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C) RGE núm. 9693/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cost de la insularitat i doble insularitat per a estudiants de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 3144
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davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 3147
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Balears, relativa a vacunació meningococ ACWY, campanyes Illes Balears anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. 3151
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mesures i protocols seguits durant l'estat d'alarma en els centres de reforma de les Illes Balears. 3151

F) A la Pregunta RGE núm. 5575/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a treballadors
autònoms del sector agrari a les Illes Balears. 3151

G) A la Pregunta RGE núm. 5619/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes
Balears, relativa a data d'inici de la prohibició de visites a les residències de Balears com a mesura per evitar l'expansió de la COVID-19.
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H) A la Pregunta RGE núm. 5620/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes
Balears, relativa a nous criteris establerts pel Govern per contractació de personal destinat a residències de Balears davant l'emergència
sanitària provocada per la COVID-19. 3152

I) A les Preguntes RGE núm. 5842 i 5843/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relatives a nombre de sol·licituds rebudes per l'ISBA acollint-se a la línia de crèdit habilitada pel Govern per fer front a
les conseqüències econòmiques de la crisi de la COVID-19 i a quantia finançada. 3152

J) A la Pregunta RGE núm. 5844/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de treballadors destinats per part de la Conselleria de Treball a la tramitació d'expedients d'ERTO. 3152

K) A la Pregunta RGE núm. 5905/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
persones en situació de vulnerabilitat susceptibles de ser nous beneficiaris de la Renda Social Bàsica amb motiu de la crisi de la COVID-
19. 3152

L) A la Pregunta RGE núm. 5907/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ampliació de la partida i beneficiaris de la prestació de la Renda Social Garantida conjuntural a crisi social i sanitària COVID-19.3153

M) A la Pregunta RGE núm. 5912/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a actuacions de control o seguiment dutes a terme per la Conselleria de Salut als balears que prèviament a la crisi ja
patien depressió i/o ansietat. 3153
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N) A les Preguntes RGE núm. 6363/20 a 6429/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a persones curades que han patit la COVID-19 en els municipis de les Illes Balears. 3154

O) A la Pregunta RGE núm. 6498/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa  persones
que consten com a sospitoses de contagi amb COVID-19 que no han estat ingressades pendents de realització o resultat de proves
diagnòstiques a data 14 d'abril de 2020. 3154

P) A les Preguntes RGE núm. 6499 a 6565/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a tests per detectar infeccions de COVID-19 en els municipis de les Illes Balears de dia 6 a dia 14 d'abril de 2020. 3154

Q) A les Preguntes RGE núm. 6566/20 a 6632/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a positius de coronavirus (COVID-19) en els municipis de les Illes Balears. 3154

R) A la Pregunta RGE núm. 6867/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa  interns
del centre Es Mussol els mesos de febrer, març i abril de 2020. 3155

S) A la Pregunta RGE núm. 6868/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa  interns
del centre Es Fusteret els mesos de febrer, març i abril de 2020. 3155

T) A la Pregunta RGE núm. 6869/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa  interns
del centre Es Pinaret els mesos de febrer, març i abril de 2020. 3156

U) A la Pregunta RGE núm. 6870/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa 
treballadors operatius al centre Es Mussol els mesos de febrer, març i abril de 2020. 3156

V) A la Pregunta RGE núm. 6871/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa 
treballadors operatius al centre Es Fusteret els mesos de febrer, març i abril de 2020. 3156

W) A la Pregunta RGE núm. 6872/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa 
treballadors operatius al centre Es Pinaret els mesos de febrer, març i abril de 2020. 3156

X) A la Pregunta RGE núm. 6874/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa 
contractació de personal d'ajuda en el centre Es Fusteret. 3156

Y) A la Pregunta RGE núm. 6875/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa 
contractació de personal d'ajuda en el centre Es Pinaret. 3157

Z) A la Pregunta RGE núm. 6886/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa  usuaris
del Centre Son Tugores que han hagut d'estar aïllats i en quarantena fins a dia 14 d'abril. 3157

AA) A la Pregunta RGE núm. 6888/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa 
treballadors operatius del Centre Son Tugores. 3157

AB) A la Pregunta RGE núm. 6889/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa 
treballadors operatius del Centre Son Llebre. 3158

AC) A la Pregunta RGE núm. 6890/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació de personal d'ajuda al Centre Son Tugores. 3158

AD) A la Pregunta RGE núm. 6891/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació de personal d'ajuda al Centre Son Llebre. 3158

AE) A la Pregunta RGE núm. 6892/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interns
al Centre Son Tugores els mesos de febrer, març i abril. 3158

AF) A la Pregunta RGE núm. 6893/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interns
al Centre Son Llebre els mesos de febrer, març i abril. 3158

AG) A les Preguntes RGE núm. 6917 a 6921/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a alumnes de primària, de secundària, de batxillerat, de formació professional i d'infantil  que no han pogut continuar el curs escolar
on line a causa de la manca de mitjans. 3158

AH) A la Pregunta RGE núm. 6923/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de seguretat, protecció i distanciament previstes per a la celebració de la selectivitat el mes de juliol. 3158
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AI) A la Pregunta RGE núm. 6940/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
material EPI adquirit per particulars a les farmàcies de les Illes Balears. 3159

AJ) A la Pregunta RGE núm. 6946/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de positius i negatius de totes les proves o tests realitzats per saber si una persona està contagiada per la COVID-19.

3159

AK) A la Pregunta RGE núm. 6947/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió del Govern de les Illes Balears de testar tota la població de Balears per saber si una persona està contagiada per la
COVID-19. 3159

AL) A la Pregunta RGE núm. 6955/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a còmput
dels casos asimptomàtics de coronavirus a les Illes Balears. 3159

AM) A les Preguntes RGE núm. 6988 a 6991/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a mesures de control sanitari als ports i aeroports d'Eivissa, de Menorca, de Mallorca i als ports de Formentera del 13 al 19 d'abril de
2020. 3159

AN) A les Preguntes RGE núm. 6992 a 6994 i 7010/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a persones a les quals s'ha fet un control sanitari a l'arribada als ports i aeroports d'Eivissa, de Mallorca, de Menorca i als ports
de Formentera del 13 al 19 d'abril de 2020. 3159

AO) A la Pregunta RGE núm. 7006/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
coordinació i actuacions conjuntes de la lluita COVID-19 a les Illes Balears a centres assistencials i residències. 3160

AP) A les Preguntes RGE núm. 7111 a 7177/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats als diferents municipis de les Illes Balears de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020. 

3160

AQ) A les Preguntes RGE núm. 7178 a 7244/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a positius de coronavirus (COVID-19) en els municipis de les Illes Balears de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020. 3160

AR) A les Preguntes RGE núm. 7519 i 7520/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
promoció i accions dutes a terme pel Govern en relació amb el voluntariat. 3161

AS) A les Preguntes RGE núm. 7524 i 7529/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
informació requerida a les entitats de voluntariat i compliment de l'article 22.1.e) de la Llei del voluntariat. 3161

AT) A la Pregunta RGE núm. 7525/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per
fomentar el voluntariat entre les empreses. 3161

AU) A la Pregunta RGE núm. 7526/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
de l'article 22.1.a) de la Llei de voluntariat. 3161

AV) A la Pregunta RGE núm. 7527/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
de l'article 22.1.b) de la Llei de voluntariat. 3162

AW) A la Pregunta RGE núm. 7528/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
de l'article 22.1.c) de la Llei de voluntariat. 3163

AX) A la Pregunta RGE núm. 7530/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
de l'article 22.1.f) de la Llei de voluntariat. 3163

AY) A la Pregunta RGE núm. 7533/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
de l'article 22.1.l) de la Llei de voluntariat. 3164

AZ) A la Pregunta RGE núm. 7539/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de la
tramitació de la Llei del foc. 3164

BA) A la Pregunta RGE núm. 7540/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repetidor de
la xarxa TetraIB a Sant Llorenç. 3164

BB) A la Pregunta RGE núm. 7541/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del
servei de TDT. 3165
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BC) A la Pregunta RGE núm. 7542/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estació portàtil
TetraIB a Eivissa. 3165

BD) A les Preguntes RGE núm. 7544 a 7546/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
policies locals afectats per coronavirus (1 a 3). 3165

BE) A les Preguntes RGE núm. 7554 a 7556/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
personal del servei d'emergències afectat per coronavirus (1 a 3). 3165

BF) A les Preguntes RGE núm. 7642 a 7655/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
manteniment de diverses partides pressupostàries en relació amb Formentera. 3165

BG) A les Preguntes RGE núm. 7662 a 7668/20, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a dotació pressupostària que dedicarà la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat a diferents accions com a conseqüència
del coronavirus. 3166

BH) A les Preguntes RGE núm. 7915 a 7917/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a gestions fetes pel Govern perquè la carn que compri el consumidor final o els establiments turístics i de restauració
sigui de ramaders balears, a percentatge de carn que es troba a la venda per al consumidor final que és de ramaders balears i a diferències
entre les cadenes de supermercats en relació amb la presentació de carn de ramaders balears i gestions fetes pel Govern davant aquelles
empreses en les quals és més baixa. 3166

BI) A la Pregunta RGE núm. 7918/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a informe sobre la conformitat a dret del confinament inclòs dins la declaració de l'estat d'alarma per la COVID-19. 3166

BJ) A la Pregunta RGE núm. 7919/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a anàlisi de la conformitat a dret de les normes del Govern de l'Estat que poden envair les competències autonòmiques o
restringir drets fonamentals. 3166

BK) A la Pregunta RGE núm. 7951/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trucades a
l'112 a Formentera. 3167

BL) A la Pregunta RGE núm. 8151/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment de chromebooks. 3167

BM) A la Pregunta RGE núm. 8497/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a nivells d'audiència a IB3. 3167

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 9561/20 (modificat amb l'escrit RGE núm. 9613/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent d'un representant del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, sobre les seves propostes d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020. 3167

B) RGE núm. 9562/20 (modificat amb l'escrit RGE núm. 9613/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent d'un representant del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears, sobre les seves propostes d'esmenes
al Projecte de llei RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020. 3168

C) RGE núm. 9563/20 (modificat amb l'escrit RGE núm. 9613/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del conseller de Medi Ambient i Territori, sobre diversos elements inclosos en el Projecte de llei RGE núm.
8711/20, del Decret llei 8/2020. 3168

D) RGE núm. 9564/20 (modificat amb l'escrit RGE núm. 9613/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent d'un representant de la Comissió de Construcció de la CAEB, sobre les seves propostes d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020. 3168

E) RGE núm. 9565/20 (modificat amb l'escrit RGE núm. 9613/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, sobre diversos elements inclosos en el Projecte de llei RGE
núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020. 3168

F) RGE núm. 9567/20 (modificat amb l'escrit RGE núm. 9613/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent d'un representant de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears, sobre les seves propostes
d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020. 3169
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G) RGE núm. 9568/20 (modificat amb l'escrit RGE núm. 9613/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent d'un representant de la Comissió de Turisme de la CAEB, sobre les seves propostes d'esmenes al Projecte de llei
RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020. 3169

H) RGE núm. 9612/20 (modificat amb l'escrit RGE núm. 9651/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del conseller de Mobilitat i Habitatge, sobre diversos elements inclosos en el Projecte de llei RGE núm. 8711/20,
del Decret llei 8/2020. 3169

I) RGE núm. 9614/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del president del
sindicat mèdic SIMEBAL, sobre les seves propostes d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020.

3169

3.17. INFORMACIÓ

A) Manteniment de les interpel·lacions RGE núm. 7686, 8343, 10412/19, 144, 3745 i 3746/20 per al proper període de sessions.
3170

B) Manteniment de les interpel·lacions RGE núm. 5709, 5973 i 10296/19, 9476 i 9477/20 per al proper període de sessions.
3170

C) Sol·licitud de sessió plenària extraordinària amb un determinat ordre del dia (RGE núm. 9673/20). 3170

D) Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 9673/20. 3171

E) Sol·licitud de sessió plenària extraordinària amb un determinat ordre del dia (RGE núm. 9840/20). 3171

F) Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 9840/20. 3172

G) Sol·licitud de sessions extraordinàries de les comissions corresponents per tal de procedir a la tramitació, debat i aprovació, si
pertoca, de diverses iniciatives (RGE núm. 9842/20). 3172

H) Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 9842/20. 3172

I) Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 9573/20. 3172

4. INFORMACIONS

A) Canvis a les comissions de Reglament, de l'Estatut dels Diputats i les Diputades i d'Assumptes Europeus del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears. 3172

B) Canvi de portaveus del Grup Parlamentari Mixt. 3172
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de març de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9234/19, relativa a personal assistent de transport
escolar, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè,
als contractes de concessió de transport escolar, s’incloguin
clàusules específiques sobre la qualificació i/o la
capacitació del personal assistent del transport escolar. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
estableixi un protocol d’actuació i s’estableixi un mínim de
formació prèvia i inicial de tot el personal que realitza el
servei de transport escolar, així com perquè estableixi un
protocol de control i anàlisi de la capacitació i de
l’adequació del servei a les necessitats de l’alumnat. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes que estableixi indicadors i sistemes d’avaluació de la
qualitat del servei que es desenvolupa dintre dels autobusos
de transport escolar per part del personal contractat per
aquest servei.”

A la seu del Parlament, 7 de maig de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 de maig de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 6969/20,
relativa a suport a la pagesia davant la crisi de la COVID.-19,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a aprovar dins el 2020 la proposta de la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’un REA per a les Illes
Balears, el règim especial per l’agricultura de les Illes
Balears, per tal que pageses i pagesos del nostre país

estiguin en igualtat de condicions que els professionals del
sector de la resta de l’Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a crear una línia d’ajudes gestionada per les
Conselleries d’Agricultura i Pesca de les comunitats
autònomes i, en el cas de les Illes Balears, en coordinació
amb els consells insulars, per a la promoció del producte
local, la diversificació i la valorització de l’activitat agrària
de cadascun dels territoris. Aquesta línia d’ajudes hauria
d’anar encaminada a les estructures organitzatives del
sector (organitzacions i associacions agràries, confraries i
associacions de pescadors, cooperatives, SAT, etc.), que
duguin a terme accions de comercialització directes,
col·laboracions amb el comerç de proximitat, campanyes de
promoció de producte local, etc., sempre vinculades al
compliment de criteris de sostenibilitat prèviament
establerts per l’administració competent a cada territori.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a crear una línia d’ajudes per compensar el sobrecost
que suposa la insularitat en el cas que no s’aprovàs el REB
o un altre sistema similar per compensar el sobrecost de la
insularitat.

A la seu del Parlament, 26 de maig de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 de maig de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7724/20,
relativa a creació d'un pla de contingència i socors del petit
comerç i de proximitat i constitució d'una mesa de negociació
i mediació, amb les esmenes RGE núm. 8545, 8546 i 8548/20,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears constata de forma
explícita l’existència d’una crisi específica del sector del
comerç balear dins del marc de les conseqüències derivades
de la situació de pandèmia i les mesures preses per
combatre-la. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a publicar el Pla de Suport al Petit Comerç i al
Comerç de Proximitat, que s’està elaborant des de la
Direcció General de Comerç en base a les aportacions del
sector.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb les convocatòries de Meses
Sectorials del Comerç per tal de reunir i conciliar els
esforços de les diferents parts afectades, l’administració i
els tècnics i experts en les diferents àrees.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-023.pdf#page=143
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-023.pdf#page=143
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=118
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-043.pdf#page=80
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008545
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008546
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008548


BOPIB núm. 51 -  26 de juny de 2020 3131

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a ampliar les mesures de suport financer transitori
aprovades al RDL 7/2020 perquè incloguin la participació
del sistema bancari en la resposta a l’impacte de liquiditat
de les PIME i treballadors, amb sistemes d’agilitat a la
liquiditat dels negocis afectats, a la renovació de crèdits i
moratòries d’obligacions bancàries.

A la seu del Parlament, 26 de maig de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2063/20,
relativa a mesures transitòries per reduir l'impacte dels costos
de transport marítim a Balears, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar i gestionar amb el Govern
d’Espanya, mentre no entrin en vigor totes les actuacions
previstes en el nou Règim Especial de les Illes Balears,
unes mesures transitòries per reduir i minimitzar l’impacte
dels increments dels costos del transport marítim que les
navilieres ja apliquen des del passat 1 de gener. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar i gestionar amb el Govern
d’Espanya la dotació econòmica d’aquestes mesures
transitòries amb càrrec als programes estatals en vigor
destinats al foment i a la promoció de l’activitat econòmica
amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de competitivitat de
l’economia de les Illes Balears en el seu conjunt i per a
l’efectiva realització del principi de solidaritat reconegut a
l’article 138.1 de la Constitució Espanyola en relació amb
el fet insular.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a no demorar més l’ampliació i el
desenvolupament de totes les mesures contingudes en el
Règim Especial aprovat pel Consell de Ministres de dia 22
de febrer de 2019.

A la seu del Parlament, 2 de juny de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2020, procedí a

debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3255/20,
relativa a transició energètica, amb les esmenes RGE núm.
8776 i 8777/20, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears constata l’existència de
dificultats per a la instal·lació de parcs fotovoltaics en el
territori de les nostres illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures oportunes per facilitar i
dur a terme l’efectiva implantació de l’energia fotovoltaica
a les nostres illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar un pla regulador per a la
implantació d’instal·lacions energètiques a cada una de les
nostres illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a dur a terme un estudi fefaent sobre quines
energies renovables s’adapten més a cada una de les Illes
Balears segons la seva orografia i que el resultat final sigui
públic.

A la seu del Parlament, 2 de juny de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de compareixença de l'inspector en cap

d'Educació, davant la Comissió d'Educació, Universitat i
Recerca, sobre les funcions de supervisió i control, des del
punt de vista pedagògic i organitzatiu, del funcionament
dels centres educatius i dels programes que hi incideixen
(RGE núm. 2611/20).

 La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de març de
2020, aprovà per unanimitat l'escrit esmentat, presentat pel
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença de l'inspector en cap d'Educació per tal
d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-030.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-032.pdf#page=97
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008776
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008776
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008777
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Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença del Magnífic Rector de la

Universitat de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Educació, Universitat i Recerca, sobre la tasca que
desenvolupa la universitat, la situació i les necessitats
d'aquesta davant els reptes de futur (RGE núm. 3233/20).

 La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de març de
2020, aprovà per unanimitat l'escrit esmentat, presentat pel
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença del Magnífic Rector de la Universitat de les
Illes Balears per tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Ajornament de l'adopció d'acord de compareixença del

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

 La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de març de
2020, modificà l'ordre del dia en el sentit d'ajornar l'escrit
esmentat, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, a petició d'aquest grup.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

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 26 de juny de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 9606/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacuna contra la meningitis (menigococ, tetravalent

ACWY) en població infantil, als 12 mesos (durant el primer
any de vida).

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

El calendari estatal de vacunació va incorporar fa poc més
d'un any, la dosi tetravalent per a la població jove, després
d'haver-se detectat un augment (i considerable en alguns països
de la UE) de la incidència de casos de meningitis del cep W, la
malaltia dels quals representa importants seqüeles i uns alts
índexs de letalitat.

És en els grups de joves on es presenten més casos i alhora
són els principals difusors del meningococ a la resta de la
població, per la qual cosa la immunització de la població en el
major alt percentatge és important i necessària.

Les associacions de professionals de la salut, i especialment
de pediatria, recomanen des de fa temps, que s'iniciï la
vacunació tetravalent ACWY en el primer any de naixement,
precisament per la importància en incidència, letalitat i
necessitat d'immunització de la població.

Moltes famílies han d'assumir el cost d'aquestes vacunes per
als seus fills en el primer any d'edat, seguint les indicacions
dels seus pediatres (tant de la sanitat pública com privada), ja
que el Govern ha descartat assumir-la en el calendari de
vacunació.

Algunes comunitats autònomes sí han incorporat aquesta
dosi pediàtrica en el primer any de naixement, ampliant així les
cartera de prestacions, incorporant així una major qualitat i
eficàcia de la salut pública.

Té previst el Govern de les Illes Balears, incorporar en la
campanya de vacunació Meningitis, del 2020, la tetravalent
ACWY per als nens i nenes en els 12 primers mesos, any de
vida?

Té previst el Govern de les Illes Balears abonar l'import de
les vacunes tetravalent ACWY, a aquelles famílies que han
decidit adquirir i practicar-la en els seus fills durant el primer
any d'edat, seguint les recomanacions del seu pediatre?

Palma, a 15 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 9616/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
professionals d'atenció primària per realitzar el rastreig
(seguiment i diagnòstic) dels nous casos de COVID-19 a
l'arxipèlag.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
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La Conselleria de Salut i Consum va anunciar el mes d'abril
passat la contractació de 105 infermers/es i 45 tècnics de cures
d'infermeria que treballaran en conjunt amb la Central
COVID-19 a les Illes, per al rastreig de possibles contagis.

Quants professionals han estat finalment contractats i de
quines categories sanitàries?

Quins períodes/temps de contractació han estat determinats
per a aquests professionals i labor?

Quants professionals sanitaris s'han contractat per a
cadascuna de les Illes? (especificau el nombre/categoria
professional/illa).

Palma, a 16 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 9617/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contractació i actuació de professionals d'atenció primària
per realitzar el rastreig (seguiment i diagnòstic) dels nous
casos de 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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quin nombre d'actuacions ha dut a terme fins avui el
personal sanitari contractat per a la labor de rastreig de
COVID-19 a l'illa de Mallorca?

Quin nombre d'actuacions ha dut a terme fins avui el
personal sanitari contractat per a la labor de rastreig de
COVID-19 a l'illa de Menorca?

Quin nombre d'actuacions ha dut a terme fins avui el
personal sanitari contractat per a la labor de rastreig de
COVID-19 a l'illa d'Eivissa?

Quin nombre d'actuacions ha dut a terme fins avui el
personal sanitari contractat per a la labor de rastreig de
COVID-19 a l'illa de Formentera?

Palma, a 16 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 9618/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
casos positius de COVID-19 detectats per la labor de
rastreig del personal sanitari contractat pel Govern.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quants casos positius, del total rastrejat fins a la data, s'han
detectat i diagnosticat a Mallorca, des de la contractació del
personal sanitari per dur a terme aquesta labor?

Quants casos positius, del total rastrejat fins a la data, s'han
detectat i diagnosticat a Menorca, des de la contractació del
personal sanitari per dur a terme aquesta labor?

Quants casos positius, del total rastrejat fins a la data, s'han
detectat i diagnosticat a Eivissa, des de la contractació del
personal sanitari per dur a terme aquesta labor?

Quants casos positius, del total rastrejat fins a la data, s'han
detectat i diagnosticat a Formentera, des de la contractació del
personal sanitari per dur a terme aquesta labor?

Palma, a 16 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 9623/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
campanya de vacunació 2020 contra la meningitis
(meningococ, tetravalent ACWY).

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Davant la campanya de vacunació meningococ tetravalent
ACWY anunciada des de la Conselleria de Salut per a les
cohorts de joves nascuts els anys 2001, 2002, 2006 i 2008; i, 
donat el context de "limitacions de disponibilitat en els centres
de salut, gestionat des de cita prèvia, distanciament social
context COVID19, donat el baix índex de captació
d'adolescents i joves en la repetició de dosi immunològica i 
donat l'augment de la incidència de casos d'aquesta malaltia,
especialment deguda al cep W especialment virulenta i letal:

Quines mesures adoptarà el Govern per garantir que la
campanya de captació arribi al 100% de la població convocada
i per garantir la immunitat?

Palma, a 16 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

F)
RGE núm. 9698/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
canvi de torns a la jornada laboral a l'Hospital Son Llàtzer.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

La direcció-gerència de l'Hospital Son Llàtzer ha notificat
als treballadors sanitaris el canvi de criteris en la jornada
laboral de torn fixos i ha imposat un torn rotatori.
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Tot això es produeix en un context de COVID-19 on el
personal sanitari ha realitzat un considerable esforç no sols
laboral, sinó emocional, més enllà de l'exigible, i que es
constata en el reconeixement social.

Això s'estableix quan es requereix un major i millor descans
i dret a una real conciliació laboral familiar.

Quines són les raons al·legades des de l'Ibsalut i la
Conselleria de Salut i Consum per determinar aquest canvi
d'horari en la jornada i torns en el personal sanitari?

Per a quines categories professionals de l'àmbit sanitari i
sociosanitari, s'ha determinat aquest canvi de torns?

En quins centres de salut i hospitals s'ha aplicat aquesta
instrucció de canvi d'horaris i torns de la jornada laboral?

Palma, a 19 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 9699/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
conciliació laboral i familiar dels treballadors sanitaris en
el context 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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

La direcció-gerència de l'Hospital Son Llàtzer ha notificat
als treballadors sanitaris el canvi de criteris en la jornada
laboral de torn fixos i ha imposat un torn rotatori.

Tot això es produeix en un context de COVID-19 on el
personal sanitari ha realitzat un considerable esforç no sols
laboral, sinó emocional, més enllà de l'exigible, i que es
constata en el reconeixement social.

Això s'estableix quan es requereix un major i millor descans
i dret a una real conciliació laboral familiar.

Quins criteris i mesures concretes ha establert l'Ibsalut per
garantir la conciliació real i efectiva en els treballadors sanitaris
després de l'esforç personal i col·lectiu davant la crisi de la
COVID-19?

Palma, a 19 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 9713/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
directrius del Servei de Salut relacionades amb les
residències com a conseqüència de la pandèmia de la
COVID-19.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Des del passat mes de març i en relació amb la pandèmia de
la COVID-19, quines directrius va emetre el Servei de Salut
relacionades amb les residències de gent gran?

Palma, a 19 de juny de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

I)
RGE núm. 9720/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris
de les residències classificats per rebre assistència sanitària.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

S'han classificat els usuaris de residència, contagiats per la
COVID-19, per rebre l'assistència sanitària? Amb quin criteri?

Palma, a 19 de juny de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

J)
RGE núm. 9721/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
responsables de la classificació dels pacients de residències.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Qui ha realitzat la classificació prèvia dels pacients de
residències contagiats per la COVID-19?

Categoria professional de qui signa cada informe de cada
residència.

Palma, a 19 de juny de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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K)
RGE núm. 9722/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dates
de la classificació dels pacients de residències.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

A quines dates s'ha fet la classificació dels pacients de
residències contagiats amb COVID-19?

Palma, a 19 de juny de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

L)
RGE núm. 9723/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
defuncions per COVID-19 a les residències de les Illes
Balears.

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

Quantes defuncions per COVID-19 hi ha hagut a les
residències de majors de les Illes Balears fins a dia 19 de juny
de 2020? On han mort? A quina residència pertanyien?

Palma, a 19 de juny de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

M)
RGE núm. 9724/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a les residències de majors de les Illes Balears.

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

Quants test PCR s'han fet a les residències de majors de les
Illes Balears fins a dia 19 de juny de 2020? Enumerau les
proves per dia. Quantes han estat positives? Quantes s'han
repetit i ha variat el resultat?

Palma, a 19 de juny de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

N)
RGE núm. 9725/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
classificació d'un pacient amb el color vermell.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

En relació amb la notícia apareguda als mitjans de
comunicació relativa a la classificació per colors dels pacients
de residències de gent gran contagiats amb COVID-19, que
s'interpreta de la classificació de vermell a un pacient?

Palma, a 19 de juny de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

O)
RGE núm. 9726/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a represa
de l'activitat normalitzada del centre de salut
d'Establiments.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quan té previst que torni l'activitat normalitzada del Centre
de Salut d'Establiments així com la represa de les visites del
metge d'atenció primària i infermeria?

Palma, a 19 de juny de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

P)
RGE núm. 9727/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
a la residència Verge del Toro a Menorca.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

En quin estat es troba l'execució de les obres de la façana de
la residència Verge del Toro a Menorca? Quina previsió tenen
en relació amb la construcció de noves fases?

Palma, a 19 de juny de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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Q)
RGE núm. 9728/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de la construcció del geriàtric a l'antic quarter de Santiago
a Menorca.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

En quin estat es troben les obres per a la construcció del
geriàtric a l'antic quarter de Santiago a Menorca?

Palma, a 19 de juny de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

R)
RGE núm. 9810/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla pilot de turisme.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quina valoració fa el Govern del Pla Pilot de Turisme?
Especificau-ne la despesa directa i indirecta per illes.

Palma, a 22 de juny de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

S)
RGE núm. 9814/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dimissió del defensor dels usuaris del Sistema Sanitari
Públic 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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

El passat 19 de Consell de Govern va aprovar el Decret
18/2020 pel qual es disposa el cessament del Sr. Miguel
Gascón Mir, com a defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari
Públic de la comunitat autònoma. Al decret es recull que
"s'accepta la dimissió i es disposa el cessament...".

Quins són els motius al·legats pel Sr. Gascón Mir al seu
escrit de dimissió dirigit al GOIB pels quals presenta la seva
dimissió?

Palma, a 22 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

T)
RGE núm. 9817/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recursos per al control sanitari dels passatgers que arribin
als ports i aeroports de les Illes Balears a partir de l'1 de
juliol amb motiu de la reobertura de fronteres.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Davant les manifestacions d'AMSE, Associació Espanyola
de Sanitat Exterior, per les quals denuncia que els professionals
sanitaris (mèdics) dels quals disposa el Ministeri són
insuficients per cobrir el control sanitari a tots els ports i
aeroports de les Illes Balears:

Quines mesures té previst el GOIB per garantir la seguretat
sanitària i el control, des de l'eficàcia i l'efectivitat, dels
passatgers que arribin a les Illes Balears, atès que té ara
l'autoritat el i poder de decisió en la gestió de la desescalada?

Donada l'evident falta de recursos disponibles (Ministeri)
Sanitat Exterior,  dotarà el GOIB de recursos propis, a través
de professionals a tots els ports i aeroports, per garantir el
nombre de metges necessari per a un eficaç control sanitari dels
passatgers que arribin a partir de l'1 de juliol amb la reobertura
de fronteres?

Palma, a 22 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

U)
RGE núm. 9822/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla d'ocupació de
qualitat de les Illes Balears (I).

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

En quin estat es troba la redacció del pròxim Pla d'ocupació
de qualitat de les Illes Balears, atès que l'actual expirarà
enguany?

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

V)
RGE núm. 9823/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla d'ocupació de
qualitat de les Illes Balears (II).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el pressupost que té previst destinar el Govern al
pròxim Pla d'ocupació de qualitat de les Illes Balears?

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

W)
RGE núm. 9824/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla d'ocupació de
qualitat de les Illes Balears (III).

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el grau de consecució dels objectius del Pla
d'ocupació de qualitat de les Illes Balears 2017-2020?

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

X)
RGE núm. 9825/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a persones en la
campanya contra la precarietat laboral.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones del cos d'inspecció de Treball i Seguretat
Social actuaran els mesos de juliol i agost en el marc de la
campanya contra la precarietat laboral a cadascuna de les Illes?

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

Y)
RGE núm. 9826/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de registres
a empreses a Mallorca.

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

Quants registres a empreses té previst fer la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball durant els mesos de juliol
i agost de 2020 a Mallorca?

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

Z)
RGE núm. 9827/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de registres
a empreses a Menorca.

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

Quants registres a empreses té previst fer la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball durant els mesos de juliol
i agost de 2020 a Menorca?

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AA)
RGE núm. 9828/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de registres
a empreses a Eivissa.

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

Quants registres a empreses té previst fer la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball durant els mesos de juliol
i agost de 2020 a Eivissa?

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AB)
RGE núm. 9829/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de registres
a empreses a Formentera.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quants registres a empreses té previst fer la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball durant els mesos de juliol
i agost de 2020 a Formentera?

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AC)
RGE núm. 9830/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a registres a empreses
2019 (Mallorca).

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quants registres a empreses va dur a terme la Conselleria de
Treball l'any 2019 a l'illa de Mallorca?

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AD)
RGE núm. 9831/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a registres a empreses
2019 (Menorca).

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

Quants registres a empreses va dur a terme la Conselleria de
Treball l'any 2019 a l'illa de Menorca?

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AE)
RGE núm. 9832/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a registres a empreses
2019 (Eivissa).

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

Quants registres a empreses va dur a terme la Conselleria de
Treball l'any 2019 a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AF)
RGE núm. 9833/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a registres a empreses
2019 (Formentera).

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quants registres a empreses va dur a terme la Conselleria de
Treball l'any 2019 a l'illa de Formentera?

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AG)
RGE núm. 9834/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients
sancionadors instruïts per l'Agència Tributària de Balears
que van prescriure durant el 2019.

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

Quants expedients sancionadors instruïts per l'Agència
Tributària de Balears van prescriure durant el 2019?

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AH)
RGE núm. 9835/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspeccions
tributàries impulsades per l'Agència Tributària de Balears
el 2019.

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

Quantes inspeccions tributàries va impulsar l'Agència
Tributària de Balears el 2019?

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AI)
RGE núm. 9836/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de
publicitat institucional (I).

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

Quin va ser l'import final percebut per cada mitjà de
comunicació del muntant total de la contractació en publicitat
institucional de la CAIB per a 2019? Indiqueu cada mitjà i el
muntant corresponent.

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró
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AJ)
RGE núm. 9837/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de
publicitat institucional (II).

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

Quina va ser la contractació global en publicitat
institucional de la CAIB corresponent a l'exercici 2019?
Desglossau-la per agència de mitjans adjudicatària o per mitjà
individual, quan en sigui el cas.

Palma, a 23 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AK)
RGE núm. 9847/20,  de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a persona que
substituirà el Sr. Miquel Gascón com a defensor dels
usuaris del Sistema de Salut Pública de les Illes Balears.

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

Quina és la persona que substituirà el Sr. Miquel Gascón
com a defensor dels usuaris del Sistema de Salut Pública de les
Illes Balears?

Palma, a 23 de juny de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

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 26 de juny de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 9622/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a paper del Govern
en la derogació de la reforma laboral a què s'han
compromès PSOE i Unidas Podemos.

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.

Què fa el Govern de les Illes Balears per reclamar la
derogació de la reforma laboral a què s'han compromès PSOE
i Unidas Podemos?

Palma, a 16 de juny de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

B)
RGE núm. 9624/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació del pla
autonòmic de reactivació i transformació econòmica 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.

En quina situació es troba el pla autonòmic de reactivació
i transformació econòmica de les Illes Balears?

Palma, a 16 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 9654/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla de vacunació 2020 a la població 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.

Sra. Consellera, garanteix la Conselleria de Salut i Consum
el compliment dels objectius establerts en el pla de vacunació
de 2020 per a la població de les Illes Balears?

Palma, a 17 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 9655/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
modificació normativa del català a l'administració
autonòmica.

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.
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Sra. Armengol, la sentència del Tribunal Suprem 634/2020,
de 2 de juny, estableix que la prevalença de la llengua cooficial
a l'administració autonòmica valenciana és il·legal: complirà
amb la sentència del Suprem i modificarà la normativa que fa
prevaler el català a l'administració autonòmica?

Palma, a 17 de juny de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

E)
RGE núm. 9656/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a criteris de la contractació dels artistes.

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. Conseller Martí March, pot explicar el criteri que s'ha
seguit des de la Direcció General de Política Lingüística per
demanar als ajuntaments de les Illes que només contractin
artistes que cantin en català?

Palma, a 17 de juny de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

F)
RGE núm. 9657/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a menyspreu a les productores del sector
audiovisual 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.

Sra. Consellera d'Administracions Públiques, per què
menysprea tant el Govern les productores del sector
audiovisual de les Illes Balears?

Palma, a 16 de juny de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

G)
RGE núm. 9658/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del col·legi
Blai Bonet de Santanyí.

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.

En quina situació es troba l'ampliació del col·legi Blai
Bonet de Santanyí?

Palma, a 16 de juny de 2020
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

H)
RGE núm. 9659/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades
a l'àrea de salut.

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.

Com valora la consellera de salut les retallades que estan
aplicant a l'àrea de salut?

Palma, a 16 de juny de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

I)
RGE núm. 9660/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a resultats del pla pilot de turisme.

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 el pla pilot de turisme està donant
els resultats prevists?

Palma, a 16 de juny de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

J)
RGE núm. 9661/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
geriàtrics compromesos a Menorca.

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

En quina situació es troben els centres geriàtrics
compromesos a Menorca?

Palma, a 16 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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K)
RGE núm. 9662/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuda als pescadors d'arts menors.

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.

Té previst la Direcció General de Pesca algun tipus d'ajuda
destinada als pescadors d'arts menors?

Palma, a 16 de juny de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

L)
RGE núm. 9663/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats reclamades al Govern de l'Estat per al proper
curs escolar a les Illes Balears.

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

Quins doblers ha reclamat el conseller d'Educació al
Govern de l'Estat per al proper curs escolar a les Illes Balears?

Palma, a 16 de juny de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

M)
RGE núm. 9664/20, del diputat Antoni Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades relatives
a increment de despesa i caiguda d'ingressos en relació amb
la crisi de la COVID-19.

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

Sra. Consellera d'Hisenda, continua mantenint, a dia d'avui,
que la crisi de la COVID-19 generarà per a la comunitat
autònoma de les Illes Balears un increment de despesa de 300
milions d'euros i una caiguda d'ingressos de 500 milions?

Palma, a 16 de juny de 2020
El diputat
Antoni Costa i Costa

N)
RGE núm. 9665/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment del fons de reconstrucció autonòmic.

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

Sra. Armengol, quina valoració fa del repartiment del fons
de reconstrucció autonòmic?

Palma, a 16 de juny de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

O)
RGE núm. 9667/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
participació dels sectors afectats a la tramitació del
Projecte de llei de mesures urgents d'impuls a l'activitat
econòmica.

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, com valora que els sectors afectats per la
tramitació del Projecte de llei de mesures urgents d'impuls de
l'activitat econòmica i simplificació administrativa puguin
participar i venir al Parlament a defensar les seves al·legacions?

Palma, a 17 de juny de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

P)
RGE núm. 9668/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla
d'ajust i proposta de modificació dels pressuposts CAIB
2020 per adaptar-los a la realitat de la crisi econòmica i
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.

Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, quan
presentarà en el Parlament de les Illes Balears el pla d'ajust i la
proposta de modificació dels pressuposts de la CAIB per a
2020 davant la necessitat d'adaptar-los a la realitat de la crisi
econòmica i social provocada per la COVID-19 a les nostres
illes?
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Palma, a 17 de juny de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Q)
RGE núm. 9670/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a cobrament de la carrera
professional pendent.

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

Sra. Consellera, quan cobraran la carrera professional
pendent els treballadors sanitaris que han aprovat les
oposicions?

Palma, a 17 de juny de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

R)
RGE núm. 9671/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a reobertura de les unitats bàsiques de
salut.

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

Sra. Presidenta, quan té -el Govern de les Illes Balears-
prevista la reobertura de les unitats bàsiques de salut que
romanen tancades a causa de la crisi sanitària provocada per
l'expansió de la COVID-19?

Palma, a 17 de juny de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

A)
RGE núm. 9819/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de
promoció econòmica, una eina útil per enfortir el petit
comerç i impulsar l'ocupació a les Illes Balears
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca

presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant el Ple, pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Situació del comerç
davant la crisi sanitària, econòmica i social generada per la
COVID-19.

La crisi sanitària, econòmica i social generada per el
COVID-19 ha colpejat tots els sectors econòmics de les nostres
illes. Entre ells, cal destacar l’afectació soferta pel comerç a
causa del tancament forçós i imprescindible d’un gran nombre
d’establiments al llarg de l’estat d’alarma. Per aquest motiu cal
posar en marxa iniciatives que reforcin i dinamitzin el teixit
comercial, donant suport així als llocs de treball que
proporciona aquest sector.

El comerç proporciona ocupació al voltant de 62.000
persones a les Illes Balears. L’any 2019 el pes del sector del
comerç en relació amb el total de l’economia va suposar el 16,6
% de les empreses i el 16,7 % de les persones treballadores. Es
tracta d’un sector important que representa aproximadament un
15% del PIB de les nostres illes.

Les Àrees de Promoció Econòmica (APE) s’inspiren en els
Business Improvement Districts (BID) d’origen nord americà
amb una història de més de 50 anys. Són una eina de
col·laboració públicoprivada per a la gestió de zones urbanes,
normalment promogudes i gestionades democràticament pels
propietaris dels comerços, habilitades per llei i autoritzades per
les administracions locals per a proporcionar serveis comuns en
determinades àrees urbanes o suburbanes i finançades
mitjançant quotes obligatòries.

Aquest model implica un canvi en la governança
tradicional. Es dóna més veu als sectors implicats i es generen
sinèrgies profitoses tant per l’Administració Pública com per al
sector comercial. És un tipus de gestió participativa i que es
caracteritza per incorporar també mesures de transparència i de
rendició de comptes. En definitiva, aquest model d’organització
i gestió millora la competitivitat dels petits comerços i els pot
ajudar a fer front tant a les grans superfícies com a les
plataformes de venda online.

La intenció de traslladar el model APE a Espanya existeix
des d'almenys 2010, any en què el Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç va impulsar la creació d'un grup d'experts
per a estudiar la realitat de la gestió d'àrees comercials urbanes
a Espanya i proposar estratègies de futur. A l’Estat espanyol es
troben en tramitació inicial dos avantprojectes de llei per
adaptar aquest model al nostre país, concretament a la
Comunitat Foral de Navarra i a Catalunya.2

Ara més que mai cal impulsar el petit comerç de les nostres
illes. Així doncs, hem de posar fil a l’agulla i aplicar mesures
que impulsin un sector que genera milers de llocs de feina a la
nostra comunitat autònoma.

Per tot l’exposat, els grups parlamentaris esmentats
presenten la següent proposta de resolució:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a analitzar l’aplicació de les APE a les nostres illes i a
impulsar les propostes normatives o d’altre caire que siguin
pertinents per a la seva implantació.
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Palma, 22 de juny de 2020
Els diputats
Antònia Martín i Perdiz
Maria Pilar Sansó i Fuster
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de juny de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 9638/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Ateses les greus
conseqüències que generen aquests tipus de vessaments i
l'alarma social que han generat, es fa necessari i urgent un
pronunciament per part de la cambra al respecte.

L'Ajuntament de Ciutadella va prohibir, el 12 de juny, el
bany a Sa Platja Gran i els replans com a conseqüència “d'un
vessament d'aigües fecals provinent d'una avaria en una
actuació no municipal”.

Segons explicà l’Ajuntament, després d’haver-se detectat
aquest vessament, els serveis municipals estudien els resultats
de les analítiques d'aigua i la seva evolució per a poder reobrir
aquesta platja urbana, que registra una gran afluència, i tornar
a autoritzar el bany.

Posteriorment s’ha confirmat que l’origen d’aquest
vessament va ser una actuació de l’Abaqua, quan va actuar per
a resoldre una avaria de les instal·lacions de depuració d’aigües
residuals, concretament a l’estació de bombeig, que gestiona
l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua),
que depèn de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears.

Les avaries en aquestes instal·lacions, i de forma reiterada
a l’estació de bombeig, s’han produït en anteriors ocasions, tal

com han denunciat els veïns d’aquesta zona urbana de
Ciutadella, ocasionant males olors, vessaments i impacte
mediambiental.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar una acció urgent per a resoldre els
problemes i avaries que reiteradament pateixen les
instal·lacions, en concret l’estació de bombeig, dels sistemes de
depuració que afecten a l’entorn de Sa Platja Gran de
Ciutadella.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una revisió a fons d’aquestes
instal·lacions per a garantir-ne el seu bon funcionament i evitar
noves avaries, vessaments i males olors.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a renovar i millorar les instal·lacions de depuració
d’aigües residuals que afecten a Sa Platja Gran de Ciutadella,
i que avui estan malmeses, deteriorades o presenten un situació
obsoleta, que impedeix el seu eficaç funcionament.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una revisió a fons d’altres instal·lacions
similars en el terme de Ciutadella, per a prevenir i evitar
problemes com el que s’ha produït a Sa Platja Gran de
Ciutadella.

Palma, a 16 de juny de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 9688/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
modificació del criteri d'imputació dels imports impagats
per lloguer d'habitatge i locals de negoci a l'IRPF, l'IVA i
l'IS, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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 sanitària de la COVID-19 té un impacte negatiu
sobre el mercat de lloguer de béns immobles. Aquest impacte
no només afecta als arrendataris que no poden assumir el
pagament de l’import del lloguer de l’habitatge o dels locals de
negoci sinó també als arrendadors.

Des de les diferents administracions públiques s’han
establert tot un grapat de mesures per tal de garantir la
sostenibilitat dels lloguers amb la finalitat de que cap persona
quedi sense casa, dirigides conseqüentment a protegir el dret de
l’arrendatari a gaudir d’un habitatge.
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En aquest sentit, el Reial Decret 11/2020, de 31 de març,
incorpora mesures per als arrendataris en situació de
vulnerabilitat econòmica com fills, persones majors de 65 anys
i persones amb discapacitat, així com per unitats familiars amb
ingressos inferiors al triple de l’ indicador públic de renda a
efectes múltiples mensual.

Les mesures es concreten en la suspensió de desnonaments
per a famílies vulnerables sense alternativa habitacional, la
pròrroga extraordinària no forçosa dels contractes de lloguer
d’habitatge habitual i la moratòria o condonació del deute
d'arrendament.

Aquestes mesures, juntament amb el fet que es produiran
molts d’ impagaments de lloguers, tenen conseqüències
relacionades amb la tributació de les rendes obtingudes per part
de l’arrendador, tant si estam parlant de lloguer d’habitatge
com de local de negoci. Així, la Llei de l’IRPF, de l’IVA i de
l’Impost de societats obliguen a declarar les rendes derivades
del lloguer de béns immobles com a ingressos en el moment en
que són exigibles, tant si s’ha produït el cobrament de la renda
com si no n’és el cas.

En aquest sentit, l’article 14 de la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, de l’IRPF obliga a imputar les rendes del capital
immobiliari (import del lloguer de béns immobles) al període
impositiu en què siguin exigibles, amb independència del
moment en que es produeixi el cobrament del lloguer. Per la
seva banda, l’article 23.1.3 del Reglament de l’ impost
estableix la deduïbilitat dels saldos de dubtós cobrament quan
el deutor s’hagi declarat en concurs de creditors o en el supòsit
que hagin transcorregut més de sis mesos des de la primera
gestió de cobrament del lloguer a comptar fins la finalització
del període impositiu. A la pràctica implica que si s’ha llogat
un bé immoble per 1.000€/mes i el propietari no ha cobrat el
lloguer durant tot l’any, els ingressos que s’han d’imputar a la
declaració de l’IRPF pugen a 12.000€ i es poden deduir 6.000€
en concepte de saldo de dubtós cobrament, és a dir, la base
imposable sobre la que es tributa és de 6.000€ quan a la
pràctica no s’ha cobrat res.

De la mateixa manera, l’article 75.1.7. de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’ IVA estableix que en els lloguers
subjectes i no exemptes de l’impost, cas de lloguer de locals de
negoci, la meritació es produeix en el moment en que resulti
exigible la part del preu que comprengui cada percepció, o el
que és el mateix, es genera impost en el moment en que és
exigible l’ import del lloguer de cada mes. A la pràctica implica
que si s’ha llogat un local de negoci per 1.000€/mes,
tant si s’ha cobrat el lloguer com si no n’és el cas, s’hauria de
fer front al pagament de 630€ d’ IVA trimestrals.

I el mateix passa en el supòsit de lloguer d’un habitatge o
local quan el propietari és una societat, atès que l’ article 11 de
la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de Societats
determina que els ingressos s’imputaran al període impositiu en
que es produeixi la meritació, d’acord amb la normativa
comptable, i amb independència de la data del seu cobrament.
Per la seva banda, l’article 13.1 estableix que seran deduïbles
les pèrdues derivades de possibles insolvències de deutors quan
hagin transcorregut 6 mesos des del termini de l’obligació.

En aquests termes, a la normativa tributària preval
l’exigibilitat de l’ingrés davant el flux monetari real, el criteri

de meritació enfront del criteri de caixa, la qual cosa significa
que s’ha de tributar per un ingrés que no s’ha cobrat tant a
l’IRPF com a l’ IVA i a l’Impost de societats. És necessari, per
tant, un canvi en la normativa tributària per tal de no malmenar
més la situació financera i els pressuposts de les famílies i
empreses que es veuran agreujats per l’impacte negatiu de la
COVID-19.

Atès l’exposat en els paràgrafs anteriors, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
proposen la següent 

Proposició no de llei

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

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a
modificar la normativa de l’IVA i a fer prevaler el criteri de
caixa enfront del criteri de meritació dels lloguers subjectes i
no exemptes de l’impost, en el marc de la crisi econòmica i
social derivada de la COVID-19.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a
modificar la normativa de l’Impost sobre Societats i a fer
prevaler el criteri de caixa enfront del criteri de meritació, o bé
a incloure com a saldo de dubtós cobrament deduïble l’import
del lloguer no cobrat durant l’estat d’alarma i, en qualsevol cas
fins que el lloguer es cobri, en el marc de la crisi econòmica i
social derivada de la COVID-19.

Palma, a 17 de juny de 2020
Les diputades
Maria Antònia Truyols i Martí
Antònia Martín i Perdiz
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 9693/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a cost de la insularitat i doble insularitat per a
estudiants de les Illes Balears, 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.

Donat que l’oferta d’estudis superiors a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera és molt reduïda o gairebé
inexistent, la majoria d’aquests estudiants es veu obligats a
desplaçar-se a Mallorca o a altres punts de l’Estat per poder
cursar els seus estudis. Així, els estudiants de les Illes Balears,
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sobretot els de les illes de Menorca, Formentera i Eivissa, tenen
en la insularitat i doble insularitat un obstacle per a poder
accedir als estudis superiors (despeses de mobilitat, residència,
etc.). Per aquest motiu, les beques de mobilitat són un element
central de la política universitària per a aquests estudiants.

La política de beques és, ara mateix, una competència en
mans del Govern de l’Estat i que compta amb un tram destinat
a mobilitat molt reduït. Actualment, la compensació de
mobilitat per als estudiants de les Illes de Menorca, Eivissa i
Formentera que han de desplaçar-se fora de la CAIB a un altre
punt de l’Estat per a poder cursar els seus estudis consisteix en
una ajuda de 623 € addicionals per a tot el curs. En el cas dels
estudiants de l’illa de Mallorca aquesta quantitat és fins i tot
inferior. En qualsevol cas, doncs, es tracta d’una ajuda
totalment insuficient per compensar els costos de la insularitat
i la doble insularitat als quals han de fer front aquests
estudiants.

A més de la dotació econòmica insuficient d’aquest tram de
mobilitat, cal afegir-hi que només poden accedir a aquest els
estudiants de famílies elegibles per a obtenir beques i, per tant,
amb un nivell de renda baix, sense contemplar els costos que la
insularitat i la doble insularitat representa per a les famílies
d’aquests estudiants, amb independència del seu nivell de
renda, el que suposa igualment una discriminació envers les
famílies d’altres indrets de l’estat amb un nivell de renda
similar.

A més de la dificultat que representa la insularitat i doble
insularitat per als estudiants illencs, la crisi de la COVID-19
podria agreujar aquesta problemàtica, atès que els costos que
han de suportar les famílies dels estudiants menorquins,
eivissencs i formenterencs esdevindran més elevats. De fet,
l’aturada econòmica que ha representat la pandèmia de la
COVID-19 ha generat la incertesa, per a molts d’aquests
estudiants, sobre el fet de no saber si podran continuar o no
amb els seus estudis. En aquest sentit, cal assenyalar que molts
d’aquests joves, que finançaven els seus estudis treballant
durant els mesos d’estiu en ocupacions de temporada
vinculades al sector turístic, veuen com no podran disposar
d’aquests ingressos de cara al curs 2020-2021.

L’educació i la formació són pilars centrals de tota societat
avançada i, per tant, aquest país no es pot permetre que la crisi
de la COVID-19 provoqui que tota una generació d’estudiants
de les Illes Balears hagi d’abandonar els seus estudis.

Per altra banda, el Règim Especial de les Illes Balears
(REIB) contempla una compensació específica per a pal·liar els
costos d’insularitat dels estudiants de les Illes Balears.
Concretament, en el seu article 19è, que regula el Factor
d’Insularitat, es recull que aquesta dotació pressupostària
específica pugui incloure imports per a “beques a l’estudi i a la
investigació, de tots els graus del sistema educatiu,
especialment en el tram d’ajudes a la mobilitat”. Aquesta,
doncs, és una eina que ha de permetre que es faci una política
universitària que afavoreixi als estudiants de les Illes Balears,
sobretot als procedents de les illes de Menorca, Formentera i
Eivissa.

Per tant, cal que el Govern de l’Estat doti suficientment el
Factor d’Insularitat del REIB i que aquest contempli
específicament la problemàtica de les beques universitàries. De

la mateixa manera, és necessari que el Govern de les Illes
Balears posi sobre la taula aquesta qüestió en la negociació del
Factor d’Insularitat amb el Govern de l’Estat.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt (Més per
Menorca) presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure la problemàtica de les beques universitàries
en la negociació del Factor d’Insularitat del REIB amb el
Govern de l’Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure una dotació suficient del factor d’insularitat del
REIB en els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021, i que
aquesta contempli específicament la problemàtica de les beques
universitàries amb l’objectiu de compensar el cost afegit que
representa la insularitat i la doble insularitat per als estudiants
de les Illes Balears.

Palma, a 18 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró
La portaveu
Sílvia Tur i Ribas

D)
RGE núm. 9708/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a ajornament de la nova taxa sobre serveis de
reparació i manteniment d'embarcacions, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Donada la importància
que s'apliquin aquestes mesures que beneficien el sector nàutic
com més aviat millor i els beneficis que suposaran per als
usuaris així com l'impuls que pot suposar en temps de crisi, es
fa necessari i urgent que la cambra adopti una resolució sobre
aquest tema.

Ja el passat 18 de desembre l'Autoritat Portuària de Balears
va prendre la decisió d'ajornar l'aplicació de la taxa sobre
Serveis de reparació i manteniment de vaixells i embarcacions
en els ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina,
davant l'estupor de les més de 500 empreses de Balears del
sector per la falta de consens, informació i possibles
deficiències detectades en el seu plec. Així doncs l'APB va
ajornar la seva implementació a 1 de juliol de 2020 amb la
previsió d'arribar a un possible consens amb les patronals i
l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes (AENIB).

El sector nàutic aglutinat en ANEN, AENIB, AEGY i
Balearic Marina Cluster, associacions que compten amb la
major representació d'empreses nàutiques afectades, sol·liciten
que una mesura com aquesta compti amb el major consens
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sectorial, la qual cosa ajudaria que no es tornin a produir
situacions com les del passat mes de desembre.

Aquesta taxa s'havia d'implementar només a les illes
Balears, el que provocaria una pèrdua de competència en
relació amb moltes altres empreses del sector situades a
Barcelona o València.

D'altra banda l'absència d'informes tècnics que justifiquin
i desenvolupin el gravamen i la falta de memòries que estudiïn
l'impacte normatiu, econòmic i de sostenibilitat financera, fa
que sigui més que dubtosa la seva implantació segons el sector.

D'altra banda, en lloc d'implantar el percentatge més reduït
que contempla la Llei de ports de l'Estat, que és de l'1%, aquí
a Balears s'optava a una forquilla que anava de l'1,5% al 3,5 de
la facturació en funció de la mena d'instal·lacions portuàries
afectades. No hi ha dubte que autònoms i pimes seran els més
afectats per aquesta mesura.

La situació actual, després de la crisi sanitària provocada
per la COVID-19, on més del 50% d'empreses del sector estan
amb expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) en
vigor, fa que l'aplicació d'aquesta taxa comporti més incertesa
de poder sobreviure.

Per tot l'exposat el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta l'Autoritat Portuària de
Balears a ajornar, fins a negociar amb el sector, la implantació
de la taxa sobre serveis de reparació i manteniment
d'embarcacions en els ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i
la Savina prevista per a l'1 de juliol de 2020.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l'Autoritat Portuària de
Balears a consensuar amb les patronals i l'Associació
d'Empreses Nàutiques de les Illes (AENIB) la possible
derogació d'aquesta taxa donada la situació de crisi econòmica
actual.

Palma, a 19 de juny de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 9818/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a segon enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca,
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 que
Menorca pugui gaudir, el més aviat possible, de les
infraestructures energètiques adequades que garanteixin el

subministrament elèctric a tota l'illa amb garantia i seguretat i
amb la finalitat que s'agilitin els tràmits al màxim, es fa
necessari i urgent un pronunciament de la cambra al respecte.

Red Eléctrica de España (REE) ha inclòs a la planificació
d’inversions per al període 2021-2026 -amb un pla estratègic
que disposa d’una dotació econòmica de 6.000 milions d’euros-
la instal·lació del segon enllaç elèctric submarí
Mallorca-Menorca.

Aquest segon enllaç ja formava part de la planificació per
al període 2008-2016, amb previsió d’entrada en servei durant
el 2016. En octubre de 2013 el Govern del Partit Popular va
aprovar la Declaració d’Impacte Ambiental per a aquesta nova
infraestructura, però la seva tramitació va quedar suspesa per
l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 13/2012 que qual
materialitza la transposició de les directives europees en
matèria de mercats interiors d’electricitat i gas, i de
comunicacions electròniques.

El Govern d’Espanya va haver de modificar les inversions
energètiques i redactà una nova planificació per al període
2015-2020, aprovada pel Consell de Ministres en octubre de
2015, en la que va tornar a preveure que entre Menorca i
Mallorca té que haver-hi dos enllaços submarins per a garantir
l’estabilitat del sistema d’interconnexió balear i la seguretat del
subministrament elèctric de Menorca, per la qual cosa cal
construir aquesta necessària infraestructura.

El 2017 el Govern del Partit Popular va sotmetre a
exposició pública la declaració d’utilitat pública del segon
cable elèctric Mallorca-Menorca, però el 15 de novembre de
2017 va deixar d’estar operatiu -després de 42 anys en servei-
quan Red Eléctrica de España va decidir no realitzar noves
reparacions pels danys patits, concretament per l’àncora d’un
vaixell que fondejà a una zona no autoritzada.

Aquesta decisió de REE ha motivat l’aïllament energètic de
Menorca fins al 18 de juny de 2020, quan ha entrat en servei un
enllaç que, en realitat, havia ser el segon, tota vegada que el
Govern de Pedro Sánchez, davant la decisió de REE de no
reparar l’antic cable, aprofità, a partir de juliol del 2018, tota la
tramitació duta a terme pel Govern del Partit Popular.

Durant aquest període d’aïllament energètic -de 15 de
novembre de 2017 a 18 de juny de 2020- Menorca va partir, en
octubre del 2018, una interrupció del subministrament elèctric
que va deixar durant 56 hores a més de 34.000 abonats sense
electricitat, afectant al conjunt de la societat i l’economia
menorquines.

La interconnexió elèctrica Mallorca-Menorca necessita un
doble enllaç per a garantir la seva operativitat i eficiència; i cal
exigir-ho a l’operador del sistema elèctric -Red Eléctrica de
España-, tota vegada que, d’acord amb la Llei 24/2013 del
Sector Elèctric, “tendrá como función principal garantizar la
continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta
coordinación del sistema de producción y transporte”.

Aquesta llei atribueix a REE “prever indicativamente y
controlar el nivel de garantía de abastecimiento de electricidad
del sistema a corto y medio plazo, tanto en el sistema
peninsular como en los sistemas no peninsulares”, que és el cas
de Balears; i “establecer y controlar las medidas de fiabilidad
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del sistema de producción y transporte, afectando a cualquier
elemento del sistema eléctrico que sea necesario”.

El segon cable elèctric submarí Mallorca-Menorca és
necessari per a evitar interrupcions i també per complir els
objectius que preveu l’Estratègia Menorca 2030, que marca el
‘full de ruta’ per a descarbonitzar els sistema enèrgic de l’illa.

En referència a la central tèrmica de Maó, que avui utilitza
el fuel o gasoil com a combustible, es refereix concretament a
l’aposta per a un augment de la generació elèctrica a partir
d’energies renovables així com l’augment de la capacitat
d’intercanvi amb Mallorca.

Cal també tenir en compte que Menorca participarà en el
projecte europeu “Clean Energia for UE Islands” per a la
descarbonització de les illes de la Unió Europea.

I tot que Menorca havia de ser territori pilot de Balears per
a la transició energètica de la UE per la seva condició de
Reserva de Biosfera, també s’han inclòs en aquest programa
Mallorca i Menorca, i ara caldrà esperar a la segona fase de
l’execució d’aquest programa europeu.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears reclamar a Red Eléctrica de España i al Ministeri per
a la Transició Ecològica l’agilitació de totes les gestions per a
la redacció del projecte, l'encàrrec i la instal·lació del segon
enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a trametre un informe tècnic a REE i al Ministeri per la
Transició Ecològica sobre la necessitat d’instal·lar aquest
segon cable per evitar que es retardi la seva execució.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a gestionar amb el Ministeri per a la Transició
Ecològica que la central tèrmica de Maó utilitzi el gas natural,
en lloc de fuel i gasoil, a les turbines que generen 240 MW.

Palma, a 22 de juny de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

F)
RGE núm. 9821/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca i Mixt, relativa a eliminar l'obligatorietat del
castellà i permetre la presentació de tesis doctorals o
treballs científics escrits en altres llengües oficials de l'Estat
espanyol per optar als ajuts o premis, 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 MÉS per Mallorca i Mixt presenten la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

El passat 8 de juny de 2020, la Secretaria d'Estat d'Igualtat
i Contra la Violència de Gènere, va aprovar una Resolució de
convocatòria de premis de la Delegació de Govern Contra la
Violència de Gènere per a tesis doctorals sobre violència contra
la dona per a l'any 2020 d'acord amb l'Ordre SSI/2017, de 8 de
febrer, que estableix les bases reguladores dels premis.

La finalitat dels premis consisteix a reconèixer i
recompensar a les persones autores d'aquelles tesis doctorals
que, a conseqüència de la seva investigació, hagin contribuït a
millorar el coneixement de la dimensió, conseqüències i
característiques de la violència contra la dona, així com els
mitjans per evitar-la.

Malgrat la bonança de l'objecte i finalitat de la convocatòria
un dels requisits d'aquesta, el segon, és l'obligatorietat de ser
escrites en llengua castellana, el que impedeix a les tesis
escrites en altres llengües oficials de l'Estat espanyol. Espanya
té quatre llengües cooficials en sis de les desset comunitats
autònomes: gallec, eusquera, català i arenés.

Aquesta riquesa i varietat lingüística és patrimoni cultural
de l'estat espanyol i, per tant, objecte de protecció i respecte. La
paraula cooficial s'entén que la llengua en qüestió és tan oficial
com el castellà.

Cal recordar també que Espanya no tan sols és signant de la
Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, sinó que
també figura com estat adherit a l'instrument de ratificació
d'aquesta, textos que recullen la necessitat de què els estats
signants duguin a terme una acció decidida de promoció de les
llengües regionals o minoritàries presents al seu territori, com
també la facilitació o l'impuls de l'ús oral i escrit d'aquestes
llengües, tant en la vida pública com privada.

Els ajuts d'un ministeri cap a un sector com la recerca i, en
aquest cas, lligat amb la igualtat no hauria de penalitzar una
qüestió tan important com el dret a utilitzar la llengua pròpia i
l'esforç moltes vegades que això suposa i que s'hauria de
valorar i respectar. Les tesis escrites en gallec, eusquera, català
o arenés haurien de tenir els mateixos drets que les escrites en
català.

El primer requisit de la convocatòria exigeix també que la
qualificació hagi estat d'excel·lent cum laude. Un requisit
exigent que reforça la necessitat de no deixar fora cap de les
tesis d'aquest nivell que s'hagin llegit en una universitat de
l'Estat espanyol.

L'afegit que diu «pudiendo contener secciones o artículos en
una segunda lengua siempre que se aporte la traducción»
implica que les escrites en una altra llengua oficial de l'Estat
espanyol hauran de fer una despesa afegida per a poder-hi
participar, en la qual cosa, ja vulnera la igualtat de condicions
i suposa una penalització.

En el cas de les Illes Balears el català mai no ha arribat a
assolir l'estatus de llengua hegemònica de les tesis doctorals
fetes al nostre país. Actualment, el sistema universitari es troba
en un procés de canvi que cada cop més tendeix a la
internacionalització, per la qual cosa la llengua catalana queda
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arraconada perquè no s'apliquen mesures que la protegeixin. En
el cas de les ajudes estatals per a tesis doctorals no tan sols no
la protegeixen, sinó que la penalitzen.

Malauradament no és un fet aïllat i podem posar-ne un altre
exemple recent, el passat agost de 2019 es va produir la
mateixa penalització en el «XVIII Certamen Universitario
Arquímedes», d'introducció a la investigació científica
convocat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 que
premia els millors treballs d'investigació en totes les àrees del
coneixement realitzats per alumnes de grau i màster de les
universitats espanyoles.

Un fet també que en el seu moment va causar malestar
conjunt i compartit entre els responsables de la política
lingüística dels diferents governs autonòmics amb llengua
pròpia oficial juntament amb el castellà.

En cap dels casos no s'ha respectat el principi constitucional
segons el qual les diferents llengües de l'Estat són un patrimoni
cultural que mereix especial respecte i protecció i es perd una
bona oportunitat de contribuir a la difusió de la riquesa cultural
i lingüística que defineix a l'Estat. La presència a l'àmbit
científic és clau per al procés de normalització i dinamització
lingüística de les llengües que són oficials juntament amb el
castellà, al mateix temps que contribueix de forma significativa
a atorgar a aquests idiomes el reconeixement que preveu la
normativa actualment en vigor.

Es fa necessari que es reconsiderin els criteris que fins ara
han discriminat les llengües oficials de l'Estat tret del castellà
i s'inclogui explícitament la possibilitat de presentar tesis
doctorals o treballs d'investigació en qualsevol de les llengües
oficials reconegudes en els diferents estatuts d'autonomia.
D'aquesta forma es garantirà que siguin respectats els drets
lingüístics de tots els alumnes universitaris del conjunt de
l'Estat espanyol, sigui quina sigui la llengua que hagin escollit
pera vehicular el resultat de les seves investigacions.

Uns premis o ajuts científics que reflecteixin la realitat
plurilingüe d'Espanya són el millor argument perquè s'arribi a
tots els àmbits universitaris i científics i seria un nou
enfocament obert i plural en matèria lingüística.

Per tot això, des dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt proposam al Parlament de les Illes Balears la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Secretaria d'Estat
d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere a modificar el
requisit segon de la Resolució de convocatòria de premis de la
delegació de govern contra la violència de gènere per a tesis
doctorals sobre violència contra la dona per a l'any 2020 i
l'Ordre SSI/2017, de 8 de febrer, que estableix les bases
reguladores dels premis en sentit que d'eliminar l'obligatorietat
de ser escrites en llengua castellana per tal de permetre optar
als premis a les tesis escrites en altres llengües oficials de
l'Estat espanyol.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
regular de forma general els ajuts estatals per a tesis doctorals
o premis a treballs d'investigació en sentit d'eliminar

l'obligatorietat de ser escrits en llengua castellana per tal de
permetre optar als ajuts a les tesis doctorals escrites en altres
llengües oficials de l'Estat espanyol.

Palma, a 22 de juny de 2020
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Castells i Baró

G)
RGE núm. 9843/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a garantir la seguretat sanitària als ports i
aeroports de les Illes Balears i realitzar una gestió àgil dels
protocols establerts, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Davant la crisi sanitària
provocada per la pandèmia de la COVID-19 és necessari
garantir la seguretat sanitària i, per tant, el control de les
persones que viatgin a les Illes Balears tant a través dels ports
com els aeroports.

Per desgràcia, en el present any estem immersos en una
pandèmia mundial que, entre coses, ens ha obligat a alentir,
gairebé a parar la nostra economia amb el consegüent impacte
en el sector turístic, motor econòmic de les nostres illes.

El confinament de la població, les restriccions de mobilitat
o el tancament de fronteres ha estat un factor comú a tots els
països amb l'objectiu de frenar l'expansió de la pandèmia els
efectes de la qual continuem vivint en data d'avui.

En aquests moments tots els països de la UE estem afrontant
les diferents fases de desescalada prenent les mesures que es
consideren necessàries per minimitzar les possibilitats de
contagi una vegada restablerta la lliure circulació de les
persones. I la vigilància epidemiològica i sanitària dels viatgers
és una de les mesures més efectives per evitar rebrots de la
infecció que invalidin els avanços realitzats amb l'esforç i el
sacrifici conjunt de tots els ciutadans.

Hem d'aconseguir un equilibri entre les mesures preventives
orientades a evitar contagis i les necessàries mesures de
reactivació econòmica imprescindibles després d'aquesta
aturada soferta amb motiu de la pandèmia.

És evident que, per poder garantir una ràpida sortida de la
crisi econòmica i social a la qual ens enfrontem necessitem un
fort desenvolupament econòmic i incrementar la nostra
generació de riquesa, el nostre turisme, però tot això amb les
degudes mesures de prevenció que garanteixin una disminució
del risc de transmissió de la malaltia i, per tant, de nous rebrots
que afectin la salut i l'economia de la nostra societat.
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Lamentablement, en data d'avui no podem garantir que es
compleixin aquestes mesures. En aquest sentit, és important
destacar la necessitat imperiosa de prendre mesures que
garanteixin l'estat de salut dels viatgers que arriben als nostres
aeroports i ports sense que es converteixin en un factor que
desincentivi l'arribada de visitants a la nostra comunitat.

Fins que no hi hagi disponibilitat de vacunes efectives i
segures o tractaments específics, el control de la pandèmia
s'erigeix com un dels pilars fonamentals de l'èxit del nostre
futur i poder posar sota control aquesta terrible malaltia.

Si alguna cosa hem après del desenvolupament de la
pandèmia és la importància de prendre mesures preventives en
els terminis adequats, mesures que evitin la seva propagació i,
en conseqüència, la necessitat de recursos sanitaris massius per
pal·liar les deficiències del nostre sistema de control.

No podem repetir els errors del passat, sabent les nefastes
conseqüències sanitàries i econòmiques que arrossegarem com
a conseqüència.

La presidenta de l'Associació Espanyola de Sanitat Exterior
(AMSE), va manifestar en el dia d'ahir que davant la situació
actual el nombre de metges de sanitat exterior són insuficients
per poder cobrir tots els ports i aeroports de les Illes Balears.
Queda patent, per tant, que ja en data d'avui els recursos són
insuficients per poder controlar la importació de "casos
COVID-19".

Entenem que, de la correcta i eficaç gestió de la situació
respecte de la COVID-19, no sols depèn el present en l'àmbit
sanitari i turístic/econòmic de la nostra comunitat autònoma,
sinó també el nostre futur. És fonamental i necessari actuar de
manera coordinada, àgil, eficaç i efectiva per evitar possibles
rebrots i les nefastes conseqüències que això suposaria per a la
població i l'economia de les nostres illes.

Per tot el que s'ha exposat, el Grup Parlamentari Ciutadans
presenta aquesta 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears a l'adopció de totes les mesures necessàries per garantir
la seguretat sanitària i, per tant, exercir un control efectiu i
eficaç respecte de tots els passatgers que arribin a les Illes
Balears, ja sigui a través dels nostres aeroports i ports.

2. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern a dotar dels
mitjans necessaris per a la realització del control sanitari
necessari per evitar possibles contagis i rebrots amb motiu de
l'arribada de passatgers a través dels ports i aeroports de les
nostres illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern a actuar de
manera ràpida i immediata en els casos en els quals es detecti
la possibilitat de persones amb símptomes de contagi que es
trobin en els nostres ports i aeroports.

4. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern i el Govern
central a implementar els protocols establerts per a la detecció
i la prevenció de contagis en els ports i aeroports per garantir

el compliment estricte de totes les mesures de seguretat que
s'han
establert i de les que s'adoptin en el futur:

a) Compliment de la regulació de les distàncies de seguretat
entre els passatgers en els moments d'espera a tota la zona
aeroportuària tant interior com exterior amb senyalització de
rutes i marcadors de distància de seguretat.

b) Obligat compliment de totes les mesures en la realització
de les proves/protocols que comprenen els processos de control
respecte dels passatgers que arriben a les nostres illes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern a instar el
Govern central que s'implementin les mesures necessàries
respecte dels professionals sanitaris perquè es reforci la dotació
de personal per a un efectiu i eficient control en l'acompliment
de les labors de control i gestió sanitari en els ports i aeroports
de les Illes Balears.

Palma, 23 de juny de 2020
Els portaveus
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
Patricia Guasp i Barrero

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)
A les Preguntes RGE núm. 4291/20 a 4300/20, del

diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a volum del cabal global depurat per les
depuradores de Port de Sant Miquel, Cala Sant Vicent,
Sant Joan de Labritja, Santa Eulària, Eivissa, Cala Llonga,
Platja d'En Bossa, Sant Antoni, Cala Tarida i Sant Josep,
a Eivissa, durant l'any 2018.

EDAR Port de Sant Miquel: 72.782 m3 
EDAR Cala Sant Vicenç: 43.807 m3  
EDAR Sant Joan de Labritja: 19.682 m3  
EDAR Santa Eulària:   3.054 m3  
EDAR Eivissa: 5.219.795 m3  
EDAR Cala Llonga: 200.418 m3  
EDAR Platja d’en Bossa: 1.303.589 m3 
EDAR Sant Antoni de Portmany: 2.916.651 m3  
EDAR Cala Tarida: 149.763 m3  
EDAR Sant Josep:  70.179 m3  

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-035.pdf#page=35


3150 BOPIB núm. 51 -  26 de juny de 2020

Ordre de Publicació

B)
A les Preguntes RGE núm. 4311 a 4322/20, del diputat

Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a recaptació a diversos municipis d'Eivissa en
concepte de cànon de sanejament durant l'any 2018 i el
2019.

(Es dóna resposta agrupada per ser la mateixa informació
referida a dues anualitats consecutives)

Segons l’article 17 del Decret 1/2016, de 6 de maig, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, la
destinació de la recaptació del cànon de sanejament d’aigua
està dirigit a les actuacions de polítiques hidràuliques de
competència autonòmica.

A més, segons els articles 5 i 6 de l’esmentat decret, el
contribuent serà la persona que consumeix l’aigua, i el substitut
del contribuent les persones físiques o jurídiques que
subministrin l’aigua. Les dades que consten a l’ATIB venen
donades per qui paga el cànon –sigui contribuent o substitut-,
i en el cas del substitut del contribuent, es pot tractar de
persones físiques o jurídiques que subministren a diversos
municipis de la mateixa manera que ens trobam el cas de
municipis que es veuen subministrats per diverses persones
físiques o jurídiques.

Per aquests motius, i donada la naturalesa autonòmica del
tribut, de la seva recaptació i de la seva destinació, les dades a
aportar seran globals.

Per tot això, l’informam que les quantitats recaptades en
concepte de cànon de sanejament d’aigua durant els exercicis
2018 i 2019 a les Illes Balears són:

Cànon de sanejament 2018 i 2019

Exercici Total

2018 84.237.708 €

2019 85.915.309 €

Palma, a 4 de maig de 2020
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació

C)
A la Pregunta RGE núm. 4363/20, del diputat Juan

Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a producció de
reportatges, documentals i programes envers l'emigració de
Balears a l'exterior a través de l'EPRTVIB-IB3.

Des de l’àrea d’informatius els darrers anys s’han emès,
entre d’altres, peces sobre l’agermanament de Felanitx amb
l’Agrupació Mallorca-San Pedro d’Argentina; la població
balear resident a l’estranger, el pla del Govern de retorn de

talent; la commemoració dels 240 anys de l’arribada dels
primers menorquins a La Florida; la Casa Balear de Buenos
Aires; les arrels mallorquines a San Pedro (Argentina); i
diverses cimeres de cases de Balears a l’estranger.

La temàtica dels «balears emigrats a l’exterior» es tracta
sempre que està d’actualitat o és efemèrica, als magazins d’IB3
TV. Endemés, s’ha tractat aquest tema en profunditat en
diversos documentals d’IB3 TV.

“Baltasar Samper”, sobre la figura del músic Baltasar
Samper, exiliat a Mèxic durant la Guerra Civil.

“Els menorquins de la Florida”, sobre el miler de
menorquins que el 1768 emigraren als Estats Units amb
conseqüències tràgiques per a la majoria d’ells.

“Expats”, sobre la història de quatre joves balears que van
haver de partir a l’estranger per mor de la crisi econòmica de la
dècada del 2010.

“Retrats”, sobre l’exili de ciutadans de les Illes Balears i les
seves famílies a Mèxic al segle XX.

“Fent les Amèriques: Puerto Rico”, sobre els mallorquins
que partiren a Amèrica el segle passat per fer fortuna i fugir de
la pobresa.

A més, dos programes d’IB3 TV han contat els casos més
contemporanis dels migrats en temps present la col·lecció
“Connectats” d’”Els Entusiastes” i “Tan enfora, tan a prop”.

Per altra banda, el programa d’IB3 RÀDIO, “De tot Color”,
produït per Ferran Vallés, es va traslladar fins a Xile, Uruguai
i Argentina per enregistrar entrevistes a familiars de persones
balears migrades a aquests països, que s’han pogut escoltar a
nombrosos programes, que no només es van emetre per ràdio
sinó també a través dels canals de YouTube.

A més, els tres magazins d’IB3 RÀDIO, Al Dia, Múltiplex
i La Gran Vida, tracten temes relacionats amb la realitat dels
balears emigrats arreu del món. El darrer exemple està essent
la connexió en tots aquests programes amb persones migrades
a diferents països explicant la realitat que viuen des de lluny
relacionada amb la pandèmia de la COVID-19.

Pel que fa a ràdio De Tot Color va emetre els programes
següents:

7 DE NOVEMBRE – Les arrels mallorquines a l’Argentina,
San Pedro (1) amb Gustavo González Truyols (President
Agrupación San Pedro); Antònia Barceló (mallorquina nascuda
Felanitx), Pau Morey (coneixedor de les Cases Balears a
Amèrica) i Nancy Julia (descendent balear cuinera a
Argentina).

14 DE NOVEMBRE – “L’emigració Balear a Uruguai (1)”
amb Tomás Torres (Valldemossí a Montevideo) + Antonio
Lladó (descendent de valldemossins) María Eugenia Vadell
(descendent d’Es Capdellà), María Cristina Cirtori Torres
(descendent d’Eivissa) i el periodista uruguaià resident a
Mallorca, Federico Marotta.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-035.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-035.pdf#page=38
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12 DE DESEMBRE – “L’emigració balear a l’Uruguai (2)”
Segon programa dedicat a conèixer els descendents de les Illes
a l’altre costat del món. Amb María Torres (descendent de
valldemossins) + Toni Gotzo (mallorquí que va viure molts
d’anys a Uruguai) + Cata Torres (neta de valldemossins), Juan
Antonio Bordoy (arrels a Esporles) i Carlos Ensenyat d’Es
Capdellà.

2 GENER 2020 – RÀDIO “Històries balears a Buenos
Aires PART 1” amb Sebastià Serra (historiador UIB), Antonio
Mas Olivares (de Felanitx), Recorriendo España (programa de
ràdio de Buenos Aires) i Ivon Renaud (Buenos Aires de padrins
mallorquins).

9 GENER 2020 – RÀDIO “Històries balears a Buenos
Aires PART 2” amb la geògrafa de la Universidad de La Plata,
ana Jofre, Cati Cobas (descendent de mallorquins), Juana María
Mesquida (mallorquina molt jove va partir a Buenos Aires) i
Bárbara Mas (fills de felanitxers).

El contracte del programa De Tot Color és un contracte
anual i, en aquest cas, es va aprofitar un viatge del seu director
Ferran Vallés a Argentina, Xile i Uruguai per recollir material
i preparar els programes que varen ser emesos respectant aquest
contracte que contempla un programa setmanal d’una hora els
dijous de les 20 a les 21.

Jaume Perelló pot completar la informació perquè en aquest
cas es va fer un altre acord per tal de poder preparar contingut
que es va difondre a través de les xarxes socials.

Santa Ponça, a 27 de maig de 2020
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat

Ordre de Publicació

D)
A la Pregunta RGE núm. 5305/20, del diputat Juan

Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a vacunació
meningococ ACWY, campanyes Illes Balears anys 2015,
2016, 2017, 2018 i 2019.

La Comissió de Salut Pública va aprovar la vacunació de la
població adolescent nascuda a partir de l’any 2001 dia 14 de
2019, amb un termini fins a 31 de desembre de 2021.

Els anys 2015, 2016, 2017, 2018 no es va programar cap
campanya perquè són anteriors a la presa de la decisió
esmentada.

L’any 2019 es va iniciar la vacunació dels adolescents de 12
anys i així es va informar pels mitjans habituals als
professionals i a la població. Pel que fa a les cohorts de més
edat, hi ha prevista una campanya d’informació directament a
la població diana de la vacunació a través de centres escolars,
que compten amb eines telemàtiques de transmissió
d’informació als pares, o als mateixos alumnes si són majors
d’edat, a través de la intranet de la UIB o centres universitaris
privats i llocs específics d’informació a joves i adolescents
(com l’Institut Balear de la Joventut) i una campanya general
a través dels mitjans de comunicació.

La campanya havia d’haver començat el mes d’abril. La
situació actual ha obligat a posposar-la i a explorar la
possibilitat d’iniciar la vacunació en grups més petits, sempre
que Atenció Primària la pugui assumir sense risc d’infecció pel
SARS-2019 per les persones que van als centres de salut.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

E)
A la Pregunta RGE núm. 5478/20, de la diputada Idoia

Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures i protocols seguits durant
l'estat d'alarma en els centres de reforma de les Illes
Balears.

En el cas dels centres socioeducatius de justícia juvenil
gestionats pel govern s’han aplicat els protocols aportats pel
Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i el protocol elaborat
per la Conselleria de Salut que aportam annexos.

A més s’han seguit totes les indicacions del servei de
prevenció de riscs laborals i s’ha controlat a tothom la
temperatura diàriament.

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

Ordre de Publicació

F)
A la Pregunta RGE núm. 5575/20, del diputat Jesús

Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a treballadors autònoms del sector agrari a les Illes
Balears.

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació no
disposa d’informació sobre els treballadors inclosos en el
Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris
atès que és la Seguretat Social qui gestiona aquestes dades. 

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

Ordre de Publicació

G)
A la Pregunta RGE núm. 5619/20, de la diputada

Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a data d'inici de la
prohibició de visites a les residències de Balears com a
mesura per evitar l'expansió de la COVID-19.

La mesura entra en vigor en el moment en què es fa efectiu
l'estat d'alarma el passat 15 de març de 2020.

La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació

H)
A la Pregunta RGE núm. 5620/20, de la diputada

Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a nous criteris
establerts pel Govern per contractació de personal destinat
a residències de Balears davant l'emergència sanitària
provocada per la COVID-19.

Tenint en compte l’article 4 del Decret Llei 6/2020, d’1
d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per
pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de
foment de la investigació sanitària, per a la contractació del
personal de la fundació, es va prioritzar la continuïtat
assistencial per sobre dels sistemes ordinaris de selecció i
provisió de personal; s’han suprimit els tràmits habituals i s’han
reduït els terminis.

S’ha acudit als sistemes de selecció següents: ofertes
genèriques a SOIB, llistats proporcionats pels col·legis
professionals, llistats formats per la presentació presencial o
telemàtica de currículums, llistats de borsins antics i nous sense
baremar. Aquests sistemes no s’han utilitzat per a la cobertura
de llocs vacants de la RLT. La modalitat de contractació
temporal utilitzada ha estat d’obra i servei “COVID-19”, on es
fa constar la causa de crisi excepcional derivada de la
declaració de l’estat d’alarma i es vincula la durada al termini
indispensable per atendre els efectes de la pandèmia.

D’altra banda, a l’empara del que estableix la norma 4a de
l’article 7 del Decret Llei del Govern de les Illes Balears
4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents
en matèria de contractació, acords, convenis, concerts educatius
i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments
administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic
i social de la COVID-19 (BOIB núm. 40, de 21 de març del
2020), per la qual s’eximeix el treballador/a dels requeriments
professionals que estableix l’article 17 del Decret 86/2010, de
25 de juny, s’ha creat la categoria “auxiliar de suport
sociosanitari” sota la qual es contracten les persones que no
compleixen els requeriments per ocupar el lloc d’auxiliar
sociosanitari. El tipus d’aquest contracte segueix sent el mateix
–obra i servei COVID-19.

El personal de les residències es va reforçar també amb el
personal de centres de dia i del centre ocupacional, tots ells
tancats.

S’han informat els comitès d’empresa sobre les actuacions
dutes a terme.
 

Palma, a 4 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

I)
A les Preguntes RGE núm. 5842 i 5843/20, de la

diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de
sol·licituds rebudes per l'ISBA acollint-se a la línia de
crèdit habilitada pel Govern per fer front a les
conseqüències econòmiques de la crisi de la COVID-19 i a
quantia finançada.

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major de la cambra.

Ordre de Publicació

J)
A la Pregunta RGE núm. 5844/20, de la diputada

Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
treballadors destinats per part de la Conselleria de Treball
a la tramitació d'expedients d'ERTO.

El nombre de treballadors és el següent:
• En el suport al telèfon 900 d’atenció gratuïta: 10

treballadors del SOIB i 20 treballadors més en previsió de
més necessitats (personal en reserva).

• En tramitació dels ERTO i ERO:

De la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i
els seus ens adscrits: 11 –exclosa la pròpia DG Treball i SL.

D’altres conselleries: 59 treballadors.

TOTAL donant suport en la tramitació: 70 treballadors.

Addicionalment s’ha de comptar el personal de la pròpia
DG Treball i SL: 21 treballadors.

Finalment, recalcar que aquesta informació varia dia a dia
i és aproximada, atès que es va anomenant personal (en
atribució temporal de funcions) en diferents períodes i, a més,
hi ha gent que ha de retornar als seus llocs de feina al cap d’uns
dies o setmanes per iniciar de bell nou les seves tasques.

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

Ordre de Publicació

K)
A la Pregunta RGE núm. 5905/20, del diputat Juan

Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a persones en situació de
vulnerabilitat susceptibles de ser nous beneficiaris de la
Renda Social Bàsica amb motiu de la crisi de la COVID-19.

Per afrontar l’emergència econòmica i social de les
persones més vulnerables, s’han previst mesures extraordinàries
en la gestió de la renda social garantida (regulada en la Llei
5/2016, de 13 d’abril, de la renda social garantida), els efectes
de la crisi actual abasten situacions de vulnerabilitat econòmica
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que, en molts casos, han estat inesperades i conjunturals per a
les persones o famílies afectades, les quals no tenen ni mitjans
ni recursos per fer-hi front. Les mesures proposades (Decret
Llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 i de foment de la investigació sanitària) permeten
a l’administració donar resposta, d’una forma àgil i ràpida a
aquestes situacions de vulnerabilitat econòmica, pal·liant-ne els
efectes negatius, en la mesura del possible.

L’objectiu principal d’aquesta prestació extraordinària és
poder pal·liar la situació econòmica generada per aquesta crisi
sanitària, principalment per poder fer front a les despeses més
bàsiques de subsistència familiar (alimentació, habitatge i
necessitats bàsiques).

Les sol·licituds d’inici del procediment les han de presentar,
en representació dels interessats, els treballadors socials dels
serveis socials municipals o els treballadors socials de les
entitats inscrites al Cens d’organitzacions el tercer sector de les
Illes Balears.

Això implica que totes les persones beneficiàries són ateses
pels serveis socials municipals i/o entitats del tercer sector, i
mantenen contacte tant a nivell informatiu, com a nivell
formatiu i d’apoderament per cercar alternatives de vida. No
està previst prendre mesures específiques, atès que hi ha
recursos normalitzats que es reactivaran una vegada finalitzat
l’estat d’alarma.

D’altra banda, s’ha garantit una coordinació constant amb
els serveis socials municipals i les entitats del tercer sector, per
evitar duplicitats, garantint la llei de protecció de dades i per
facilitar el seguiment acurat dels diferents casos.

Palma, a 18 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

L)
A la Pregunta RGE núm. 5907/20, del diputat Juan

Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a ampliació de la partida i beneficiaris
de la prestació de la Renda Social Garantida conjuntural a
crisi social i sanitària COVID-19.

D’acord amb les mesures extraordinàries aprovades pel
Decret Llei 6/2020, d’1 d’abril, durant l’estat d’alarma les
persones residents a les Illes Balears en situació de
vulnerabilitat econòmica podran tramitar una renda social
garantida de caràcter extraordinari, per l’import que
correspongui d’acord amb el barem de renda social garantida
vigent, amb una vigència inicial de 2 mesos, des del dia 1
d’abril del 2020.

Per tramitar la renda social garantida de caràcter
extraordinari s’ha de posar en contacte amb els SERVEIS
SOCIALS DEL MUNICIPI ON RESIDEIX.

Els destinataris han d’acomplir amb els requisits següents:
• El sol·licitant ha de ser major de 18 anys.

• El nucli familiar no ha de disposar de cap ingrés econòmic
o, en cas de disposar-ne, aquests ingressos han d’ésser
inferiors a l’import que els correspondria d’acord amb el
barem de la renda social garantida indicat a l’annex de la
Llei 5/2016, de 13 d’abril.

• Els destinataris de la prestació no han de tenir dret a
percebre altres prestacions públiques. Per tal d’obtenir
informació sobre les mesures extraordinàries aprovades en
relació amb les prestacions del SEPE (Servicio Público
Empleo Estatal), s’haurà d’adreçar als serveis d’informació
d’aquest organisme.

• Els destinataris de la prestació no poden ser beneficiaris de
la renda social garantida o de la renda mínima d’inserció
com a membres d’un altre nucli familiar.

• Els destinataris de la prestació han d’estar al corrent en el
pagament de les obligacions derivades de l’aplicació de
l’article 23 de la Llei 5/2016.

A les sol·licituds gestionades per les entitats del Tercer
Sector, atès que bàsicament és població que no té opció a
disposar d’un compte bancari per diferents circumstàncies o és
població immigrant, s’han d’afegir els requisits següents:
• Població immigrant en situació administrativa irregular o en

procés de regularització.
• No disposar de compte bancari.
• Tenir amb l’entitat un pla d’actuació individualitzat amb el

qual es treballa un itinerari d’acompanyament social, amb
la participació d’activitats de promoció personal i
socioprofessional.

Palma, a 18 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

M)
A la Pregunta RGE núm. 5912/20, de la diputada

Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a actuacions de
control o seguiment dutes a terme per la Conselleria de
Salut als balears que prèviament a la crisi ja patien
depressió i/o ansietat.

Amb la crisi de la COVID-19, l’Oficina de Salut Mental de
les Illes Balears (OSMIB), s’ha vist obligada a modificar
l’atenció a totes les persones que pateixen un trastorn de la
salut mental, ja sigui greu o menor.

D’aquesta manera les Unitats de Salut Mental, les Unitats
Comunitàries de Rehabilitació, els Hospitals de Dia de Salut
Mental i els Equips de Suport Assertiu-Comunitari han passat
de fer el 100% de la seva assistència de forma presencial a
fer-la de forma telemàtica en un 90%. Només es fa atenció
presencial en el cas de primeres visites i en el cas que sigui
estrictament necessari veure la persona en una visita de
seguiment. En ambdós casos sempre i quan no hi hagi
símptomes tributaris de la COVID-19.

En el cas de les urgències hospitalàries i els ingressos en
unitats d’hospitalització (Unitats d’Hospitalització Breu i
Unitats de Subaguts) s’ha mantingut la mateixa atenció que
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abans de la crisi (ajustant mesures de seguretat: restricció de
visites i sortides terapèutiques, etc.).

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

N)
A les Preguntes RGE núm. 6363/20 a 6429/20, de la

diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a persones curades que han patit la
COVID-19 en els municipis de les Illes Balears.

Persones que figuren donades d’alta hospitalària o d’alta
epidemiològica (estada en el domicili i finalització del procés
en domicili) actualitzat a 27/04/2020:

Alaior  4
Alaró  6
Alcúdia 12
Algaida  4
Andratx  4
Ariany  2
Artà  3
Binissalem  8
Búger  2
Bunyola  6
Calvià 57
Campanet  1
Campos  6
Capdepera  7
Ciutadella 10
Consell  3
Costitx  2
Eivissa 45
Es Castell  5
Es Mercadal 11
Es Migjorn  1
Esporles  1
Felanitx 13
Formentera  2
Inca 25
Lloseta  1
Llubí  3
Llucmajor 25
Manacor 35
Maó 25
Maria de la Salut  2
Marratxí 46
Montuïri  3
Muro  4
Palma 633
Pollença  1
Porreres  5
Sa Pobla  5
Santanyí  1
Selva  4
Sencelles  2
Ses Salines  2
Sineu  3
Sóller  5
Son Servera  4

St. Antoni  8
St. Joan  7
St. Joan de Labritja  3
St. Josep 25
St. Llorenç  8
St. Lluís  8
Sta. Eulàlia 34
Sta. Margalida  4
Sta. Maria  8
Villafranca  2
Total general 1.156

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard 

Ordre de Publicació

O)
A la Pregunta RGE núm. 6498/20, de la diputada María

Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa  persones que consten com a sospitoses de contagi
amb COVID-19 que no han estat ingressades pendents de
realització o resultat de proves diagnòstiques a data 14
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

Ordre de Publicació

P)
A les Preguntes RGE núm. 6499 a 6565/20, de la

diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a tests per detectar infeccions de
COVID-19 en els municipis de les Illes Balears de dia 6 a
dia 14 d'abril de 2020.

Les PCR són una prova diagnòstica que permeten detectar
un fragment del material genètic d’un patogen i, com a altres
tipus de proves, s’indica per cada pacient i no per municipis.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

Q)
A les Preguntes RGE núm. 6566/20 a 6632/20, de la

diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a positius de coronavirus (COVID-19) en
els municipis de les Illes Balears.

Disposam de les dades a data de redacció de la resposta.
Que són:

Casos simptomàtics confirmats actualitzat a 27/04/2020:

Alaior  4
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Alaró  8
Alcúdia 20
Algaida  8
Andratx  8
Ariany  2
Artà  4
Banyalbufar  1
Binissalem 10
Búger  2
Bunyola 12
Calvià 98
Campanet  2
Campos 14
Capdepera  9
Ciutadella 16
Consell  5
Costitx  3
Eivissa 66
Es Castell  5
Es Mercadal 20
Es Migjorn  1
Esporles  4
Felanitx 17
Formentera  4
Inca 44
Lloseta  2
Llubí  3
Llucmajor 41
Manacor 56
Mancor de la Vall  1
Maó 37
Maria de la Salut  2
Marratxí 70
Montuïri  9
Muro  7
Palma           1.107
Pollença  5
Porreres  8
Puigpunyent  2
Sa Pobla  9
Santanyí  4
Selva  7
Sencelles  3
Ses Salines  3
Sineu  6
Sóller 10
Son Servera 10
St. Antoni  9
St. Joan  9
St. Joan de Labritja  5
St. Josep 35
St. Llorenç 11
St. Lluís  9
Sta. Eulàlia 47
Sta. Margalida  9
Sta. Maria 11
Valldemossa  2
Vilafranca  4

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

R)
A la Pregunta RGE núm. 6867/20, de la diputada

Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa  interns del centre Es Mussol els mesos de
febrer, març i abril de 2020.

El nombre exposa les places ocupades setmana a setmana.
En qualsevol cas, aclarir que aquest centre s’ha mantingut
tancat durant l’estat d’alarma i, segons el règim de cada intern,
poden haver estat residint temporalment als seus domicilis o a
altres centres tot i constar la plaça ocupada.

Mussol:

07/02/20 13 ocupades
14/02/20 13 ocupades
21/02/20 13 ocupades
28/02/20 13 ocupades
06/03/20 13 ocupades
13/03/20 12 ocupades
20/03/20 11 ocupades
27/03/20 10 ocupades
03/04/20 10 ocupades
10/04/20   9 ocupades
17/04/20   8 ocupades
24/04/20   8 ocupades
30/04/20   8 ocupades

Palma, a 14 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

S)
A la Pregunta RGE núm. 6868/20, de la diputada

Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa  interns del centre Es Fusteret els mesos
de febrer, març i abril de 2020.

El nombre exposa les places ocupades setmana a setmana.
En qualsevol cas, aclarir que el nombre no contempla els
interns que es troben en cada moment a dins el centre atès que,
segons el règim de cada intern, poden haver estat residint
temporalment als seus domicilis tot i tenir la plaça ocupada.

Fusteret:

07/02/20   7 ocupades
14/02/20   6 ocupades
21/02/20   6 ocupades
28/02/20   6 ocupades
06/03/20   7 ocupades
13/03/20   7 ocupades
20/03/20   7 ocupades
27/03/20   9 ocupades
03/04/20 10 ocupades
10/04/20 10 ocupades
17/04/20 10 ocupades
24/04/20   9 ocupades
30/04/20   8 ocupades
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Palma, a 14 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

T)
A la Pregunta RGE núm. 6869/20, de la diputada

Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa  interns del centre Es Pinaret els mesos de
febrer, març i abril de 2020.

El nombre exposa les places ocupades setmana a setmana.
En qualsevol cas, aclarir que el nombre no contempla els
interns que es troben en cada moment a dins el centre atès que,
segons el règim de cada intern, poden haver estat residint
temporalment als seus domicilis tot i tenir la plaça ocupada.

Pinaret:

07/02/20 56 ocupades (1 de cap de 
setmana)

14/02/20 54 ocupades (1 de cap de 
setmana)

21/02/20 55 ocupades
28/02/20 54 ocupades
06/03/20 57 ocupades
13/03/20 54 ocupades
20/03/20 56 ocupades
27/03/20 56 ocupades
03/04/20 56 ocupades
10/04/20 54 ocupades
17/04/20 53 ocupades
24/04/20 53 ocupades
30/04/20 55 ocupades

Palma, a 14 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

U)
A la Pregunta RGE núm. 6870/20, de la diputada

Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa  treballadors operatius al centre Es
Mussol els mesos de febrer, març i abril de 2020.

El centre Es Mussol va romandre tancat fins al dia
11/05/2020 i els seus interns han fet confinament domiciliari.
Se’ls ha fet seguiment telefònic a ells i a les famílies. La
plantilla d’Es Mussol es va destinar a reforçar els altres centres.

Palma, a 18 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

V)
A la Pregunta RGE núm. 6871/20, de la diputada

Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa  treballadors operatius al centre Es
Fusteret els mesos de febrer, març i abril de 2020.

Gràcies a la reestructuració de la plantilla d’Es Mussol i la
cobertura de les baixes, tots els torns del personal educatiu
s’han cobert amb les ràtios habituals.

Educadors/ATE: 2 matí/3 horabaixa/1 nit, per cada llar.
Psicòloga, treballadora social i pedagoga: alternant torns
presencials amb teletreball.
Equip directiu: torns diaris.
Equip administratiu: alternant torns presencials amb teletreball.

Palma, a 18 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

W)
A la Pregunta RGE núm. 6872/20, de la diputada

Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa  treballadors operatius al centre Es
Pinaret els mesos de febrer, març i abril de 2020.

Gràcies a la reestructuració de la plantilla d’Es Mussol i la
cobertura de les baixes, tots els torns del personal educatiu i
auxiliar d’infermeria s’han cobert amb les ràtios habituals.

Educadors/ATE: 2 matí/3 horabaixa/1 nit, per cada llar.
Aux. Infermeria 1 matí/1 horabaixa.
Psicòlegs: 3 diaris (torn habitual).
Treballadors socials i pedagoga: alternant torns presencials

amb teletreball.
Equip directiu: torns diaris.
Equip administratiu: alternant torns presencials amb

teletreball.

Palma, a 18 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

X)
A la Pregunta RGE núm. 6874/20, de la diputada

Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa  contractació de personal d'ajuda en el
centre Es Fusteret.

Des del 16/03/2020 fins a data d’avui:
• Contractacions per substitucions per malaltia comú: 1.
• Contractacions per substitucions per COVID-19: 0.

La plantilla del centre Es Mussol (que estava tancat) ha
reforçat el centre Es Fusteret en 2 treballadors.
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Palma, a 18 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

Y)
A la Pregunta RGE núm. 6875/20, de la diputada

Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa  contractació de personal d'ajuda en el
centre Es Pinaret.

Des del 16/03/2020 fins a data d’avui:
• Contractacions per substitucions per malaltia comú: 7.
• Contractacions per substitucions per possible COVID-19

descartat: 3.

La plantilla del centre Es Mussol (que estava tancat) ha
reforçat el centre Es Pinaret en 12 treballadors.

Palma, a 18 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

Z)
A la Pregunta RGE núm. 6886/20, de la diputada

Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa  usuaris 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 d’usuaris 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 Usuaris aïllats

17/03/2020 15
18/03/2020 15
19/03/2020 1
20/03/2020 5
21/03/2020 14
22/03/2020 26
23/03/2020 26
24/03/2020 26
25/03/2020 16
De 26/03/2020 a 21/04/2020 0

Segons la informació del centre el nombre d’usuaris
hospitalitzats (ja sigui a un hospital o un altre) al centre de Son
Tugores ha estat:

Data Usuaris hospitalitzats

17/03/2020 1
18/03/2020 1
19/03/2020 1
20/03/2020 1
21/03/2020 2
22/03/2020 8

23/03/2020 9
24/03/2020 9
25/03/2020 9
26/03/2020 10
27/03/2020 10
28/03/2020 10
29/03/2020 10
30/03/2020 10
31/03/2020 10
01/04/2020 10
02/04/2020 10
03/04/2020 10
04/04/2020 10
05/04/2020 10
06/04/2020 10
07/04/2020 10
08/04/2020 4
09/04/2020 2
10/04/2020 1
11/04/2020 1
12/04/2020 1
13/04/2020 1
14/04/2020 1
15/04/2020 1
16/04/2020 1
17/04/2020 1
De 18/04/2020 a 21/04/2020 0

Del total dels hospitalitzats, els que han estat al psiquiàtric
han estat:

1 persona del 26/03 al 08/04
6 persones del 22/03 al 08/04

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

Ordre de Publicació

AA)
A la Pregunta RGE núm. 6888/20, de la diputada

Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa  treballadors operatius del Centre Son
Tugores.

El personal de presència al Centre de Son Tugores, de
dilluns a diumenge, ha estat el següent:

12 treballadors en torn de matí.
12 treballadors en torn de capvespre.
4 treballadors en torn de nit.
7,5 hores d’infermeria.
Personal tècnic psicopedagògic de 7 a 22 hores

Al mes d’abril es incrementar la presència amb:
1 treballador més en torn de matí.
1 treballador més en torn de capvespre.
1 treballador més en ton de nit.

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

AB)
A la Pregunta RGE núm. 6889/20, de la diputada

Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa  treballadors operatius del Centre Son
Llebre.

El personal de presència al Centre de Son Llebre, distribuït
a les 3 llars i de dilluns a diumenge, ha estat el següent:

10 cuidadors en torn de matí.
10 cuidadors en torn de capvespre.
4 treballadors en torn de nit.
7,5 hores d’infermeria.
Personal tècnic psicopedagògic de 7 a 22 hores

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

Ordre de Publicació

AC)
A la Pregunta RGE núm. 6890/20, de la diputada

Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contractació de personal d'ajuda al
Centre Son Tugores.

Sí, ha estat necessària la contractació de personal. En una
primera fase, per substituir baixes i per substituir persones
aïllades. En una segona, per esponjar usuaris.

Al Centre de Son Tugores un total de 6 persones. A més a
més, els treballadors que es trobaven amb contractes de temps
parcial varen passar a jornada completa.

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

Ordre de Publicació

AD)
A la Pregunta RGE núm. 6891/20, de la diputada

Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contractació de personal d'ajuda al
Centre Son Llebre.

Sí, ha estat necessària la contractació de personal. En una
primera fase, per substituir baixes i per substituir persones
aïllades. En una segona, per esponjar usuaris.

Al Centre de Son Llebre un total de 4 persones. A més a
més, els treballadors que es trobaven amb contractes de temps
parcial varen passar a jornada completa.

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

Ordre de Publicació

AE)
A la Pregunta RGE núm. 6892/20, de la diputada

Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a interns al Centre Son Tugores els mesos
de febrer, març i abril.

Segons la informació aportada pel Centre Son Tugores:
1 a 11 de març 44 persones.
12 a 19 de març 41 persones.
20 de març a 30 d’abril 40 persones.

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

Ordre de Publicació

AF)
A la Pregunta RGE núm. 6893/20, de la diputada

Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a interns al Centre Son Llebre els mesos
de febrer, març i abril.

Segons la informació aportada pel Centre Son Llebre:
1 a 23 de febrer 48 persones.
24 febrer a 11 març 47 persones.
12 març a 30 d’abril 46 persones.

Palma, a 12 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. 6917 a 6921/20, de la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a alumnes de primària, de
secundària, de batxillerat, de formació professional i
d'infantil  que no han pogut continuar el curs escolar on
line a causa de la manca de mitjans.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

AH)
A la Pregunta RGE núm. 6923/20, de la diputada Maria

Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures de seguretat, protecció i distanciament
previstes per a la celebració de la selectivitat el mes de
juliol.

En aquests moments estam treballant juntament amb la
Universitat de les Illes Balears per establir les mesures de
seguretat, protecció i distanciament necessàries d’acord amb les
indicacions de salut pública.
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El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació

AI)
A la Pregunta RGE núm. 6940/20, del diputat Juan

Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a material EPI adquirit per
particulars a les farmàcies de les Illes Balears.

Sí. És un tema que ens ha preocupat des de l’inici de la crisi
sanitària per la COVID-19. L’elevada demanda per part de la
població ha suposat el desproveïment d’aquests productes i un
augment de la seva producció i preu.

Entre els productes esmentats cal diferenciar els equips de
protecció individual (EPI) com les mascaretes FPP2 i FPP3, als
productes sanitaris (mascaretes quirúrgiques i guants) i els
cosmètics o biocides (gels hidroalcohòlics).

Són productes de lliure comerç i en conseqüència el seu
preu no està regulat, pel que en aquests moments estan
subjectes a la llei d’oferta i demanda. Cada empresa, atenent el
seu grau de responsabilitat, pot fixar el preu que consideri. És
per això que, des de principis d’abril, les comunitats
autònomes, el Consell General de Col·legis Farmacèutics, etc.,
han sol·licitat al Ministeri de Sanitat la intervenció dels preus,
apel·lant a l’art. 94.3 de l’RD Legislatiu 1/2015, de 24 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús
racional dels medicaments i productes sanitaris, que assenyala:
“el Govern pot regular el mecanisme de fixació dels preus dels
medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció
mèdica que es dispensen en territori espanyol, seguin un règim
general objectiu i transparent.“ Es tracta d’una qüestió sobre la
qual, a dia d’avui, sembla factible que el Govern es pronunciï. 

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AJ)
A la Pregunta RGE núm. 6946/20, del diputat Josep

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de positius i negatius de
totes les proves o tests realitzats per saber si una persona
està contagiada per la COVID-19.

Tota la informació actualitzada es pot trobar al web
http://coronavirus.caib.es a la part “dades actualitzades”.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AK)
A la Pregunta RGE núm. 6947/20, del diputat Josep

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a previsió del Govern de les Illes
Balears de testar tota la població de Balears per saber si
una persona està contagiada per la COVID-19.

La detecció ampliada és una estratègia inclosa en els plans
de desconfinament i està essent treballada pels experts.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AL)
A la Pregunta RGE núm. 6955/20, de la diputada María

Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a còmput dels casos asimptomàtics de coronavirus
a les Illes Balears.

El Servei d’Epidemiologia està treballant amb els
indicadors exigits pel Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias (CCAES).

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AM)
A les Preguntes RGE núm. 6988 a 6991/20, de la

diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a mesures de control
sanitari als ports i aeroports d'Eivissa, de Menorca, de
Mallorca i als ports de Formentera del 13 al 19 d'abril de
2020.

El control sanitari als ports i aeroports de les Illes Balears
no coneix de dies. Es fa cada dia. Per això la setmana del 13 al
19 d’abril de 2020 s’han dut a terme els triatges prevists en el
control sanitari als ports i aeroports de les Illes Balears de
qualsevol persona que entra a la nostra comunitat autònoma.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AN)
A les Preguntes RGE núm. 6992 a 6994 i 7010/20, de la

diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a persones a les quals s'ha
fet un control sanitari a l'arribada als ports i aeroports
d'Eivissa, de Mallorca, de Menorca i als ports de
Formentera del 13 al 19 d'abril de 2020.

Aeroport d’Eivissa: 493 passatgers.
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Port d’Eivissa: passatgers (238) + transportistes (472) =
710.

Aeroport de Palma: 1.038 passatgers.
Port de Palma: passatgers (198) + transportistes (1.019) =
1.217.
Port d’Alcúdia: passatgers (25) + transportistes (335) =
360.

Port de Formentera: passatgers (231) + transportistes (109)
= 340.

Aeroport de Menorca: 213.
Port de Maó: passatgers (0) + transportistes (52) = 52.
Port de Ciutadella: passatgers (39) + transportistes (150) =
189.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AO)
A la Pregunta RGE núm. 7006/20, del diputat Juan

Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a coordinació i actuacions conjuntes
de la lluita COVID-19 a les Illes Balears a centres
assistencials i residències.

Primer de tot assenyalar que a la nostra CCAA la
competència a les residències és dels consells insulars segons
la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, sobre atribució de
competències als consells insulars de serveis socials i de la
Seguretat Social.

És per això que, des del 15 de març, s’ha establert un grup
de coordinació entre els consells insulars de les illes amb
residències (Mallorca, Menorca i Eivissa), juntament amb la
Sots-direcció d’Atenció a la Cronicitat, Coordinació
Sociosanitària i Malalties poc freqüents del Servei de Salut de
les Illes Balears de la Conselleria de Salut i Consum i, la
Direcció General d’Atenció a la Dependència de la Conselleria
d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, amb
la finalitat de coordinar accions i unificar criteris.

Aquest grup ha transferit puntualment a totes les residències
la informació del seu camp d’actuació relacionades amb les
mesures que han de prendre i recomanacions de prevenció, ja
siguin nacionals o d’àmbit autonòmic, entre les que cal
destacar.

El document tècnic de recomanacions a residències de
majors i centres sociosanitaris per la COVID-19 publicat pel
Govern de les Illes Balears el dia 19 de març.

El document de recomanacions de prevenció i protecció a
centres sociosanitaris i residències de persones majors i
discapacitats a la comunitat autònoma de les Illes Balears
davant l’epidèmia de la COVID-19 publicat pel Govern de les
Illes Balears el dia 23 de març.

La guia de prevenció i control davant la COVID-19 a
residències de majors i altres centres de serveis socials de

caràcter residencial publicat pel Ministeri de Drets Socials i
Agenda 2030 publicat dia 24 de març.

La guia d’actuació davant la COVID-19 als professionals
sanitaris i sociosanitaris publicat pel Ministeri de Drets Socials
i Agenda 2030 dia 31 de març.

El document de recomanacions de prevenció i protecció a
centres sociosanitaris i residències de persones majors i
discapacitats a la comunitat autònoma de les Illes Balears
davant l’epidèmia de la COVID-19 publicat pel Govern de les
Illes Balears el dia 12 de maig.

El Servei de Salut en coordinació amb els consells insulars
i la Conselleria d’Afers Socials va posar en marxa un circuit
específic per diagnosticar la malaltia de la COVID-19,
mitjançant les proves PCR, a les persones usuàries i els
professionals dels centres residencials de persones
majors/dependents i persones amb discapacitat (tant públics
com privats). Aquest circuit ha possibilitat la realització de
proves de forma ràpida i preferent per aquests col·lectius.

Aquest grup s’ha reunit:
- des de la seva creació, quasi bé a diari (de dilluns a diumenge
fins al 17 d’abril),
- de dilluns a divendres fins dia 1 de maig i puntualment algun
dia de cap de setmana,
- des de dia 1 de maig i fins dia 11 de maig 4 vegades.

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

Ordre de Publicació

AP)
A les Preguntes RGE núm. 7111 a 7177/20, de la

diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats als diferents municipis de les Illes
Balears de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

Les PCR són una prova diagnòstica que permeten detectar
un fragment del material genètic d’un patogen i, com a altres
tipus de proves, s’indica per cada pacient i no per municipis.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AQ)
A les Preguntes RGE núm. 7178 a 7244/20, de la

diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a positius de coronavirus (COVID-19) en
els municipis de les Illes Balears de dia 14 a dia 20 d'abril
de 2020.

Tota la informació actualitzada es troba al web
http://coronavirus.caib.es
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La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació

AR)
A les Preguntes RGE núm. 7519 i 7520/20, del diputat

José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a promoció i accions dutes a terme pel Govern en
relació amb el voluntariat.

Fer visible públicament la bona feina que fan les entitats de
voluntariat a les Illes Balears sempre és una prioritat d’aquest
govern. De fet, des del Govern s’ha fet feina amb l’objectiu de
posar en valor el món del voluntariat i reconèixer la tasca que
desenvolupen les entitats de voluntariat.

Fruit d’aquesta feina s’han implementat diverses accions:

A. Premis de Voluntariat 2019.
Dotats amb 12.000 € de crèdit, ha estat la primera aposta

per visualitzar i reconèixer les bones pràctiques que fan les
entitats de voluntariat de les Illes Balears. S’ha concedit un
premi a cada entitat per a cada una de les illes amb un valor de
3.000 € cada un.

B. Mencions a entitats de voluntariat 2019.
Sense dotació econòmica, suposen un reconeixement a la

bona feina feta per les entitats de voluntariat esmentades.

C. Reconeixements a la trajectòria personal 2019.
Reconeixement públic a la llarga trajectòria de bona

actuació com a voluntari i voluntària.

D. Acte de lliurament de premis, mencions i reconeixements.
Per tal de donar rellevància en el dia internacional del

voluntariat (5 de desembre), es varen fer una sèrie d’actes,
entre els quals destaca l’acte públic d’entrega de guardons al
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, amb la
qual cosa encara es va donar més difusió i es va fer més notori
davant la ciutadania el món del voluntariat.

E. Vídeo promocional i falques de ràdio tant pel procés
participatiu per les candidatures com per l’acta de lliurament de
premsa, mencions i reconeixements.

F. Exposició fotogràfica itinerant a les quatre illes: “El
voluntariat: una mirada transformadora” relativa als valors del
voluntariat.

G. Campanyes publicitàries en marquesines d’aturades del
transport públic urbà i cartelleria.

H. Campanyes publicitàries de petits elements d’utilització en
la comunitat universitària de la UIB.

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

Ordre de Publicació

AS)
A les Preguntes RGE núm. 7524 i 7529/20, del diputat

José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a informació requerida a les entitats de
voluntariat i compliment de l'article 22.1.e) de la Llei del
voluntariat.

Aquest Govern no ha tingut coneixement de cap
irregularitat per part de les entitats de voluntariat en la seva
actuació o exercici de l’activitat voluntària. Per tant, no ha estat
necessari fer cap requeriment.

Les societats democràtiques han de considerar que la
fiscalització del funcionament de les organitzacions de la
societat civil és un instrument excepcional que no ha de suposar
una intromissió en el seu lliure funcionament. 

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

Ordre de Publicació

AT)
A la Pregunta RGE núm. 7525/20, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions per fomentar el voluntariat entre les empreses.

La llei del voluntariat enceta aquesta nova línia envoltant el
voluntariat i el món empresarial. Recull el desig de les
empreses d’implicar-se des d’un vessant més social en l’entorn
amb el qual es relacionen.

L’RSC ha recollit en els darrers anys aquesta nova cultura
integradora i la nostra llei possibilita aquest nou horitzó també
amb voluntariat.

No hi ha hagut cap empresa que s’hagi comunicat amb la
DGPIV en relació amb aquesta possibilitat.

Així i tot, està pensat abordar aquesta línia, una vegada
avançat el treball amb les entitats de voluntariat, que son
protagonistes essencials. 

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

Ordre de Publicació

AU)
A la Pregunta RGE núm. 7526/20, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de l'article 22.1.a) de la Llei de voluntariat.

Després de molts d’anys, al final de la legislatura anterior
el Govern va aconseguir recollir la demanda històrica del sector
del voluntariat, alhora que prescripció normativa i necessitat
operativa, i va impulsar la tramitació de la Llei 11/2019, de 8
de març, de voluntariat de les Illes Balears.
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En relació amb el Cens d’Entitats de Voluntariat, des de
l’inici d’aquesta legislatura s’ha fet feina per tal de fer-lo
realitat, tal com queda reflectit a l’Acta de la primera reunió del
Fòrum Balear del Voluntariat (novembre 2019).

Tasques realitzades:

• S’ha dissenyat la planificació tècnica de la feina
cooperativa entre administracions i entitats.
“Projecte CENS”: creació del cens d’entitats de voluntariat.

• S’ha establert un marc de col·laboració entre la Direcció
General de Participació i Voluntariat (DGPIV), els consells
insulars i els ajuntaments, amb l’objecte de fer feina de
manera coordinada i cercar sinèrgies.

• S’ha ideat un procés de definició del Cens com a
l’instrument pràctic que permetrà que totes les
administracions puguin prendre decisions encertades, sigui
interactiu i que les entitats puguin entrar i gestionar la seva
fitxa (baixes, altes, modificacions i consultes), és a dir que
el Cens sigui útil per a tots els agents que hauran de fer-ne
ús.

• S’ha elaborat un esborrany inicial tècnic de continguts
d’informació.

• S’han fet reunions amb la Direcció General de
Modernització i Administració Digital sobre les
possibilitats tecnològiques de l’eina.

En conclusió, el Cens d’Entitats de Voluntariat avui encara
no és una realitat, però per primera vegada en molts d’anys un
govern s’ha posat a fer-hi feina de valent perquè sigui una
realitat el més aviat possible.

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

Ordre de Publicació

AV)
A la Pregunta RGE núm. 7527/20, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de l'article 22.1.b) de la Llei de voluntariat.

L’incentiu al món del voluntariat s’ha desenvolupat
mitjançant els eixos i accions següents:

EIX 1. FORMACIÓ

1.1 Formació mitjançant entitats de voluntariat de segon
nivell.

Es tracta de formació a les persones voluntàries i a les
entitats de voluntariat per part d’entitats de voluntariat de
segon nivell de reconegut prestigi a nivell nacional, com és
ara la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears
(PLAVIB), que va desenvolupar el projecte “Formació,
informació i dinamització en matèria de voluntariat de les
Illes Balears”, dins el qual s’imparteixen formacions
bàsiques i formacions específiques.

1.2 Formació mitjançant institucions educatives.

Es tracta d’incorporar al món del voluntariat els estudiants
i, en general, tota la comunitat universitària (estudiants,
professorat, personal administratiu, etc.), a més de la
població, en general, atès que els cursos de formació també
hi estan oberts.

Es va dur a terme mitjançant el projecte “Programa en
l’àmbit del voluntariat de la Universitat de les Illes Balears
(UIB)” que desenvolupa l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

1.3 Formació especial per a la situació de la COVID-19.

S’han reforçat els mecanismes de formació bàsica per a les
persones que volen fer voluntariat en aquesta situació i
l’específica relativa al coronavirus, mitjançant la PLAVIB
i la col·laboració de la Creu Roja Illes Balears.

EIX 2. ASSESSORAMENT

2.1 Assessorament telefònic i presencial.

La PLAVIB executa el programa subvencionat per la
DGPIV d’assessorament a les entitats de voluntariat, a les
entitats que es volen iniciar en aquest món i a les persones
que són o que volen ser voluntàries mitjançant atenció
telefònica i presencial en tot el que necessiten saber per
actuar en el món del voluntariat.

EIX 3. COORDINACIÓ

3.1 Portal de voluntariat UIB.

La UIB executa el programa subvencionat per la DGPIV de
gestió del Portal de voluntariat UIB, en el qual entren en
contacte entitats que necessiten persones voluntàries i
persones que volen fer voluntariat.

3.2 Xarxa Junts.

La DGPIV forma part del grup tècnic de la Xarxa Junts, en
la qual, en relació amb l’acció voluntària ha establert una
estructura per organitzar les ofertes de les persones per
ajudar mitjançant tres opcions bàsiques: fer voluntariat en
entitats de voluntariat, organització veïnal, i bon veïnatge.

Respecte de les entitats, ha organitzat i protocol·litzat la
inscripció de les entitats en una llista denominada
ENTITATS COVID-19, que està formada per entitats que
compleixen la normativa i que desitgen fer actuacions de
voluntariat per fer front a la crisi generada per la
COVID-19.

Aquesta actuació suposa una garantia per als ajuntaments,
per les persones voluntàries, per a les entitats de voluntariat
i per a les persones beneficiàries en aquests moments.

S’ha creat una borsa de persones voluntàries que han
superat la formació bàsica referida en el punt 1.3 o que han
acreditat estar-ne en disposició, amb l’objecte doble de
poder donar sortida a les inquietuds de la ciutadania en
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ajudar fent voluntariat i, alhora, subministrar persones
voluntàries a les ENTITATS COVID-19 que ho necessitin.

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

Ordre de Publicació

AW)
A la Pregunta RGE núm. 7528/20, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de l'article 22.1.c) de la Llei de voluntariat.

La col·laboració i la cooperació amb els diferents nivells
d’administració pública de les illes és una de les premisses que
forma part dels valors de la DGPIV i, per tant, va més enllà de
reunions puntuals i quantificables.

Tots els projectes que ha iniciat la DGPIV que repercussió
en la feina present o futura dels consells insulars i ajuntaments
(p.e. Cens d’Entitats de Voluntariat de les Illes Balears, Full de
Ruta per a la Participació Ciutadana a les Illes Balears) des del
moment del disseny estan sent consensuats i dins d’una
dinàmica 100% col·laborativa.

El passat mes de novembre va tenir lloc la reunió ordinària
del Fòrum Balear del Voluntariat (òrgan consultiu superior en
matèria de voluntariat) amb la presència activa de tots els
consells insulars i de la FELIB com a representant de les
administracions locals.

A banda de l’esmentada reunió de caràcter formal (acta
pendent d’aprovació), el vertader important és el fet que no
passa una setmana sense que es mantengui alguna reunió
presencial, telemàtica o telefònica amb un representant de
consell insular.

La col·laboració és molt estreta i, atesa la lleialtat entre
administracions i el fet que no s’inclouen dins les previsions de
l’article 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, no s’han estès actes.

D’igual forma, es manté constantment informats els consells
insulars, els ajuntaments de les illes i els membres del Fòrum
de qualsevol informació que, referida al voluntariat sigui del
seu interès.

En conclusió, la DGPIV contempla la cooperació
institucional com a un valor fonamental davant el desplegament
de les seves competències. S’ha incorporat a la manera de
treballar i, ara per ara no es precisen actes que justifiquin
aquesta coordinació i les reunions programades que no s’han
dut a terme han quedat postergades a la finalització de la
situació d’alarma.

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

Ordre de Publicació

AX)
A la Pregunta RGE núm. 7530/20, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de l'article 22.1.f) de la Llei de voluntariat.

1. Formació mitjançant entitats de voluntariat de segon nivell.

Es tracta de formació a les persones voluntàries i a les
entitats de voluntariat per part d’entitats de voluntariat de
segon nivell de reconegut prestigi a nivell nacional, com és
ara la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears
(PLAVIB), que va desenvolupar el projecte “Formació,
informació i dinamització en matèria de voluntariat a les
Illes Balears”, dins el qual s’imparteixen formacions
bàsiques i formacions específiques.

2. Formació mitjançant institucions educatives.

Es tracta d’incorporar al món del voluntariat els estudiants
i, en general, tota la comunitat universitària (estudiants,
professorat, personal administratiu, etc.) a més de la
població, en general, atès que els cursos de formació també
hi estan oberts.

Es va dur a terme mitjançant el projecte “Programa en
l’àmbit del voluntariat de la Universitat de les Illes Balears
(UIB)” que desenvolupa l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

3. Formació als empleats i empleades públics de la CAIB.

S’ha dissenyat un curs de formació referent a la Llei
11/2019, de voluntariat de les Illes Balears, dirigit als
empleats i empleades públics de la CAIB i que es durà a
terme en les instal·lacions de l’EBAP. Es troba a l’espera
que l’EBAP torni reactivar les activitats formatives després
de la situació de confinament.

4. Formació bàsica on line.

Formació bàsica on line d’ampli abast per a totes les
persones que desitgen fer voluntariat en la situació
motivada per la COVID-19, tot dins l’estructura de la Xarxa
Junts COVID-19. S’imparteix per part de la PLAVIB com
a cooperador del GOIB per fer front a l’actual situació.

5. Formació específica en la COVID-19.

S’estableix mitjançant la col·laboració de la Creu Roja Illes
Balears, que ha cedit la utilització de mòduls informatius
relatius a l’autoprotecció i gestió de la salut per a les
persones voluntàries durant la situació de la COVID-19.

6. Formació específica del Pla de Voluntariat PLAVIB a les 4
illes.

Formació relativa a com fer un pla de voluntariat dirigida a
les entitats de voluntariat de les quatre illes. Es va iniciar
però ha quedat temporalment suspès a causa de l’estat
d’alarma.
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7. Formació on line de formació en relacions de les entitats
amb l’administració per mitjans electrònics.

Especialment dirigit a les petites entitats de voluntariat que
es vulguin presentar a convocatòries públiques a les
administracions i no coneguin els mecanismes que permeten
relacionar-se amb elles de manera telemàtica.

Es va iniciar per ha quedat temporalment suspès a causa de
l’estat d’alarma.

8. Formació on line “Bones pràctiques al món del voluntariat”
mitjançant la col·laboració de la UIB. Es troba actualment en
preparació.

La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
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Ordre de Publicació

AY)
A la Pregunta RGE núm. 7533/20, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de l'article 22.1.l) de la Llei de voluntariat.

a. Sessió ordinària del Fòrum de 8 de maig del 2019.

La sessió va tenir com a objectiu essencial fer una revisió
retrospectiva de la feina feta durant la legislatura del qual
es pot destacar el següent:
• Satisfacció mútua per la relació existent entre la

Direcció General i la PLAVIB i UIB.
• Aprovació final amb nova legislació aprovada malgrat

la manca de recursos organitzatius.

b. Renovació de membres.

La proximitat a l’exhauriment del període de la
representació d’alguns membres, a més dels lògics canvis
organitzatius per la nova estructura departamental de
l’Administració del GOIB i la presència de nous
nomenaments de membres dels consells insulars va fer
necessari iniciar el procés de renovació dels nomenaments
dels membres del Fòrum, per tal de mantenir-ho actualitzat
i operatiu.

c. Incorporació de nous membres.

En compliment de la previsió continguda a la disposició
final primera de la Llei 11/2019, s’ha procedit a incorporar
els representants de l’Ajuntament de Palma i de la
Conselleria d’Educació i Universitat, derivat de la decisió
del Fòrum.

d. Sessió ordinària del 6 de novembre del 2019.

A la primera sessió del Fòrum corresponent a la nova
legislatura es varen poder tractar molts d’assumptes que
afecten l’actualitat del món del voluntariat com és ara:
reptes per a la nova legislatura, proposta d’organització del
Fòrum, proposta de participació, proposta d’ús de noves
eines de comunicació activa, estat de la tramitació de les

convocatòries als Premis autonòmics Voluntariat IB 2019,
etc.

e. Fòrum com a òrgan de consulta.

El Fòrum Balear del Voluntariat és l’òrgan consultiu de
coordinació, de promoció de la participació de la ciutadania
en les organitzacions de voluntariat, de foment de la
formació de les persones voluntàries i de la investigació en
matèries d’interès general.

Conseqüència de l’anterior, mentre no està reunit, la
DGPIV el manté en tot moment informat de totes les
accions, iniciatives i comunicacions que s’han emprès,
recollint qualsevol suggeriment a les mateixes i en
permanent contacte bidireccional.

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

Ordre de Publicació

AZ)
A la Pregunta RGE núm. 7539/20, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inici de la tramitació de la Llei del foc.

Es preveu que l’inici de la tramitació parlamentària de la
llei del foc sigui a finals de l’any en curs.

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

Ordre de Publicació

BA)
A la Pregunta RGE núm. 7540/20, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repetidor de la xarxa TetraIB a Sant Llorenç.

Hem d’insistir que el 100% de la cobertura és un objectiu
a assolir que depèn de condicions molt variables en relació amb
la situació del receptor, dels obstacles que s’interposen en el
camí a l’emissora, de la propagació del senyal, de les
condicions atmosfèriques, de les característiques del terreny,
etc.

Coneixent aquests components variables, es pot confirmar
que la cobertura assolida és la millor possible. Les simulacions
del senyal són bones, no s’han rebut comentaris en sentit
contrari per part de les unitats d’intervenció que fan ús del
servei, i la recollida de dades reals indiquen un bon nivell del
senyal.

Per tot això, consideram que no es necessària cap altra
intervenció en aquesta estació mentre es mantingui la situació
actual.

La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández
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Ordre de Publicació

BB)
A la Pregunta RGE núm. 7541/20, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora del servei de TDT.

En els darrers 12 mesos el servei de TDT al municipi de
Capdepera ha patit el número d’incidències següent:

- 4 al centre emissor del Puig de Sa Cova Negra.
- 1 al centre de Font de Sa Cala.
- 1 cap al centre de Canyamel.

Cap d’elles no ha estat rellevant per la seva durada o abast.
Aquest número d’incidències es troba dintre dels paràmetres
normals pels centres de la seva categoria.

En els darrers 12 mesos s’ha fet l’adaptació al segon
dividend digital dels centres emissors del Puig de Sa Cova
Negra i de Font de Sa Cala, i està ajornada l’adaptació del
centre emissor de Canyamel en raó de l’estat d’alarma.

També s’ha realitzat la reinstal·lació del sistema radiant del
centre emissor del Puig de Sa Cova Negra per traslladar a la
nova torre, guanyant altura i millorant la cobertura del
municipi.

En l’actualitat s’està estudiant la millora del sistema de
supervisió del servei de TDT per dur-la a terme a mig termini,
dintre del marc de millora contínua de la qualitat dels serveis
i per iniciativa del propi Govern.

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

Ordre de Publicació

BC)
A la Pregunta RGE núm. 7542/20, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estació portàtil TetraIB a Eivissa.

A l’illa d’Eivissa tenim diverses iniciatives per situar
equipament de telecomunicacions de la xarxa tetraIB.
L’orografia de la part més occidental i nord oriental presenten
dificultats a l’hora de trobar emplaçaments on implantar una
estació. Personal del Govern (IBETEC) ha dut a terme
inspeccions del terreny i conversat amb els responsables
municipals de Sant Josep de Sa Talaia i de Santa Eulària des
Riu. S’han localitzat una sèrie d’emplaçaments, alguns més
viables que altres per oferir una cobertura extensa amb un bon
nivell del senyal.

En aquests moments es disposa d’una estació portable MBS
completa amb una antena transportable en els magatzems
d’IBETEC. Estam analitzant quin és l’emplaçament que ofereix
una millor cobertura d’entre tots els viables i fixant prioritats.
Al mateix temps estam en conversacions amb els responsables
operatius de les emergències a Eivissa per cedir el coneixement
tecnològic necessari per a la seva operació.

Per altra banda, s’han comanat els components de dues
estacions portables més que esperam rebre quan el fabricant les

tengui disponibles. Esperam que la situació de “confinament”
que estam patint ens permeti continuar amb els plans de
desplegament prevists. Especialment a Eivissa.

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

Ordre de Publicació

BD)
A les Preguntes RGE núm. 7544 a 7546/20, del diputat

José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a policies locals afectats per coronavirus (1 a 3).

Fruit de la declaració d’estat d’alarma les policies locals de
tot l’Estat van passar a dependre directament de les
Delegacions de Govern de cada zona i aquestes del Ministeri de
l’Interior, per tant, aquesta conselleria quedava relegada de les
funcions de coordinació de les policies locals i, en
conseqüència, no es disposa d’aquestes dades.

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

Ordre de Publicació

BE)
A les Preguntes RGE núm. 7554 a 7556/20, del diputat

José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a personal del servei d'emergències afectat per
coronavirus (1 a 3).

A dia d’avui, no es té constància de cap positiu en
COVID-19 del personal del departament d’Emergències del
Govern, per tant, tampoc no consta cap ingressat per aquest
motiu.

Un treballador del departament d’Emergències del Govern
ha guardat quarantena per un possible contacte amb un positiu
en COVID-19, fruit de contactes estrets fora del lloc de feina.

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

Ordre de Publicació

BF)
A les Preguntes RGE núm. 7642 a 7655/20, de la

diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a manteniment de diverses partides
pressupostàries en relació amb Formentera.

Totes les partides a les que es fa referència es tracta
d’afectació d’imports de partides concretes a projectes
determinats.

Les diferents conselleries mantenen els compromisos de
destinar l’import d’aquestes partides afectades al manteniment
de les esmenes aprovades als pressuposts generals de la
comunitat autònoma per al 2020, sempre i quan la nova situació
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provocada per la COVID-19 no elimini els supòsits en base als
quals es va aprovar l’esmena.

Palma, a 21 de maig de 2020
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació

BG)
A les Preguntes RGE núm. 7662 a 7668/20, de la

diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a dotació pressupostària
que dedicarà la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat a diferents accions com a conseqüència del
coronavirus.

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat està
actualment treballant juntament amb el sector cultural i altres
administracions per coordinar les accions de resposta que
contribueixen a pal·liar les greus conseqüències derivades de
la pandèmia del coronavirus. La dotació dependrà dels
projectes concrets que es duguin a terme.

Palma, a 20 de maig de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació

BH)
A les Preguntes RGE núm. 7915 a 7917/20, del diputat

Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a gestions fetes pel Govern
perquè la carn que compri el consumidor final o els
establiments turístics i de restauració sigui de ramaders
balears, a percentatge de carn que es troba a la venda per
al consumidor final que és de ramaders balears i a
diferències entre les cadenes de supermercats en relació
amb la presentació de carn de ramaders balears i gestions
fetes pel Govern davant aquelles empreses en les quals és
més baixa.

Quant als establiments turístics i de restauració, no s’ha
pogut fer res perquè romanen tancats, i aquest és un dels
principals problemes per al sector, ja que una part de la
producció anava destinada a aquest canal de comerç HORECA.
Per això, dins el pla de xoc de la conselleria hem establert una
mesura específica per al sector de la carn, que consisteix en
400.000 euros d’ajudes per compensar aquesta baixada de
demanda i que el productor rebi el mateix pel seu producte,
sense que aquest incrementi el seu preu al consumidor. Aquesta
és una mesura incentivadora, a més de les campanyes per al seu
consum que hem llançat a través de les nostres xarxes socials,
amb una campanya específica per Pasqua. També s’han fet
gestions amb les grans superfícies per augmentar el percentatge
de carn produïda a les Illes Balears.

De moment, la conselleria s’ha centrat en analitzar en
profunditat els preus dels productes a través de l’Observatori de
Preus, però encara no s’ha pogut fer un estudi de presència
d’aliments locals que englobi tots els supermercats i els

establiments. No obstant, les dades de què disposem a la
conselleria per volums comercialitzats i les dades
proporcionades pels escorxadors, es podria dir que devers un
4% de vacum i entre un 20-23% de porcí i d’oví. La resta de
tipus de carns no tenen valors significatius de comercialització
al nostre territori.

Hi ha diferències importants entre les cadenes segons el seu
model comercial. Algunes fins i tot remarquen especialment
aquests productes o reserven una zona determinada per a ells.
Des de la conselleria ens hem posat en contacte amb totes i
mantingut reunions, que han donat com a fruit un cert augment
d’aquests productes i campanyes amb ofertes, especialment per
Pasqua i com a reacció a l’actual situació. Encara s’està
treballant per aconseguir que el total de les cadenes
comercialitzin carn balear, que és un dels objectius d’aquesta
conselleria i Govern.

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

Ordre de Publicació

BI)
A la Pregunta RGE núm. 7918/20, del diputat Josep

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a informe sobre la conformitat a dret
del confinament inclòs dins la declaració de l'estat d'alarma
per la COVID-19.

No s’ha plantejat, ni a l’Advocacia ni als serveis jurídics de
les conselleries la necessitat d’emetre informe respecte d’això,
atès que en cap moment no s’ha considerat una eventual
inconstitucionalitat de les mesures adoptades en el marc de
l’estat d’alarma decretat inicialment pel Govern i prorrogat al
Congrés dels Diputats, de conformitat amb el que disposa
l’article 116.2 CE.

Palma, a 20 de maig de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació

BJ)
A la Pregunta RGE núm. 7919/20, del diputat Josep

Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a anàlisi de la conformitat a dret de
les normes del Govern de l'Estat que poden envair les
competències autonòmiques o restringir drets fonamentals.

L’Advocacia de la comunitat autònoma, com no pot ser
d’altra manera, s’ocupa en tot moment de conèixer totes i cada
una de les normes dictades, tant per l’Estat com per la
comunitat autònoma, que siguin d’aplicació a les Illes Balears.
En el cas de les mesures dictades per fer front a la pandèmia de
la COVID-19, manté una relació permanentment actualitzada
i incorporada a la seva pàgina web.

En cap moment no s’ha plantejat, per part de l’Advocacia
de la comunitat autònoma, la necessitat d’interposar cap recurs
d’inconstitucionalitat per invasió de competències
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autonòmiques o per restricció de drets fonamentals, atès que les
mesures adoptades, en el marc de l’estat d’alarma decretat
inicialment pel Govern i prorrogat al Congrés dels Diputats,
s’han considerat dictades de conformitat amb el que disposa
l’article 116.2 CE.

Palma, a 18 de maig de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació

BK)
A la Pregunta RGE núm. 7951/20, del diputat José Luis

Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
trucades a l'112 a Formentera.

A la policia local de Formentera se’ls transfereix (com a la
resta de policies locals) tota la informació necessària per
intervenir quan hi ha algun incident de la seva competència i
jurisdicció.

Al llarg de l’any 2019 es varen transferir 1.126 incidents.

Durant el 2020, fins a 30 d’abril, 143 incidents.

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

Ordre de Publicació

BL)
A la Pregunta RGE núm. 8151/20, de la diputada Maria

Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a repartiment de chromebooks.

Els centres educatius realitzaren una previsió dels
dispositius que els alumnes necessiten i de moment s’estan
cobrint les necessitats inicials. Una vegada s’adquireixen els
dispositius IBSteam els configura i posteriorment els entrega
als centres educatius.

En primer lloc, s’ha prioritzat l’entrega de dispositius a
estudiants de secundària, batxiller i formació professional. A
causa de la situació d’estoc de dispositius l’entrega es realitza
a mesura que IBSteam rep els dispositius.

En aquests moments (12 de mig del 2020) s’han entregat
1.100 chromebooks. D’aquests 1.100, 17 s’han entregat a
Formentera, 251 a Eivissa, 50 a Menorca i 782 a Mallorca.

La resta de dispositius estan adquirits i esperam rebre’ls per
iniciar la seva configuració la setmana de dia 18 de maig.

La conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació

BM)
A la Pregunta RGE núm. 8497/20, del diputat Juan

Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a nivells d'audiència a IB3.

Des del mes de març del 2018 IB3 Televisió ha tingut una
progressió audimètrica molt positiva. Mes a mes ha anat
aconseguint dècimes per situar-se el mes d’abril del 2020 en
una quota de pantalla del 5,4, la més alta des del setembre del
2015. Cada mes passen pel canal més de 700.000 espectadors
diferents i, cal dir-ho, IB3 Televisió ha estat la televisió pública
autonòmica que més va créixer de tot el país des de l’inici de
l’estat d’alarma. També una constant dels darrers mesos del
2020 és que els informatius d’IB3 són els més vists a Balears
en la seva franja de migdia de dilluns a diumenge. I a banda
dels informatius, cal destacar que la primera temporada de
“Pep” (emesa durant el primer trimestre del 2020) s’ha
convertit en la sèrie d’IB3 més vista a la televisió des de l’any
2013 i que “Els dematins”, en aquest seu segon any de vida, ha
batut tots els seus rècords anteriors d’espectadors i quota de
pantalla. Sempre ha estat el mitjà líder a Espanya, amb una
penetració poblacional del 85% al 2019. Per damunt d’internet
(79%), ràdios (56%), premsa (21%), etc. Però ara ho és encara
molt més. A Espanya destaca molt, proporcionalment,
l’augment (+70%) de telespectadors joves (edats 13-24).

S’adjunta gràfica.

Santa Ponça, a 27 de maig de 2020
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 9561/20 (modificat amb l'escrit RGE núm.

9613/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent d'un representant del
Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, sobre les seves
propostes d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 8711/20,
del Decret llei 8/2020.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia acordi la compareixença
urgent d'un representant del Col·legi d'Arquitectes de les Illes
Balears, per tal que, atesa per tal que, atesa la tramitació del
Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la
simplificació administrativa a l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, com a projecte de llei, pugui
informar, sobre les seves propostes d’esmenes al text esmentat.
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Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 9562/20 (modificat amb l'escrit RGE núm.

9613/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent d'un representant del
Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears, sobre
les seves propostes d'esmenes al Projecte de llei RGE núm.
8711/20, del Decret llei 8/2020.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Turisme i Treball acordi la
compareixença urgent d'un representant del Col·legi Oficial de
Guies Turístics de les Illes Balears, per tal que, atesa per tal
que, atesa la tramitació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig,
de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa a l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, com a projecte
de llei, pugui informar, sobre les seves propostes d’esmenes al
text esmentat.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 9563/20 (modificat amb l'escrit RGE núm.

9613/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Medi
Ambient i Territori, sobre diversos elements inclosos en el
Projecte de llei RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 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 de Medi Ambient i Ordenació
Territorial  acordi la compareixença urgent del conseller de
Medi Ambient i Territori, per tal que, atesa per tal que, atesa la
tramitació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures
urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica
i la simplificació administrativa a l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, com a projecte de llei, pugui
informar, sobre diversos elements inclosos en el text esmentat.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 9564/20 (modificat amb l'escrit RGE núm.

9613/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent d'un representant de la
Comissió de Construcció de la CAEB, sobre les seves
propostes d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 8711/20,
del Decret llei 8/2020.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia acordi la compareixença
urgent d'un representant de la Comissió de Construcció de la
CAEB, per tal que, atesa per tal que, atesa la tramitació del
Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la
simplificació administrativa a l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, com a projecte de llei, pugui
informar, sobre les seves propostes d’esmenes al text esmentat.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 9565/20 (modificat amb l'escrit RGE núm.

9613/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, sobre diversos elements
inclosos en el Projecte de llei RGE núm. 8711/20, del Decret
llei 8/2020.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 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 de Turisme i Treball acordi la
compareixença urgent del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal que, atesa per tal que, atesa la
tramitació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures
urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica
i la simplificació administrativa a l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, com a projecte de llei, pugui
informar, sobre diversos elements inclosos en el text esmentat.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

F)
RGE núm. 9567/20 (modificat amb l'escrit RGE núm.

9613/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent d'un representant de la
Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears,
sobre les seves propostes d'esmenes al Projecte de llei RGE
núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia acordi la compareixença
urgent d'un representant de la Confederació de la Petita i
Mitjana Empresa de Balears, per tal que, atesa per tal que, atesa
la tramitació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures
urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica
i la simplificació administrativa a l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, com a projecte de llei, pugui
informar, sobre les seves propostes d’esmenes al text esmentat.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
RGE núm. 9568/20 (modificat amb l'escrit RGE núm.

9613/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent d'un representant de la
Comissió de Turisme de la CAEB, sobre les seves propostes
d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 8711/20, del Decret
llei 8/2020.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia acordi la compareixença
urgent d'un representant de la Comissió de Turisme de la
CAEB, per tal que, atesa per tal que, atesa la tramitació del
Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la
simplificació administrativa a l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, com a projecte de llei, pugui
informar, sobre les seves propostes d’esmenes al text esmentat.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
RGE núm. 9612/20 (modificat amb l'escrit RGE núm.

9651/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent del conseller de
Mobilitat i Habitatge, sobre diversos elements inclosos en
el Projecte de llei RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 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 de Medi Ambient i Ordenació
Territorial acordi la compareixença urgent del conseller de
Mobilitat i Habitatge, per tal que, atesa per tal que, atesa la
tramitació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures
urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica
i la simplificació administrativa a l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, com a projecte de llei, pugui
informar, sobre diversos elements inclosos en el text esmentat.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

I)
RGE núm. 9614/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
president del sindicat mèdic SIMEBAL, sobre les seves
propostes d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 8711/20,
del Decret llei 8/2020.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia acordi la compareixença
urgent del president del sindicat mèdic SIMEBAL, per tal que,
atesa per tal que, atesa la tramitació del Decret llei 8/2020, de
13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls
de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa a
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19,
com a projecte de llei, pugui informar, sobre les seves
propostes d’esmenes al text esmentat.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Admissió de l'escrit RGE núm. 9697/20, del Govern de

les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 10/2020, de 12 de
maig, de prestacions socials de caràcter econòmic de les
Illes Balears; i de sol·licitud de sessió plenària
extraordinària per decidir sobre la validació o la derogació
del decret llei esmentat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia10 de juny de 2020, havent estat publicat en el BOIB núm.
109, de 16 de juny de 2020, el Decret llei 10/2020, de 12 de
juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes
Balears, acorda,  conformement amb l’establert als articles 49.2
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 157 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, de preveure’n el
debat i la votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple
del Parlament, en el termini improrrogable de trenta dies
subsegüents al de la promulgació.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 71.2
del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, la Mesa acorda de convocar sessió plenària
extraordinària, la data de la qual es fixarà oportunament, per
dur a terme la validació o la derogació del Decret llei 10/2020.

Finalment, la Mesa acorda d'habilitar  els dies necessaris
per tal que es pugui procedir a la tramitació de què es tracta.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Manteniment de les interpel·lacions RGE núm. 7686,

8343, 10412/19, 144, 3745 i 3746/20 per al proper període
de sessions. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, conformement amb l'article 168.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9812/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual sol·licita que les interpel·lacions esmentades, relatives
a política general del Govern pel que fa a la regulació i
normativa que afecta els animals que viuen a l'entorn humà, a
política general del Govern en matèria d'aigua, a ràtios escolars
als centres educatius de les Illes Balears, a política general del
Govern en matèria de gestió econòmica educativa, a moratòria
de creuers i a compliment dels acords parlamentaris en relació
amb les ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta "Gloria"
i coordinació amb altres administracions per canalitzar aquestes
ajudes, respectivament, es mantinguin per al proper període de
sessions.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Manteniment de les interpel·lacions RGE núm. 5709,

5973 i 10296/19, 9476 i 9477/20 per al proper període de
sessions. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, conformement amb l'article 168.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9820/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el
qual sol·licita que les interpel·lacions esmentades, relatives a
drets lingüístics, a política general del Govern en matèria
d'espais naturals protegits, a lluita contra el canvi climàtic, a
reconstrucció econòmica i a inversions de l'Estat a les Illes
Balears, respectivament, es mantinguin per al proper període de
sessions.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Sol·licitud de sessió plenària extraordinària amb un

determinat ordre del dia (RGE núm. 9673/20). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, conformement amb l’establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 9673/20, presentat pel 16 diputats i diputades dels Grups
Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El
Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant el qual se
sol·licita la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària
amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant el Ple:
1. RGE núm. 9622/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a paper del Govern en la
derogació de la reforma laboral a què s'han compromès
PSOE i Unidas Podemos.

2. RGE núm. 9670/20, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a cobrament de la carrera professional
pendent.

3. RGE núm. 9656/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
criteris de la contractació dels artistes.

4. RGE núm. 9654/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla
de vacunació 2020 a la població de les Illes Balears.

5. RGE núm. 9668/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla
d'ajust i proposta de modificació dels pressuposts CAIB
2020 per adaptar-los a la realitat de la crisi econòmica i
social.

6. RGE núm. 9657/20, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-020.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-022.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-028.pdf#page=110
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-028.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-028.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-014.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-025.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-050.pdf#page=30


BOPIB núm. 51 -  26 de juny de 2020 3171

menyspreu a les productores del sector audiovisual de les
Illes Balears.

7. RGE núm. 9658/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del col·legi
Blai Bonet de Santanyí.

8. RGE núm. 9659/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades
a l'àrea de salut.

9. RGE núm. 9660/20, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultats del pla pilot de turisme.

10. RGE núm. 9661/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
geriàtrics compromesos a Menorca.

11. RGE núm. 9662/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuda als pescadors d'arts menors.

12. RGE núm. 9663/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats reclamades al Govern de l'Estat per al proper
curs escolar a les Illes Balears.

13. RGE núm. 9664/20, del diputat Antoni Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
relatives a increment de despesa i caiguda d'ingressos en
relació amb la crisi de la COVID-19.

14. RGE núm. 9624/20, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació del pla
autonòmic de reactivació i transformació econòmica de
les Illes Balears.

15. RGE núm. 9671/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a reobertura de les unitats
bàsiques de salut.

16. RGE núm. 9655/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
modificació normativa del català a l'administració
autonòmica.

17. RGE núm. 9667/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
participació dels sectors afectats a la tramitació del
Projecte de llei de mesures urgents d'impuls a l'activitat
econòmica.

18. RGE núm. 9665/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment del fons de reconstrucció autonòmic.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 9673/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9674/20,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, que sol·licita la
convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb l'escrit
RGE núm. 9673/20, i acorda de sotmetre a la consideració de
la Junta de Portaveus la fixació de l’ordre del dia de la sessió
de la Diputació Permanent que n’ha de resoldre.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, ha estat informada -amb la qual cosa
queda acomplert formalment el tràmit a què es refereixen els
articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de la
convocatòria de la Diputació Permanent que n'ha de resoldre,
per al proper dia 30 de juny d'enguany, a les 9.00 hores, amb
l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària sol·licitada per 16 diputats adscrits
als grups parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt,
mitjançant l’escrit RGE núm. 9673/20.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Sol·licitud de sessió plenària extraordinària amb un

determinat ordre del dia (RGE núm. 9840/20). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, conformement amb l’establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 9840/20, presentat pel 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la
convocatòria d'una sessió plenària extraordinària amb l'ordre
del dia següent:

Punt únic. Votació de diversos empats produïts a
comissions:
1. Votació del punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.

8606/29, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
a l'escola concertada.

2. Votació del punt 2 de la proposició no de llei RGE núm.
1990/20, del grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de
l'anomenada "ecotaxa aèria".

3. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1908/20, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'ambulàncies
a Eivissa.

4. Votació dels punts 3, 4 i 10 de la Proposició no de llei RGE
núm. 8119/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
de xoc cultural_COVID-19: cap a la revitalització i
consolidació de la indústria cultural a Baleares en relació
amb el sector de galeristes d'art, creadors i comissaris.

5. Votació dels punts 2, 3, 4, 5 i 9 de la Proposició no de llei
RGE núm. 8120/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla de xoc cultural_COVID-19: cap a la revitalització i
consolidació de la indústria cultural a Baleares en relació
amb el sector audiovisual.

6. Votació dels punts 3, 4 i 10 de la Proposició no de llei RGE
núm. 8121/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
de xoc cultural_COVID-19: cap a la revitalització i
consolidació de la indústria cultural a Baleares en relació
amb el sector d'arts escèniques i musicals.

7. Votació dels punts 2, 3, 4, 5, 6 i 11 de la Proposició no de
llei RGE núm. 8122/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de xoc cultural_COVID-19: cap a la
revitalització i consolidació de la indústria cultural a
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Baleares en relació amb el sector d'editorials, llibreries,
distribuïdores i autors.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 9840/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9844/20,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, que sol·licita
convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb l'escrit
RGE núm. 9840/20, i acorda de sotmetre a la consideració de
la Junta de Portaveus la fixació de l’ordre del dia de la sessió
de la Diputació Permanent que n’ha de resoldre.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, ha estat informada -amb la qual cosa
queda acomplert formalment el tràmit a què es refereixen els
articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de la
convocatòria de la Diputació Permanent que n'ha de resoldre,
per al proper dia 30 de juny d'enguany, a les 9.10 hores, amb
l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits
al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
9840/20.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
Sol·licitud de sessions extraordinàries de les comissions

corresponents per tal de procedir a la tramitació, debat i
aprovació, si pertoca, de diverses iniciatives (RGE núm.
9842/20). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, conformement amb l’establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 9842/20, presentat pel 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita
convocatòria de sessions extraordinàries de les comissions
corresponents per tal de procedir a la tramitació, debat i
aprovació, si pertoca de les iniciatives següents:
• Sol·licitud de compareixença RGE núm. 9502/20, del Grup

Parlamentari Popular, de la consellera de Salut i Consum
sobre el procés de classificació per colors de les persones
infectades per COVID-19 a les residències de gent gran de
les Illes Balears.

• Proposició no de llei RGE núm. 9638/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a vessaments a Sa Platja
Gran de Ciutadella.

• Proposició no de llei RGE núm. 9708/20, relativa a
ajornament de la nova taxa sobre serveis de reparació i
manteniment d'embarcacions.

• Proposició no de llei RGE núm. 9818/20, del Grup
parlamentari Popular, relativa a segon enllaç elèctric
submarí Mallorca-Menorca.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

I)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 9842/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9845/20,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, que sol·licita la
convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb l'escrit
RGE núm. 9842/20, i acorda de sotmetre a la consideració de
la Junta de Portaveus la fixació de l’ordre del dia de la sessió
de la Diputació Permanent que n’ha de resoldre.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, ha estat informada -amb la qual cosa
queda acomplert formalment el tràmit a què es refereixen els
articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de la
convocatòria de la Diputació Permanent que n'ha de resoldre,
per al proper dia 30 de juny d'enguany, a les 9.20 hores, amb
l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de les
sessions extraordinàries  de les comissions permanents que
pertoquin per dur a terme la Compareixença de la
Consellera de Salut i Consum, RGE núm. 9502/20 i el debat
i votació de les proposicions no de llei RGE núm. 9638/20,
9708/20 i 9818/20; sol·licitada per 12 diputats adscrits al
Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
9842/20.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

J)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 9573/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 26 de juny de 2020, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent que ha de resoldre
respecte de l'escrit 9573/20, per al proper dia 30 de juny
d'enguany, a les 9.30 hores, amb l'ordre del dia següent:
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Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de
sessions extraordinàries de la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial per continuar la tramitació de la
Proposició no de llei RGE núm. 9500/20, relativa a
moratòria d’efecte immediat a la presentació de nous
projectes de recerca, exploració i explotació d’hidrocarburs
i altres substàncies minerals, mentre es tramiten i aproven
el Projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica i
la Proposició de llei sobre la protecció de la Mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que
pugui produir l’exploració, i explotació d’hidrocarburs i
altres substàncies minerals; sol·licitada per 12 diputats
adscrits als grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca, mitjançant l’escrit RGE núm. 9573/20.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvis a les comissions de Reglament, de l'Estatut dels

Diputats i les Diputades i d'Assumptes Europeus del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 9604/20, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, mitjançant el qual es comunica que la
diputada Catalina Pons i Salom formarà part de les comissions
esmentades.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Canvi de portaveus del Grup Parlamentari Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juny de 2020, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 9805/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant el qual es comunica que, a partir del proper dia 1 de
juliol el diputat Josep Castells i Baró en serà el portaveu titular,
i la diputada Sílvia Tur i Ribas en serà la portaveus suplent.

Palma, a 26 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 9722/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dates de la classificació dels pacients de residències.
	RGE núm. 9723/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defuncions per COVID-19 a les residències de les Illes Balears.
	RGE núm. 9724/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a les residències de majors de les Illes Balears.
	RGE núm. 9725/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a classificació d'un pacient amb el color vermell.
	RGE núm. 9726/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a represa de l'activitat normalitzada del centre de salut d'Establiments.
	RGE núm. 9727/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a la residència Verge del Toro a Menorca.
	RGE núm. 9728/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la construcció del geriàtric a l'antic quarter de Santiago a Menorca.
	RGE núm. 9810/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla pilot de turisme.
	RGE núm. 9814/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dimissió del defensor dels usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
	RGE núm. 9817/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos per al control sanitari dels passatgers que arribin als ports i aeroports de les Illes Balears a partir de l'1 de juliol amb motiu de la reobertura de fronteres.
	RGE núm. 9822/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla d'ocupació de qualitat de les Illes Balears (I).
	RGE núm. 9823/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla d'ocupació de qualitat de les Illes Balears (II).
	RGE núm. 9824/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla d'ocupació de qualitat de les Illes Balears (III).
	RGE núm. 9825/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a persones en la campanya contra la precarietat laboral.
	RGE núm. 9826/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de registres a empreses a Mallorca.
	RGE núm. 9827/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de registres a empreses a Menorca.
	RGE núm. 9828/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de registres a empreses a Eivissa.
	RGE núm. 9829/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de registres a empreses a Formentera.
	RGE núm. 9830/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a registres a empreses 2019 (Mallorca).
	RGE núm. 9831/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a registres a empreses 2019 (Menorca).
	RGE núm. 9832/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a registres a empreses 2019 (Eivissa).
	RGE núm. 9833/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a registres a empreses 2019 (Formentera).
	RGE núm. 9834/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients sancionadors instruïts per l'Agència Tributària de Balears que van prescriure durant el 2019.
	RGE núm. 9835/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspeccions tributàries impulsades per l'Agència Tributària de Balears el 2019.
	RGE núm. 9836/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de publicitat institucional (I).
	RGE núm. 9837/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de publicitat institucional (II).
	RGE núm. 9847/20,  de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a persona que substituirà el Sr. Miquel Gascón com a defensor dels usuaris del Sistema de Salut Pública de les Illes Balears.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 9622/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a paper del Govern en la derogació de la reforma laboral a què s'han compromès PSOE i Unidas Podemos.
	RGE núm. 9624/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació del pla autonòmic de reactivació i transformació econòmica de les Illes Balears.
	RGE núm. 9654/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de vacunació 2020 a la població de les Illes Balears.
	RGE núm. 9655/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a modificació normativa del català a l'administració autonòmica.
	RGE núm. 9656/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a criteris de la contractació dels artistes.
	RGE núm. 9657/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menyspreu a les productores del sector audiovisual de les Illes Balears.
	RGE núm. 9658/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del col·legi Blai Bonet de Santanyí.
	RGE núm. 9659/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades a l'àrea de salut.
	RGE núm. 9660/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats del pla pilot de turisme.
	RGE núm. 9661/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres geriàtrics compromesos a Menorca.
	RGE núm. 9662/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda als pescadors d'arts menors.
	RGE núm. 9663/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats reclamades al Govern de l'Estat per al proper curs escolar a les Illes Balears.
	RGE núm. 9664/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades relatives a increment de despesa i caiguda d'ingressos en relació amb la crisi de la COVID-19.
	RGE núm. 9665/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment del fons de reconstrucció autonòmic.
	RGE núm. 9667/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a participació dels sectors afectats a la tramitació del Projecte de llei de mesures urgents d'impuls a l'activitat econòmica.
	RGE núm. 9668/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla d'ajust i proposta de modificació dels pressuposts CAIB 2020 per adaptar-los a la realitat de la crisi econòmica i social.
	RGE núm. 9670/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a cobrament de la carrera professional pendent.
	RGE núm. 9671/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a reobertura de les unitats bàsiques de salut.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 9819/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de promoció econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç i impulsar l'ocupació a les Illes Balears (procediment d'urgència).

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 9638/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment d'urgència).
	RGE núm. 9688/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a modificació del criteri d'imputació dels imports impagats per lloguer d'habitatge i locals de negoci a l'IRPF, l'IVA i l'IS, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
	RGE núm. 9693/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cost de la insularitat i doble insularitat per a estudiants de les Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 9708/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajornament de la nova taxa sobre serveis de reparació i manteniment d'embarcacions, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment d'urgència).
	RGE núm. 9818/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
	RGE núm. 9821/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a eliminar l'obligatorietat del castellà i permetre la presentació de tesis doctorals o treballs científics escrits en altres llengües oficials de l'Estat espanyol per optar als ajuts o premis, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 9843/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantir la seguretat sanitària als ports i aeroports de les Illes Balears i realitzar una gestió àgil dels protocols establerts, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment d'urgència).

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A les Preguntes RGE núm. 4291/20 a 4300/20, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a volum del cabal global depurat per les depuradores de Port de Sant Miquel, Cala Sant Vicent, Sant Joan de Labritja, Santa Eulària, Eivissa, Cala Llonga, Platja d'En Bossa, Sant Antoni, Cala Tarida i Sant Josep, a Eivissa, durant l'any 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 4311 a 4322/20, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a recaptació a diversos municipis d'Eivissa en concepte de cànon de sanejament durant l'any 2018 i el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 4363/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a producció de reportatges, documentals i programes envers l'emigració de Balears a l'exterior a través de l'EPRTVIB-IB3.
	A la Pregunta RGE núm. 5305/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a vacunació meningococ ACWY, campanyes Illes Balears anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 5478/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures i protocols seguits durant l'estat d'alarma en els centres de reforma de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5575/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a treballadors autònoms del sector agrari a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5619/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- proposta per les Illes Balears, relativa a data d'inici de la prohibició de visites a les residències de Balears com a mesura per evitar l'expansió de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 5620/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- proposta per les Illes Balears, relativa a nous criteris establerts pel Govern per contractació de personal destinat a residències de Balears davant l'emergència sanitària provocada per la COVID-19.
	A les Preguntes RGE núm. 5842 i 5843/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de sol·licituds rebudes per l'ISBA acollint-se a la línia de crèdit habilitada pel Govern per fer front a les conseqüències econòmiques de la crisi de la COVID-19 i a quantia finançada.
	A la Pregunta RGE núm. 5844/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de treballadors destinats per part de la Conselleria de Treball a la tramitació d'expedients d'ERTO.
	A la Pregunta RGE núm. 5905/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a persones en situació de vulnerabilitat susceptibles de ser nous beneficiaris de la Renda Social Bàsica amb motiu de la crisi de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 5907/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ampliació de la partida i beneficiaris de la prestació de la Renda Social Garantida conjuntural a crisi social i sanitària COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 5912/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a actuacions de control o seguiment dutes a terme per la Conselleria de Salut als balears que prèviament a la crisi ja patien depressió i/o ansietat.
	A les Preguntes RGE núm. 6363/20 a 6429/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a persones curades que han patit la COVID-19 en els municipis de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6498/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa  persones que consten com a sospitoses de contagi amb COVID-19 que no han estat ingressades pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a data 14 d'abril de 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 6499 a 6565/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a tests per detectar infeccions de COVID-19 en els municipis de les Illes Balears de dia 6 a dia 14 d'abril de 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 6566/20 a 6632/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a positius de coronavirus (COVID-19) en els municipis de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6867/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa  interns del centre Es Mussol els mesos de febrer, març i abril de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 6868/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa  interns del centre Es Fusteret els mesos de febrer, març i abril de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 6869/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa  interns del centre Es Pinaret els mesos de febrer, març i abril de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 6870/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa  treballadors operatius al centre Es Mussol els mesos de febrer, març i abril de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 6871/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa  treballadors operatius al centre Es Fusteret els mesos de febrer, març i abril de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 6872/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa  treballadors operatius al centre Es Pinaret els mesos de febrer, març i abril de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 6874/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa  contractació de personal d'ajuda en el centre Es Fusteret.
	A la Pregunta RGE núm. 6875/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa  contractació de personal d'ajuda en el centre Es Pinaret.
	A la Pregunta RGE núm. 6886/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa  usuaris del Centre Son Tugores que han hagut d'estar aïllats i en quarantena fins a dia 14 d'abril.
	A la Pregunta RGE núm. 6888/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa  treballadors operatius del Centre Son Tugores.
	A la Pregunta RGE núm. 6889/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa  treballadors operatius del Centre Son Llebre.
	A la Pregunta RGE núm. 6890/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de personal d'ajuda al Centre Son Tugores.
	A la Pregunta RGE núm. 6891/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de personal d'ajuda al Centre Son Llebre.
	A la Pregunta RGE núm. 6892/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interns al Centre Son Tugores els mesos de febrer, març i abril.
	A la Pregunta RGE núm. 6893/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interns al Centre Son Llebre els mesos de febrer, març i abril.
	A les Preguntes RGE núm. 6917 a 6921/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a alumnes de primària, de secundària, de batxillerat, de formació professional i d'infantil  que no han pogut continuar el curs escolar on line a causa de la manca de mitjans.
	A la Pregunta RGE núm. 6923/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de seguretat, protecció i distanciament previstes per a la celebració de la selectivitat el mes de juliol.
	A la Pregunta RGE núm. 6940/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a material EPI adquirit per particulars a les farmàcies de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6946/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de positius i negatius de totes les proves o tests realitzats per saber si una persona està contagiada per la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 6947/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió del Govern de les Illes Balears de testar tota la població de Balears per saber si una persona està contagiada per la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 6955/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a còmput dels casos asimptomàtics de coronavirus a les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 6988 a 6991/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives a mesures de control sanitari als ports i aeroports d'Eivissa, de Menorca, de Mallorca i als ports de Formentera del 13 al 19 d'abril de 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 6992 a 6994 i 7010/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives a persones a les quals s'ha fet un control sanitari a l'arribada als ports i aeroports d'Eivissa, de Mallorca, de Menorca i als ports de Formentera del 13 al 19 d'abril de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 7006/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a coordinació i actuacions conjuntes de la lluita COVID-19 a les Illes Balears a centres assistencials i residències.
	A les Preguntes RGE núm. 7111 a 7177/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats als diferents municipis de les Illes Balears de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 7178 a 7244/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a positius de coronavirus (COVID-19) en els municipis de les Illes Balears de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 7519 i 7520/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a promoció i accions dutes a terme pel Govern en relació amb el voluntariat.
	A les Preguntes RGE núm. 7524 i 7529/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a informació requerida a les entitats de voluntariat i compliment de l'article 22.1.e) de la Llei del voluntariat.
	A la Pregunta RGE núm. 7525/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per fomentar el voluntariat entre les empreses.
	A la Pregunta RGE núm. 7526/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'article 22.1.a) de la Llei de voluntariat.
	A la Pregunta RGE núm. 7527/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'article 22.1.b) de la Llei de voluntariat.
	A la Pregunta RGE núm. 7528/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'article 22.1.c) de la Llei de voluntariat.
	A la Pregunta RGE núm. 7530/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'article 22.1.f) de la Llei de voluntariat.
	A la Pregunta RGE núm. 7533/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'article 22.1.l) de la Llei de voluntariat.
	A la Pregunta RGE núm. 7539/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de la tramitació de la Llei del foc.
	A la Pregunta RGE núm. 7540/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repetidor de la xarxa TetraIB a Sant Llorenç.
	A la Pregunta RGE núm. 7541/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del servei de TDT.
	A la Pregunta RGE núm. 7542/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estació portàtil TetraIB a Eivissa.
	A les Preguntes RGE núm. 7544 a 7546/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a policies locals afectats per coronavirus (1 a 3).
	A les Preguntes RGE núm. 7554 a 7556/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a personal del servei d'emergències afectat per coronavirus (1 a 3).
	A les Preguntes RGE núm. 7642 a 7655/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a manteniment de diverses partides pressupostàries en relació amb Formentera.
	A les Preguntes RGE núm. 7662 a 7668/20, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a dotació pressupostària que dedicarà la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat a diferents accions com a conseqüència del coronavirus.
	A les Preguntes RGE núm. 7915 a 7917/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a gestions fetes pel Govern perquè la carn que compri el consumidor final o els establiments turístics i de restauració sigui de ramaders balears, a percentatge de carn que es troba a la venda per al consumidor final que és de ramaders balears i a diferències entre les cadenes de supermercats en relació amb la presentació de carn de ramaders balears i gestions fetes pel Govern davant aquelles empreses en les quals és més baixa.
	A la Pregunta RGE núm. 7918/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a informe sobre la conformitat a dret del confinament inclòs dins la declaració de l'estat d'alarma per la COVID-19.
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