
de març, s’han vist immerses en una feina i un esforç econòmic
i personal per tal d’adaptar les seves empreses i activitats a les
exigències de seguretat sanitària. 

L’esforç ha estat també de mantenir la voluntat i la
determinació de reanimar l’activitat el més prest possible per
tal de poder mantenir els llocs de feina i garantir al màxim la
supervivència de les seves empreses, establiments i activitats. 

En el procés de desescalada el Govern balear ha exclòs els
establiments d’oci nocturns, de les activitats que es podran
recuperar en la entrada a la fase 3. L’associació ABONE, ha
deixat palès avui la seva indignació pel tracte que el Govern ha
dispensat a aquest col·lectiu, i posa de relleu la manca de
coneixement del funcionament d’aquestes empreses i de manca
total de diàleg a l’hora de prendre la decisió. Que duen mes i
mig preparant-se per obrir i incorporant les mesures acordades
pel ICTE. 

S’ha de tenir en compte també que l’activitat d’oci nocturn
disposa a cadascuna de les nostres illes, d’una idiosincràsia
específica que condiciona també la manera i els temps per
abordar la desescalada. 

D’altra banda a nivell nacional la seva federació va
anunciar també totes les mesures que estan duent a terme de
seguretat i higiene, a més de estar preparant proves pilot. 

El col·lectiu havia assumit que fins el dia 8 no podrien
obrir, pero no que la prohibició s’allargaria durant tota la fase
3, com així ho han confirmat. 

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent 
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern balear a
consensuar amb el sector d’empreses d’oci nocturn, de quina
manera aquest col·lectiu podrà iniciar la seva activitat, tenint en
compte les distintes realitats de cadascuna de les illes i les
tipologies d’establiments, sempre complint amb totes les
exigències de seguretat sanitària i protocols establerts, de tal
manera que no s’incorri en una discriminació cap a aquest
col·lectiu i que disposin de les mateixes condicions i
oportunitats de reactivar gradualment la seva activitat que altres
col·lectius i altres destinacions i zones turístiques a nivell
nacional. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compte al Parlament de les solucions que
finalment s’adoptin a aquest respecte. 

Palma, 29 de maig de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

N)
RGE núm. 8960/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), davant
la Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) es va crear, en
el marc de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), el 7
d’abril de 1948, com a organisme especialitzat en la gestió de
polítiques de prevenció, de promoció i d’intervenció a nivell
mundial en l’ àmbit de la salut. En aquell moment, l’OMS es va
constituir com l’autoritat directiva i coordinadora en qüestions
de sanitat internacional en el sistema de les Nacions Unides.

Actualment, l’OMS compta amb més de 7.000 treballadors
distribuïts en 150 oficines arreu del món, sis oficines regionals
i a la seva seu, ubicada a Ginebra (Suïssa). Pel que fa a les
seves principals activitats, l’OMS se centra en les malalties
transmissibles i no transmissibles; la preparació, la vigilància
i la resposta a les crisis de salut pública; la promoció de la salut
al llarg de tot el cicle de la vida; el foment dels sistemes de
salut; i els serveis institucionals.

Pel que fa al seu paper en el marc de l’actual crisi sanitària,
generada per l’expansió de la COVID-19, l’OMS ha tengut un
paper destacat en la definició de l’estratègia a seguir en cada
moment. D’aquesta manera, des que el 31 de desembre, la Xina
la va informar d’un brot de casos de pneumònia d’origen
desconegut a la ciutat de Wuhan (província de Hubei), l’OMS
s’ha encarregat de realitzar un seguiment continu de l’evolució
d’aquest coronavirus.

De fet, amb l’objectiu de combatre el Sars-Cov-2, a
principis de gener ja recomanava mantenir una bona higiene de
mans, l’etiqueta respiratòria, mantenir una alimentació
adequada, evitar el contacte amb persones amb malalties
respiratòries i amb animals salvatges o de granja.

Posteriorment, el 30 de gener de 2020, va declarar
l’emergència sanitària internacional, i l’11 de març va declarar
oficialment aquest brot de coronavirus com a pandèmia global.

En la mesura de les seves possibilitats, els governs dels
diferents països han seguit les recomanacions de l’OMS, tant
per combatre la pandèmia com per iniciar els processos de
desescalada relatius al confinament de la població. En aquest
sentit, l’OMS també ha realitzat una valoració sobre l’actuació
de cada un dels governs en relació amb la gestió d’aquest virus
i, en el cas concret d’Espanya, s’ha fet públic un seguit de
declaracions favorables a les mesures adoptades en cada
moment. De la mateixa manera, l’OMS ha alertat sobre els riscs
d’avançar en un desconfinament basat en criteris aliens a la
salut pública o sobre el perill de polititzar la gestió d’aquesta
pandèmia.

Si més no, a mitjans d’abril, els Estats Units, malgrat ser un
dels països amb un major nombre de població infectada i de
persones mortes com a conseqüència de la COVID-19, va
congelar l’aportació econòmica a l’OMS, i el passat divendres,
dia 29 de maig, va anunciar que finalitzava la seva relació amb
aquest organisme perquè no ha demostrat la seva independència
de la Xina en relació amb la gestió del virus. Si més no, l’OMS
s’ha compromès a realitzar una auditoria independent sobre la
seva gestió de la crisis generada pel Sars-Cov-2.

En qualsevol cas, val a dir que més enllà de les
recomanacions realitzades de manera continuada per l’OMS, el
president dels Estats Units, Donald Trump, ha plantejat
alternatives molt llunyanes a l’evidència científica per prevenir
o tractar la COVID-19, com, per exemple, injectar desinfectant
als pacients per netejar els pulmons, aplicar llum ultravioleta i
calor a l’interior del cos o fer servir bufandes en lloc de
mascaretes. De fet, poc temps després d’aquestes
recomanacions es va detectar un increment en el nombre
d’intoxicacions entre la població nord-americana com a
conseqüència d’haver consumit productes desinfectants per
evitar o superar el virus.

Per la seva banda, a principis del mes d’abril, el Govern
presidit per Pedro Sánchez es va comprometre, per una banda,
a aportar 125 milions d’euros a l’OMS per destinar a la lluita
mundial contra la COVID-19 i, per l’altra, a treballar en una
resposta multilateral sota el lideratge de l’OMS per fer afrontar
la pandèmia.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la indispensable
tasca de l’Organització Mundial de la Salut per fer front a la
pandèmia de la COVID-19.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i a l’executiu Autonòmic a seguir les indicacions de l’OMS en
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el marc de la gestió de la pandèmia provocada per la
COVID-19.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mantenir la seva aportació econòmica a l’OMS i a continuar
col·laborant en un marc de relacions multilaterals amb aquest
organisme per donar resposta a l’emergència sanitària
ocasionada per la COVID-19; així com per afrontar d’altres
amenaces sobre la salut pública que es puguin esdevenir i per
garantir l’accés universal de la població als sistemes de salut.

Palma, 1 de juny de 2020
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Antonia Martín i Perdiz
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 2802 a 2865/20, presentades
pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a expedients de desnonaments que s'han
executat els anys 2016, 2017, 2018 i 2019 a habitatges de
diversos municipis de les Illes Balears.

Les distintes demandes judicials executades són:

Palma:
2018 - 7
2019 - 3

Inca:
2019 - 1

Capdepera:
2018 - 3
2019 – 1

Andratx:
2019 – 1

Formentera:
2019 - 1

Palma, a 10 de març de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge

Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 4262 a 4279/20, presentades
pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a aportació global del GOIB amb càrrec
al pressupost de la CA, aportació de la Conselleria de
Treball, Comerç i Indústria i aportacions dels diferents

sectors instrumentals a les cambres de Comerç de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera durant els anys 2019 i 2018.

Aquestes aportacions es poden consultar fàcilment a la web
dels pressuposts de la CAIB dels anys 2018 i 2019.

L’any 2018 les Cambres de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera van rebre, respectivament, 240.000, 20.000 i
20.000 euros de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria;
única transferència de recursos feta des del sector públic.

L’any 2019 les Cambres de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera van rebre, respectivament, 300.000, 100.000 i
100.000 euros de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria;
única transferència de recursos feta des del sector públic.

Palma, a 28 d’abril de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 4280/20, presentada pel
diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada
subministrat al municipi de Santa Eulàlia del Riu al llarg
de l'any 2018.

El cabal d’aigua dessalada subministrat al municipi de
Santa Eulària del Riu durant l’any 2018 va ser de 43.176
metres cúbics, segons el següent desglossament mensual:

Any 2018

Mes Aigua dessalada subministrada al 
municipi de Santa Eulària del Riu 
(m3)

Gener 0
Febrer 0
Març 0
Abril 0
Maig 0
Juny 0
Juliol 2.204
Agost 10.319
Setembre 9.247
Octubre 7.963
Novembre 7.398
Desembre 6.585
Total 43.716

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 4301 a 4310/20, presentades
pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a volum de cabal global depurat per les
depuradores de Port de Sant Miquel, Cala Sant Vicenç,

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-032.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf#page=36
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Sant Joan de Labritja, Sra Eulàlia, Eivissa, Cala Llonga,
Platja d'En Bossa, Sant Antoni, Cala Tarida i Sant Josep,
a Eivissa, durant l'any 2019.

EDAR m3

Port de Sant Miquel 81.139
Cala Sant Vicenç 44.257 
Sant Joan de Labritja 25.469
Santa Eulària 2.209.854
Eivissa 5.637.518 
Cala Llonga 193.021
Platja d’en Bossa 1.202.855
Sant Antoni de Portmany 3.084.781
Cala Tarida 144.728
Sant Josep 61.461

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 5307/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a portal web CAIB
informació d'actuacions (memòries i plans anuals) de la
Fundació S'Estel.

La integració de les memòries sectorials dins la memòria de
la conselleria es va realitzar amb la intenció de simplificar el
nombre de documents de referència amb la intenció de facilitar
tota la informació de la conselleria en un únic document.

En qualsevol cas, aquesta conselleria segueix analitzant
qualsevol opció per tal de millorar l’accessibilitat de la
informació i la transparència.

Palma, a 12 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 5324 a 5330/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a pacients ingressats als
hospitals de les Illes Balears sospitosos d'infecció per
COVID-19 pendents de realització o resultat de proves
diagnòstiques a dia 23 de març de 2020.

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.

Les diferents proves diagnòstiques s’han anat fent segons
les necessitats del pacient, en el seu temps d’ingrés.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5505/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a contacte per
videoconferència dels interns del centre Es Fusteret amb les
famílies.

Els interns d’Es Fusteret disposen de 2 videocridades
setmanals a més d’una ampliació de cridades telefòniques a les
que tenen dret.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5506/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a contacte per
videoconferència dels interns del centre Es Pinaret amb les
famílies.

Els interns d’Es Fusteret disposen de 3 videocridades
setmanals a més de les cridades telefòniques a les que tenen
dret.

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

Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 5523, 5525, 5534 i 5536/20,
presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a detall del
repartiment d'EPI a les residències de les IB i a les entitats
del tercer sector concertades el mes de febrer.

A les reunions de coordinació entre aquesta conselleria, la
Conselleria de Salut i els consells insulars es va decidir que els
consells es farien càrrec dels repartiments de material, sent ells
els que disposen d’aquests detalls.

Palma, a 22 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 5524, 5526, 5535 i 5537/20,
presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a detall del
repartiment d'EPI a les residències de les IB i a les entitats
del tercer sector concertades el mes de març.

A les reunions de coordinació entre aquesta conselleria, la
Conselleria de Salut i els consells insulars es va decidir que els
consells es farien càrrec dels repartiments de material, sent ells
els que disposen d’aquests detalls.
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Palma, a 22 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 5533, 5558, 5559 i 5560/20,
presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a contacte per
videoconferència amb els familiars dels usuaris de les
residències de les IB, a serveis mantinguts al Centre Mater
Misericordiae des del decret d'estat d'alarma, treballadors
que han anat a fer feina i usuaris que han acudit al centre
des del passat 13 de març.

La competència d’aquests centres i la seva inspecció
correspon als consells insulars.

Palma, a 22 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 5538 i 6906/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a detall de les activitats
suspeses durant l'estat d'alarma en el tercer sector de les
Illes Balears.

Les activitats que s’han suspès són:
• Acompanyament sordceguersa: FOAPS-ONCE.
• Ajudes tècniques i suport tecnològic: NOUSIS.

Palma, a 28 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 5539 i 6907/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a detall dels serveis que
han continuat en el tercer sector concertat durant el
període d'estat d'alarma.

Els serveis que han continuat han estat els següents:

- Serveis ocupacionals Salut Mental: FUNDACIÓ
DEIXALLES, ASSOCIACIÓ GIRA-SOL, FUNDACIÓ ES
GARROVER, ASSOCIACIÓ ESTEL DE LLEVANT, APFEM
(Associació Pitiüsa Pro Salut Mental).

- Suport a l’habitatge Salut Mental: FUNDACIÓ DEIXALLES,
ASSOCIACIÓ GIRA-SOL, FUNDACIÓ ES GARROVER,
ASSOCIACIÓ ESTEL DE LLEVANT, APFEM (Associació
Pitiüsa Pro Salut Mental).

-  Habitatge supervisat Salut Mental: ESTEL DE LLEVANT.

- Habitatge supervisat Salut Mental vinculat al Servei
d’Acompanyament: GREC, APFEM (Associació Pitiüsa Salut
Mental).

- Servei d’Acompanyament Salut Mental: GREC, APFEM
(Associació Pitiüsa Pro Salut Mental).

- Servei d’Acompanyament discapacitat física: ASPAYM
ILLES BALEARS-SERVEI D’ATENCIÓ PRIMERENCA
Atenció Primerenca – Entitats del tercer sector que han
continuat l’Atenció Primerenca: Totes.

- Servei de Promoció de l’autonomia personal en persones
majors: Creu Roja Espanyola Illes Balears, Servicios de
Teleasistencia, SA (Atenzia), Associació de Persones amb lesió
medul·lar i altres discapacitats físiques (Aspaym Balears).

- Servei d’Atenció Primerenca: Fundació Menorca, APFEM,
APNEEF, APROSCOM, ASNIMO, ASPACE, ASPAS,
CEATTE, FUNDACIÓ NEMO, JOANXXIII, MATER.

- Servei de residència per a persones majors: Quavitae
Servicios Asistenciales, SAU, SAR Residencial y Asistencial,
SAU – Manacor Seniors, SAU, Residència de l’Hospital de
Llevant, SL, Fundació Ignacio Wallis, Sa Copa Residència
Geriàtrica, SL, Sóller Invest, SL

- Servei d’Acompanyament per a joves de 18 a 25 anys que han
estat subjectes a mesures administratives o de justícia juvenil:
Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC);
Fundació de Solidaritat Amaranta.

- Concerts socials per a la reserva de places d’habitatge per a
joves de 18 a 25 anys que han estat subjectes a mesures
administratives o de justícia juvenil: Grup d’Educadors de
Carrer i Treball amb Menors (GREC), Fundació de Solidaritat
Amaranta, Fundació Natzaret, Fundació Aldaba, Fundació
Privada Promoció i Desenvolupament de les Illes Balears
(PROIDEBA).

- Servei d’Atenció Social als jutjats: Fundació IRES.

Palma, a 28 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 5573 i 5447/20, presentades
pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a mesures de seguretat
i protecció en serveis i edificis públics i a seguretat laboral
de funcionaris i treballadors públics de la CAIB.

1. Seguint les pautes i recomanacions del manual consensuat
per la Conselleria d’Administracions Públiques i
Modernització, en coordinació amb el Servei de Prevenció de
la CAIB i la Direcció General de Salut Pública, el servei de
neteja desinfecta diàriament i en diverses ocasions i amb
productes específics, tant els espais d’atenció al públic com les
zones de gestió interna.
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2. Tal i com es diu al protocol d’avaluació de prevenció de
Riscs Laborals els treballadors que han compartit espais amb
casos positius per la COVID-19 romanen en quarantena a casa
si no mostren símptomes i en de desenvolupar alguns
símptomes segueixen el protocol establert.

- La denúncia del Comitè de Seguretat i Salut que es va
presentar davant Inspecció de Treball, fou retirada després
d’arribar a un acord amb els representants sindicals sobre les
mesures que s’havien d’adoptar.

En els espais on s’han detectat casos positius per la
COVID-19 es practica una desinfecció minuciosa per equips
especialitzats i diàriament els serveis de neteja desinfecten tant
zones comunes com zones de gestió interna.

En els llocs de treball s’han posat a disposició dels
treballadors els Equips de Protecció Individual i s’han fet tota
una sèrie de recomanacions per fer-ne un ús adient.

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

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 5605 a 5607/20, presentades
per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a adopció de mesures
per garantir la seguretat i la protecció dels empleats dels
ens instrumentals del sector públic davant la COVID-19 de
la Conselleria d'Administracions Públiques i mesures
adoptades pel Govern des de l'1 de febrer fins a la
declaració de l'estat d'alarma enfront de la COVID-19 i els
empleats públics.

En data de 13 de març de 2020 es va publicar a la web
www.caib.es un manual consensuat per la Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització, en coordinació
amb el Servei de Prevenció de la CAIB i la Direcció General
de Salut Pública, comunica a tot el personal, funcionari i
laboral, de serveis generals de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms,
tot un seguit d’indicacions dirigides al personal de la CAIB i
dels seus organismes autònoms davant símptomes o casos de
positiu per coronavirus.

De la mateixa manera el dia 16 de març a la mateixa pàgina
web es va publicar: “El Govern estableix les mesures
organitzatives a la funció pública per garantir els serveis i la
protecció dels treballadors”.

L’acord preveu assegurar la protecció de les treballadores
i dels treballadors públics en els seus llocs de feina, facilitar el
teletreball en els casos que sigui possible i reforçar els serveis
públics essencials.

El dia 25 de març de 2020 es donaren dades del personal
que fa teletreball degut a la COVID-19: “El 84,7% del personal
de l’Administració, sanitari exclòs, fa teletreball amb motiu de
la crisi de la COVID-19.” L’acord assumit pel Govern per
protegir al personal de la CAIB, garantir els serveis públics
essencials i complir amb les mesures de confinament durant
l’estat d’alarma, permet que 17.324 persones estiguin fent feina

des de les seves llars. Així mateix, s’estan desenvolupant
tasques específiques de neteja i desinfecció en els centres de
treball de manera periòdica per garantir la seguretat del
personal de l’administració.

El 7 d’abril es va signar amb els representants sindicals el
següent acord: “Els representants sindicals de serveis generals
aproven per unanimitat el protocol d’avaluació sanitària del
Servei de Prevenció de Riscs Laborals durant l’estat d’alarma.”

“UGT, CCOO, SINNTA, STEI-i, USO i CSIF subscriuen
l’acord aprovat pel Consell de Govern el 27 de març mitjançant
el qual es reforcen els controls sanitaris per garantir la seguretat
del personal de serveis essencials.”

Quant a protocols el SPRL va establir el següent circuït de
manera consensuada amb els representants sindicals:

1. Notificació del cas (confirmat o probable a COVID-19) per
part del cap de la unitat orgànica on treballa al servei de
prevenció.
2. Investigació i identificació dels contactes estrets, per part de
l’àrea tècnica del servei de prevenció.
3. Acompliment del protocol de notificació de contactes estrets
de COVID-19 per part de l’àrea sanitària del servei de
prevenció. Anamnesia sociosanitària dels contactes.
Determinació dels contactes estrets que precisin aïllament
domiciliari. Tramesa al servei d’epidemiologia de la
Conselleria de Salut.
4. Seguiment actiu dels contactes estrets amb aïllament.
5. Seguiment adient dels contactes laborals casuals, en
particular dels treballadors catalogats pel servei de prevenció
com a sensibles a aquest risc biològic.
6. Notificació de la finalització del seguiment o de qualsevol
incidència al servei d’epidemiologia de la Conselleria de Salut.

Cal destacar que totes aquestes mesures es troben detallades
a la web www.caib.es.

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

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 5618/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a data d'inici de
la limitació a una visita per intern a les residències de
Balears com a mesura per evitar l'expansió de la COVID-
19.

La mesura s’adopta a través de l’Acord del Consell de
Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de
mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi de
la COVID-19.

Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5837/20, presentada pel
diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a revocació de la denegació
d'ERTO.

A dia d’avui, 28 d’abril de 2020, consten 9 revocacions de
resolucions.

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

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 5838/20, presentada pel
diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a revocació de la denegació
d'ERTO a causa del nou RDL 10/2020, de 29 de març.

A dia 28 d’abril, no n’hi ha cap.

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

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5839/20, presentada pel
diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a revocació de la denegació
d'ERTO a causa que la conselleria no havia advertit
inicialment tota la documentació presentada pels
sol·licitants.

Únicament un cas, i va ser perquè el sol·licitant va presentar
la documentació addicional per separat i en dies diferents,
generant això una confusió entre els treballadors que tramiten
els expedients.

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

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 5845/20, presentada per la
diputada catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'expedients d'ERTO tramitats fins ara per la Conselleria
de Treball.

En data d’avui, dia 11 de maig, el número d’expedients
resolts és de 18.137, el que suposa un 86,21% del total.

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

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 5846/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El

Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
treballadors afectats per expedients ERTO a Balears arran
de l'entrada en vigor del RD 463/2020.

A data d’avui, dia 11 de maig, el nombre de treballadors
afectats per expedients d’ERTO a les Illes Balears és,
aproximadament, de 151.684.

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

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 5847/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a temps d'espera
actual per a l'aprovació d'un expedient d'ERTO a Balears.

A dia d’avui, les sol·licituds d’ERTO per força major es
resolen en un termini d’entre 5 i 10 dies, sense tenir en compte
el termini d’aportació d’esmenes per part de l’interessat en el
cas que es requereixi al sol·licitant resoldre les deficiències
detectades.

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

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 5906/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajudes per al
desenvolupament d'investigacions científiques per fer front
a la COVID.

- Pressupost: 300.000 €.
- Partida pressupostària: 18501 G/413G01/44923/00 31110.
- Beneficiaris: entitats públiques o privades ja constituïdes

en el moment de l’aprovació d’aquesta convocatòria i
domiciliades socialment o fiscalment a les Illes Balears.

- Terminis i data de convocatòria: la convocatòria s’obrí el
8 d’abril del 2020 i està oberta fins a la finalització dels fons
destinats.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 5992/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a persones que consten com a sospitoses
de contagi amb COVID-19 que no han estat ingressades
pendents de realització o resultat de proves diagnòctiques
a data 6 d'abril de 2020.

“Cas sospitós” no es troba definit en cap protocol del
Ministeri de Sanitat.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=43


2898 BOPIB núm. 48 -  5 de juny de 2020

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 6143/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de prevenció a
tota la població enfront de la COVID-19 després de
l'acabament del confinament.

Estem pendents de les instruccions unificades del Ministeri
de Sanitat.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 6144/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de prevenció a
tota la població enfront de la COVID-19 després de
l'acabament del confinament (2).

Estem pendents de les instruccions unificades del Ministeri
de Sanitat.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 6263/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a participació dels
professionals veterinaris en el comitè COVID.

En el grup de coordinació de la crisi de la COVID-19 de la
Direcció General de Salut Pública i Participació, ja comptam
amb professionals veterinaris.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 6431/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a infants contagiats per COVID-19 (1).

En els nostre registres consten 12 persones de 13 o menor
d’aquesta edat, dels quals 4 tenen antecedents d’ingrés
hospitalari. I d’aquests 4, s’han donat d’alta 2.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 6433/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a incidència de la COVID-19 a dones
embarassades.

No disposam d’aquesta informació, el protocol que se
segueix és el que consta a aquesta pàgina web:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov-China/documentos.htm.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 6436/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a utilització de mascaretes i guants per
part de la ciutadania un cop aixecat el confinament.

Tota la informació sobre mesures preventives i mesures
protectores es troba al web http://coronavirus.caib.es.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 6437/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures de prevenció un cop finalitzi el
confinament.

En aquests moments estem treballant en aquestes mesures.
En tenir-les seran publicades perquè arribin a tothom.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 6856 i 6857/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a treballadors aïllats per
símptomes de COVID-19 dels centres Es Fusteret i Es
Pinaret a 14 d'abril.

Exposam les dades agrupades dels dos centres a 14 d’abril:

Total plantilla: 176 persones.

- 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.
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* A tots se’ls ha realitzat la prova per ser considerats
treballadors serveis essencials (mateix tractament que els
treballadors sanitaris).
RESULTATS: 3 negatius.

Palma, a 04 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 6864, 6855, 6873 i 6861/20,
presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a contacte per
videoconferència als usuaris, treballadors i usuaris aïllats
per símptomes de COVID-19, contractació de personal
d'ajuda del centre Es Mussol.

El centre Es Mussol roman tancat des de l’inici de l’estat
d’alarma.

Palma, a 04 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 6865 i 6866/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a contacte per
videoconferència als usuaris dels centres Es Fusteret i Es
Pinaret.

Els interns d’Es Pinaret disposen de 3 videocridades
setmanals a més de les cridades telefòniques a les que tenen
dret.

Les internes d’Es Fusteret disposen de 2 videocridades i
s’han augmentat les telefonades a les que tenen dret.

Palma, a 04 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 6884/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a treballadors del centre
Son Tugores que han hagut d'estar aïllats i en quarantena
fins a dia 14 d'abril.

Segons la informació del centre el nombre de professionals
aïllats per haver presentat simptomatologia compatible amb la
de la COVID-19 o estar en contacte amb persones del seu
entorn amb sospita de tenir la COVID-19 al centre de Son
Tugores ha estat:

Data Nombre de treballadors aïllats

17/03/2020 1
18/03/2020 10
19/03/2020 8
20/03/2020 10
21/03/2020 10
22/03/2020 10
23/03/2020 10
24/03/2020 8
25/03/2020 13
26/03/2020 10
27/03/2020 16
28/03/2020 16
29/03/2020 16
30/03/2020 15
31/03/2020 12
01/04/2020 15
02/04/2020 16
03/04/2020 15
04/04/2020 12
05/04/2020 9
06/04/2020 9
07/04/2020 0
08/04/2020 6
09/04/2020 0
10/04/2020 0
11/04/2020 0
12/04/2020 0
13/04/2020 0
14/04/2020 0
15/04/2020 1
16/04/2020 1
17/04/2020 0
18/04/2020 0
19/04/2020 0
20/04/2020 0
21/04/2020 0

Palma, a 28 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 6885/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a treballadors del centre
Son Llebre que han hagut d'estar aïllats i en quarantena
fins a dia 14 d'abril.

Segons la informació del centre el nombre de professionals
aïllats per haver presentat simptomatologia compatible amb la
de la COVID-19 o estar en contacte amb persones del seu
entorn amb sospita de tenir la COVID-19 al centre de Son
Llebre ha estat:

Data Nombre de treballadors aïllats

17/03/2020 1
18/03/2020 4
19/03/2020 4
20/03/2020 4
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21/03/2020 4
22/03/2020 4
23/03/2020 3
24/03/2020 3
25/03/2020 3
26/03/2020 4
27/03/2020 6
28/03/2020 6
29/03/2020 6
30/03/2020 6
31/03/2020 3
01/04/2020 2
02/04/2020 3
03/04/2020 1
04/04/2020 1
05/04/2020 1
06/04/2020 1
07/04/2020 0
08/04/2020 0
09/04/2020 0
10/04/2020 0
11/04/2020 0
12/04/2020 0
13/04/2020 0
14/04/2020 0
15/04/2020 0
16/04/2020 0
17/04/2020 0
18/04/2020 0
19/04/2020 0
20/04/2020 0
21/04/2020 0

Palma, a 28 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 6887/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a usuaris del centre Son
Llebre que han hagut d'estar aïllats i en quarantena fins a
dia 14 d'abril.

Segons la informació del centre, cap usuari del centre de
Son Llebre ha hagut d’estar en aïllament o hospitalitzat.

Data Aïllats Hospitalitzats

17/03/2020 0 0
18/03/2020 0 0
19/03/2020 0 0
20/03/2020 0 0
21/03/2020 0 0
22/03/2020 0 0
23/03/2020 0 0
24/03/2020 0 0
25/03/2020 0 0
26/03/2020 0 0
27/03/2020 0 0
28/03/2020 0 0
29/03/2020 0 0

30/03/2020 0 0
31/03/2020 0 0
01/04/2020 0 0
02/04/2020 0 0
03/04/2020 0 0
04/04/2020 0 0
05/04/2020 0 0
06/04/2020 0 0
07/04/2020 0 0
08/04/2020 0 0
09/04/2020 0 0
10/04/2020 0 0
11/04/2020 0 0
12/04/2020 0 0
13/04/2020 0 0
14/04/2020 0 0
15/04/2020 0 0
16/04/2020 0 0
17/04/2020 0 0
18/04/2020 0 0
19/04/2020 0 0
20/04/2020 0 0
21/04/2020 0 0

Palma, a 28 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 6909 a 6911/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a treballadors que han anat
a fer feina, serveis mantinguts i usuaris que han acudit al
centre Mater Misericordiae fins a 14 d'abril.

La competència d’aquests centres i la seva inspecció
correspon als consells insulars.

Palma, a 30 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 8785/20 (complementat amb l'escrit RGE

núm. 8888/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de
Mobilitat i Habitatge, sobre les raons de l'infrafinançament
del transport, l'estat dels compromisos fets a consells
insulars i els compromisos que el Govern prendrà per
ajudar els consells insulars a fer front a les conseqüències
financeres que la pandèmia del coronavirus té sobre el
transport de viatgers.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juny de 2020, conformement amb l'article 192.2 del
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Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller de Mobilitat i
Habitatge, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre el tema indicat, atès que la
crisi generada per la COVID-19 ha deixat els consells que
tenen transferida la competència de transport en una situació 
que no tendrien si tinguessin les condicions per assumir les
conseqüències econòmiques ocasionades per la crisi sobre
aquest sector i suportat el coma del transport en part de la
nostra comunitat autònoma.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 8906/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent del defensor dels
usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, Sr.
Miquel Gascón i Mir, sobre les accions que pensa prendre
per garantir els drets dels pacients de Formentera a l'hora
de comptar amb la base operativa del 061.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juny de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent del defensor dels usuaris del Sistema Sanitari Públic de
les Illes Balears, per tal d'informar sobre el tema indicat.

Motivació del procediment d'urgència: L’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears garanteix, en el seu article 25, el dret a la
prevenció i la protecció de la salut mitjançant un sistema
sanitari públic de caràcter universal. El fet que els ciutadans de
Formentera no puguin comptar amb una base operativa del 061
suposa una minva del dret a la prevenció i la protecció de la
salut d’aquests, a més d’un greuge comparatiu per als seus
ciutadans, que són els únics de l’arxipèlag que no compten amb
una base operativa del 061 a la seva illa. El Parlament de les
Illes Balears va aprovar la dotació de 360.000 € per a aquesta
base operativa arran de l’esmena 10149/2019 al Projecte de
Llei de Pressuposts Generals de la CAIB per al 2020. El
Govern de les Illes Balears tenia el compromís de desplegar la
base operativa del 061 a Formentera aquest mes de maig tot i
que, el passat 28 d’abril, la consellera de Salut i Consum va
anunciar en seu parlamentària que el desplegament d’aquesta
base operativa dependria de “les necessitats que hi hagi a
l’illa”. Expirat el termini del Govern per executar aquest
compromís, cal conèixer quines accions pensa prendre el
Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic per garantir
els drets dels pacients de Formentera a l’hora de comptar amb
base operativa del 061. 

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 8942/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors, sobre l'estat de
determinades partides dels pressuposts generals de la CAIB
per a l'any 2020.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juny de 2020, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Hisenda i Pressuposts acordi la
compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors, per tal d'informar sobre el tema indicat.

Motivació del procediment d'urgència: Donat que en l’anterior
període de sessions es van aprovar catorze esmenes als
pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2020, presentades
per la diputada Sra. Silvia Tur i Ribas, per un valor total
d’1.560.000 €. Donat que els pressuposts generals de la CAIB
per a l’any 2020 van començar a vigir l’1 de gener del 2020.
Donat que el passat 12 de maig la Consellera d’Hisenda i
Pressuposts va anunciar en seu parlamentària que, per mor de
la crisi provocada per la COVID-19, s’haurien d’introduir
modificacions profundes en els pressupostos generals de la
CAIB per a l’any 2020. Donat que el passat 23 d’abril, vaig
registrar catorze preguntes amb sol·licitud de resposta escrita
per conèixer si el Govern de les Illes Balears tenia intenció de
mantenir les partides pressupostàries derivades de les esmenes
als pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2020 que s’han
esmentat anteriorment (RGE núm. 7642/2020 a RGE núm.
7655/2020). Donat que la resposta de la Consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors a aquestes preguntes no resulta concreta
(RGE núm. 8700/2020, amb data de 25 de maig del 2020), per
no aclarir les intencions del Govern respecte al manteniment o
no de les esmentades partides pressupostàries. Donat que ens
trobam gairebé al final del present període de sessions. 

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 8795/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juny de 2020, es dóna per assabentada de la substitució de
la pregunta esmentada, presentada per la diputada Margalida
Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuda a les persones en risc d'exclusió social, per la pregunta
RGE núm. 8955, relativa a condicions en què es troba el Centre
de Salut de Pere Garau de Palma.
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Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei

RGE núm. 8697/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juny de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8787/20,
presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca, i acorda que la proposició node llei
esmentada, relativa a mesures urgents en matèria de conciliació
laboral i familiar, es tramiti pel procediment d'urgència, atès el
procés de desescalada on els treballadors i les treballadores
s’estan incorporant gradualment als llocs de feina, atès que
estam a les portes de l’obertura de fronteres i per tant de
l’arribada a finals de juny de turistes nacionals i internacionals,
atès que les escoles estan tancades excepte per els casos
previstos i atès que els avis i les àvies són població de risc.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7900/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juny de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8943/20,
presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta la
retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
malaltia i mort de professionals a causa de la infecció de la
COVID-19.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears

relativa a modificació de l’acord de la Mesa, en sessió de 29
d’abril de 2020, sobre l’activitat parlamentària de les
comissions permanents.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juny de 2020, acorda de modificar l’acord de la Mesa de
29 d’abril de 2020, sobre l’activitat parlamentària de les
comissions permanents en els següents termes.

Acord de modificació de l’acord de la Mesa de 29 d’abril
de 2020, sobre l’activitat parlamentària de les comissions

permanents

Es modifica l’apartat 3 que queda redactat de la següent
manera:

“3. A partir del dia 11 de maig de 2020 es reprenen les
sessions de totes les comissions permanents legislatives.
Les meses de les comissions fixaran l'ordre del dia d’acord
amb la tramitació prevista reglamentàriament.

El calendari orientatiu de comissions serà el següent: 

Els dimecres
9.00 h Comissió d’Hisenda i Pressuposts
11.00 h Comissió de Salut
13.00 h Comissió d’Economia
15.00 h Comissió de Medi Ambient i 

Ordenació Territorial 

Els dijous
9.00 h Comissió d’Assumptes Socials, 

Drets Humans i Esports
11.00 h Comissió de Turisme i Treball
13.00 h Comissió d’Educació, Universitat i 

Recerca
15.00 h Comissió d’Assumptes 

Institucionals i Generals

Aquest calendari té caràcter orientatiu i es podrà modificar
segons les iniciatives incloses als ordres del dia presentats.”

Aquest acord es comunicarà als portaveus dels grups
parlamentaris i als lletrats el Parlament de les Illes Balears, es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

Palma, a 3 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
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 facultatiu tècnic, especialitat
informàtica, 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
facultatiu tècnic, especialitat informàtica, del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny de 2020, acorda que la
realització del primer exercici tendrà lloc el proper dia 12 de
juny de 2020, a les 11.30 hores, a la Sala d'Actes del Parlament
de les Illes Balears.
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Seu del Parlament, 2 de juny de 2020
El president del tribunal qualificador
Bartomeu Munar i Pascual

Ordre de Publicació

B)
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 facultatiu tècnic, especialitat
audiovisuals, 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
facultatiu tècnic, especialitat audiovisuals, del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny de 2020, acorda que la
realització del primer exercici tendrà lloc el proper dia 15 de
juny de 2020, a les 11.30 hores, a la Sala d'Actes del Parlament
de les Illes Balears.

Seu del Parlament, 2 de juny de 2020
El president del tribunal qualificador
Bartomeu Munar i Pascual
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	RGE núm. 8431/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de repartiment dels 16.000 milions d'euros que va prometre el Govern de l'Estat
	RGE núm. 8524/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla urgents de mesures que garanteixin la conciliació de la vida laboral i familiar
	RGE núm. 8418/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de conciliació proposades per la FAPA
	RGE núm. 8425/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a situació del transport aeri
	RGE núm. 8421/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures aprovades pel Govern de Pedro Sánchez pel que fa al turisme
	RGE núm. 8420/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reobertura dels establiments comercials i hostalers
	RGE núm. 8432/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions del seu govern per a la temporada turística d'enguany

	1.4. COMPAREIXENCES
	Compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, davant el Ple de la cambra, sobre la situació dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2020 en la nova situació de crisi derivada de la pandèmica de la COVID-19 (RGE núm. 6137/20). 
	Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge, davant el Ple de la cambra, sobre la situació de la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses a la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 i la seva posterior reactivació (RGE núm. 7628/20). 
	Compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, davant el Ple de la cambra, sobre la situació de l'agricultura i la ramaderia de les Illes Balears a la nova situació de crisi derivada de la pandèmica de la COVID-19 (RGE núm. 7629/20). 

	1.5. INFORMACIONS
	Aplicació del procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 8454/19
	Declaració institucional en relació amb la infància i l'adolescència i la pandèmia de la COVID-19



	3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 8731/20, de la diputada María Salomé Cabrera i  Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a organisme encarregat de declarar un determinat projecte com estratègic als efectes de ser executat amb fons de l'ITS.
	RGE núm. 8732/20, de la diputada María Salomé Cabrera i  Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per determinar un projecte com a estratègic als efectes de ser finançat amb fons de l'ITS.
	RGE núm. 8733/20, de la diputada María Salomé Cabrera i  Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació de projectes que no resultin estratègics als efectes de ser finançats amb ITS.
	RGE núm. 8734/20, de la diputada María Salomé Cabrera i  Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes que no resultin definits com a estratègics als efectes de ser finançats amb fons de l'ITS.
	RGE núm. 8735/20, de la diputada María Salomé Cabrera i  Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proporcionalitat en la reassignació dels fons de l'ITS.
	RGE núm. 8736/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya i calendari de vacunació grip 2020-2021 a les Illes Balears.
	RGE núm. 8737/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a xifres oficials de morts per la COVID-19 a les Illes Balears.
	RGE núm. 8738/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a error a la publicació de dades des del GOIB per casos de morts COVID-19.
	RGE núm. 8749/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals de l'IBAVI en la promoció del carrer de Borja Moll de Maó 07-012-/2004 que estan tancats.
	RGE núm. 8750/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'aparcament de l'IBAVI en la promoció del carrer de Borja Moll de Maó 07-012-/2004.
	RGE núm. 8752/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'aparcament de l'IBAVI  a Es Castell.
	RGE núm. 8757/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'aparcament de l'IBAVI  a Alaior.
	RGE núm. 8761/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'aparcament de l'IBAVI  a Ciutadella.
	RGE núm. 8764/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'aparcament de l'IBAVI  a Ferreries.
	RGE núm. 8767/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'aparcament de l'IBAVI  a Es Mercadal.
	RGE núm. 8771/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a publicació Borsa d'infermeria del Servei de Salut.
	RGE núm. 8815/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a instal·lació de mampares de seguretat de metacrilat o altre tipus de material a les dependències sanitàries i als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears.
	RGE núm. 8907/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada salarial als funcionaris.
	RGE núm. 8908/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament del complement de carrera professional als funcionaris interins.
	RGE núm. 8912/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de contingència sanitària davant un previsible rebrot de la COVID-19.
	RGE núm. 8913/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests/proves de diagnòstic COVID exigides als centres hospitalaris de gestió privada.
	RGE núm. 8944/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vols privats a/des de Mallorca durant el període de confinament.
	RGE núm. 8945/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vols privats a/des de Menorca durant el període de confinament.
	RGE núm. 8946/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vols privats a/des d'Eivissa durant el període de confinament.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 8955/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions en què es troba el Centre de Salut de Pere Garau de Palma.
	RGE núm. 9034/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a comptar amb les recomanacions d'experts.
	RGE núm. 9035/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a reclamació al Govern de l'Estat en relació amb el transport de mercaderies a les Balears.
	RGE núm. 9036/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a base operativa del 061 a Formentera.
	RGE núm. 9037/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de la "bretxa digital".
	RGE núm. 9038/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per ajudar les persones amb risc d'exclusió social.
	RGE núm. 9039/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implicacions del decret del territori a l'agricultura i la ramaderia.
	RGE núm. 9040/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes del Decret llei 9/2020 en els ciutadans de les Illes Balears.
	RGE núm. 9041/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percepció de la situació econòmica actual de les Illes Balears.
	RGE núm. 9042/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a necessitat de tots els càrrecs actuals.
	RGE núm. 9044/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i polítiques d'ocupació i formació del Govern de les Illes Balears davant les males dades de desocupació a Balears.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 8940/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures urgents de sostenibilitat ambiental en el transport marítim de passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 8708/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a reobertura de les unitats bàsiques de salut que romanen tancades a causa de la crisi sanitària generada per la COVID-19, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8709/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a realització de tests de detecció als casos positius domiciliaris de COVID-19 un pic transcorregut el termini de confinament, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8744/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació normativa del teletreball, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 8775/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures urgents per a dones vulnerables, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 8791/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a suport al món de l'esport davant la crisi de la COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 8810/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació mínima dels bombers de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 8811/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures complementàries per facilitar la reobertura de l'activitat econòmica, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8817/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures per protegir els i les estudiants universitaris davant les conseqüències negatives de la COVID-19, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 8889/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació dels programes de cribratge de càncer, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8905/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement institucional a les dunes víctimes del franquisme, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 8911/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protocol sanitari per a un entorn segur dels infants en edats de 0 a 6 als centres d'infantil i primària, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 8954/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a llengua de signes a l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 8958/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici d'activitat de les empreses d'oci nocturn, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
	RGE núm. 8960/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), davant la Comissió de Salut.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A les Preguntes RGE núm. 2802 a 2865/20, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a expedients de desnonaments que s'han executat els anys 2016, 2017, 2018 i 2019 a habitatges de diversos municipis de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 4262 a 4279/20, presentades pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a aportació global del GOIB amb càrrec al pressupost de la CA, aportació de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i aportacions dels diferents sectors instrumentals a les cambres de Comerç de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera durant els anys 2019 i 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 4280/20, presentada pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum de cabal d'aigua dessalada subministrat al municipi de Santa Eulàlia del Riu al llarg de l'any 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 4301 a 4310/20, presentades pel diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a volum de cabal global depurat per les depuradores de Port de Sant Miquel, Cala Sant Vicenç, Sant Joan de Labritja, Sra Eulàlia, Eivissa, Cala Llonga, Platja d'En Bossa, Sant Antoni, Cala Tarida i Sant Josep, a Eivissa, durant l'any 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5307/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a portal web CAIB informació d'actuacions (memòries i plans anuals) de la Fundació S'Estel.
	A les Preguntes RGE núm. 5324 a 5330/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a pacients ingressats als hospitals de les Illes Balears sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 23 de març de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5505/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contacte per videoconferència dels interns del centre Es Fusteret amb les famílies.
	A la Pregunta RGE núm. 5506/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contacte per videoconferència dels interns del centre Es Pinaret amb les famílies.
	A les Preguntes RGE núm. 5523, 5525, 5534 i 5536/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a detall del repartiment d'EPI a les residències de les IB i a les entitats del tercer sector concertades el mes de febrer.
	A les Preguntes RGE núm. 5524, 5526, 5535 i 5537/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a detall del repartiment d'EPI a les residències de les IB i a les entitats del tercer sector concertades el mes de març.
	A les Preguntes RGE núm. 5533, 5558, 5559 i 5560/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a contacte per videoconferència amb els familiars dels usuaris de les residències de les IB, a serveis mantinguts al Centre Mater Misericordiae des del decret d'estat d'alarma, treballadors que han anat a fer feina i usuaris que han acudit al centre des del passat 13 de març.
	A les Preguntes RGE núm. 5538 i 6906/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a detall de les activitats suspeses durant l'estat d'alarma en el tercer sector de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 5539 i 6907/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a detall dels serveis que han continuat en el tercer sector concertat durant el període d'estat d'alarma.
	A les Preguntes RGE núm. 5573 i 5447/20, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a mesures de seguretat i protecció en serveis i edificis públics i a seguretat laboral de funcionaris i treballadors públics de la CAIB.
	A les Preguntes RGE núm. 5605 a 5607/20, presentades per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a adopció de mesures per garantir la seguretat i la protecció dels empleats dels ens instrumentals del sector públic davant la COVID-19 de la Conselleria d'Administracions Públiques i mesures adoptades pel Govern des de l'1 de febrer fins a la declaració de l'estat d'alarma enfront de la COVID-19 i els empleats públics.
	A la Pregunta RGE núm. 5618/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a data d'inici de la limitació a una visita per intern a les residències de Balears com a mesura per evitar l'expansió de la COVID- 19.
	A la Pregunta RGE núm. 5837/20, presentada pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revocació de la denegació d'ERTO.
	A la Pregunta RGE núm. 5838/20, presentada pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revocació de la denegació d'ERTO a causa del nou RDL 10/2020, de 29 de març.
	A la Pregunta RGE núm. 5839/20, presentada pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revocació de la denegació d'ERTO a causa que la conselleria no havia advertit inicialment tota la documentació presentada pels sol·licitants.
	A la Pregunta RGE núm. 5845/20, presentada per la diputada catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'expedients d'ERTO tramitats fins ara per la Conselleria de Treball.
	A la Pregunta RGE núm. 5846/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de treballadors afectats per expedients ERTO a Balears arran de l'entrada en vigor del RD 463/2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5847/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a temps d'espera actual per a l'aprovació d'un expedient d'ERTO a Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5906/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajudes per al desenvolupament d'investigacions científiques per fer front a la COVID.
	A la Pregunta RGE núm. 5992/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que consten com a sospitoses de contagi amb COVID-19 que no han estat ingressades pendents de realització o resultat de proves diagnòctiques a data 6 d'abril de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 6143/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de prevenció a tota la població enfront de la COVID-19 després de l'acabament del confinament.
	A la Pregunta RGE núm. 6144/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de prevenció a tota la població enfront de la COVID-19 després de l'acabament del confinament (2).
	A la Pregunta RGE núm. 6263/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a participació dels professionals veterinaris en el comitè COVID.
	A la Pregunta RGE núm. 6431/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infants contagiats per COVID-19 (1).
	A la Pregunta RGE núm. 6433/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència de la COVID-19 a dones embarassades.
	A la Pregunta RGE núm. 6436/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització de mascaretes i guants per part de la ciutadania un cop aixecat el confinament.
	A la Pregunta RGE núm. 6437/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de prevenció un cop finalitzi el confinament.
	A les Preguntes RGE núm. 6856 i 6857/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a treballadors aïllats per símptomes de COVID-19 dels centres Es Fusteret i Es Pinaret a 14 d'abril.
	A les Preguntes RGE núm. 6864, 6855, 6873 i 6861/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a contacte per videoconferència als usuaris, treballadors i usuaris aïllats per símptomes de COVID-19, contractació de personal d'ajuda del centre Es Mussol.
	A les Preguntes RGE núm. 6865 i 6866/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a contacte per videoconferència als usuaris dels centres Es Fusteret i Es Pinaret.
	A la Pregunta RGE núm. 6884/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballadors del centre Son Tugores que han hagut d'estar aïllats i en quarantena fins a dia 14 d'abril.
	A la Pregunta RGE núm. 6885/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballadors del centre Son Llebre que han hagut d'estar aïllats i en quarantena fins a dia 14 d'abril.
	A la Pregunta RGE núm. 6887/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris del centre Son Llebre que han hagut d'estar aïllats i en quarantena fins a dia 14 d'abril.
	A les Preguntes RGE núm. 6909 a 6911/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballadors que han anat a fer feina, serveis mantinguts i usuaris que han acudit al centre Mater Misericordiae fins a 14 d'abril.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 8785/20 (complementat amb l'escrit RGE núm. 8888/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller de Mobilitat i Habitatge, sobre les raons de l'infrafinançament del transport, l'estat dels compromisos fets a consells insulars i els compromisos que el Govern prendrà per ajudar els consells insulars a fer front a les conseqüències financeres que la pandèmia del coronavirus té sobre el transport de viatgers.
	RGE núm. 8906/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del defensor dels usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, Sr. Miquel Gascón i Mir, sobre les accions que pensa prendre per garantir els drets dels pacients de Formentera a l'hora de comptar amb la base operativa del 061.
	RGE núm. 8942/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, sobre l'estat de determinades partides dels pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2020.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 8795/20.
	Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 8697/20.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7900/20.
	Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears relativa a modificació de l’acord de la Mesa, en sessió de 29 d’abril de 2020, sobre l’activitat parlamentària de les comissions permanents. 



	4. INFORMACIONS
	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 facultatiu tècnic, especialitat informàtica, del Parlament de les Illes Balears, en relació amb el dia i l’hora de la primera prova. 
	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 facultatiu tècnic, especialitat audiovisuals, del Parlament de les Illes Balears, en relació amb el dia i l’hora de la primera prova. 



