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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
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E) RGE núm. 9948/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració
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P) RGE núm. 9960/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concentracions excessives de
gent a les festes populars. 3231

Q) RGE núm. 9961/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració del Reial Decret Llei
24/2020, relatiu als ERTO. 3231

R) RGE núm. 9962/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de reactivació
econòmica. 3231

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 9916/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de suport a la música coral de les Illes Balears, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 3232

B) RGE núm. 9917/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'inversions de millores mediambientals i de reactivació
econòmica, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 3233

C) RGE núm. 9966/20 (complementada amb l'escrit RGE núm. 9978/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la realització
d'una auditoria integral (financera i operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental
davant la dramàtica situació pressupostària i financera de la CAIB en el context actual de crisi econòmica i social, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència). 3235

D) RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "xec formació" per a centres de formació i acadèmies de reforç
educatiu, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència). 3235

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 5306/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a programa de mediació executat des de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. 3236

B) A la Pregunta RGE núm. 5453/20, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a activació d'un comitè permanent amb un representant de totes les formacions polítiques amb representació parlamentària amb
motiu de la crisi sanitària COVID-19. 3236

C) A la Pregunta RGE núm. 5482/20, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a mesures extraordinàries per al sector agrícola i ramader a conseqüència de la manca de demanda dels establiments hotelers
i del sector de la restauració. 3236

D) A la Pregunta RGE núm. 5521/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contacte telemàtic per videoconferència amb els usuaris interns del Centre Son Tugores. 3237

E) A la Pregunta RGE núm. 5522/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contacte telemàtic per videoconferència amb els usuaris interns del Centre Son Llebre. 3237

F) A la Pregunta RGE núm. 5569/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a protocols d'actuació enfront de la COVID-19 a centres socioeducatius i serveis de pisos de règim obert gestionats pel GOIB.

3237

G) A la Pregunta RGE núm. 5574/20, presentada per la diputada Virginia marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a destinació de les ajudes al sector pesquer anunciades per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 3238

H) A la Pregunta RGE núm. 5576/20, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a unitats i voluntariat de Protecció Civil. 3238

I) A les Preguntes RGE núm. 5616 i 5446/20, presentades pel diputat José Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a servei d'ajuda a domicili i a atenció domiciliària i a les residències de persones majors, persones dependents
enfront de la COVID-19. 3238

J) A la Pregunta RGE núm. 5633/20, presentada pel diputat José Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a acollida temporal de menors per famílies i/o en estades a albergs tutelats per l'administració/concerts amb el tercer sector.  
   3239
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K) A la Pregunta RGE núm. 5679/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a persones que consten com a sospitoses de contagi amb COVID-19 que no han estat ingressades pendents de realització o de resultat
de proves diagnòstiques a data 30 de març de 2020. 3239

L) A la Pregunta RGE núm. 5829/20, presentada pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcionaris i treballadors de la Conselleria de Treball que han hagut d'agafar la baixa per símptomes de coronavirus entre els dies 16
i 31 de març. 3239

M) A la Pregunta RGE núm. 6252/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures davant la COVID a serveis, centres i programes d'acollida de persones refugiades a la CAIB, responsabilitat del
Govern. 3240

N) A la Pregunta RGE núm. 6941/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures d'informació i formació per a la salut a la població després d'aixecar-se el confinament. 3240

O) A la Pregunta RGE núm. 6942/20, presentada pel diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a situació del sector audiovisual a les Illes Balears. 3240

P) A la Pregunta RGE núm. 7035/20, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a nombre de treballadors inclosos en els ERO el març que han cobrat prestació. 3241

Q) A la Pregunta RGE núm. 7051/20, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a possible presència de COVID-19 a les aigües. 3241

R) A la Pregunta RGE núm. 7110/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a persones que consten com a sospitoses de contagi amb COVID-19 que no han estat ingressades pendents de realització o de resultat
de proves diagnòctiques a data 20 d'abril de 2020. 3241

S) A la Pregunta RGE núm. 7605/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a programa Vacances en pau. 3242

T) A la Pregunta RGE núm. 7606/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a projectes de cooperació al desenvolupament finançats pel GOIB en totes les seves modalitats i objecte de convocatòria.     
 3242

U) A les Preguntes RGE núm. 7669 a 7677/20, presentades per la diputada Maria Antònia Garcías i Sastre, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a accions específiques per rellançar els sectors de producció audiovisual, de les galeries d'art, de còmics i nous mèdia,
de producció de continguts artístics i culturals, llibreter i d'activitat de les sales de cinema de les Illes Balears i a accions específiques
per fer costat als gestors culturals, als comissaris i crítics d'art i als professionals del circ. 3243

V) A les Preguntes RGE núm. 7959 a 7962/20, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a sol·licitud de crèdits amb aval d'ISBA des de 14 de març a 30 d'abril de 2020, quantia total de les sol·licituds, nombre de
crèdits i quantia total dels crèdits. 3243

W) A la Pregunta RGE núm. 8184/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a instruccions dictades per administracions competents en gestió de serveis socials envers la facturació de les despeses.3244

X) A la Pregunta RGE núm. 8201/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a publicitat contractada pel GOIB als mitjans de comunicació amb motiu de la crisi COVID-19. 3244

Y) A la Pregunta RGE núm. 8284/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a liquiditat injectada per la Conselleria d'Agricultura en el sector primari amb el pla de xoc anunciat el 26 de març per fer front
a la COVID-19. 3244

Z) A la Pregunta RGE núm. 8285/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a línia de suport al circulant per a pesca i agricultura i ramaderia. 3244

AA) A la Pregunta RGE núm. 8286/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a observatori de preus. 3244

AB) A la Pregunta RGE núm. 8287/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions del pla de xoc quant als sectors de pesca, ramaderia, lacti i hortofrutícola. 3245
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AC) A la Pregunta RGE núm. 8291/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a plans, protocols i previsions del Govern de les Illes Balears en el marc de la situació de crisi de la COVID-19 per a la
realització de les reunions dels fòrums, consells i comissions dels diferents organismes i departaments en què participin representants
i entitats de la societat civil. 3245

AD) A la Pregunta RGE núm. 8440/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuacions del GOIB adreçades a les cases i centres Balears a l'exterior envers la situació COVID-19. 3245

AE) A la Pregunta RGE núm. 8514/20, presentada per la diputada patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a programes individualitzats per identificar concretament els alumnes que no han tingut l'oportunitat de continuar amb
l'ensenyament des de l'estat d'alarma. 3246

AF) A la Pregunta RGE núm. 8515/20, presentada per la diputada patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a fons del Ministeri d'Educació per a la dotació tecnològica dels centres educatius. 3246

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 9854/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del nou defensor dels Usuaris del
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de juny de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 9040/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes
que té el Decret llei 9/2020 en els ciutadans de les Illes Balears,
que contestà el conseller de Medi Ambient i Territori.

B) RGE núm. 9037/20, de las diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de
la bretxa digital, que contestà el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca.

C) RGE núm. 9039/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implicacions del decret de territori en l'agricultura i la
ramaderia, que contestà la consellera d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca.

D) RGE núm. 9038/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
ajudar les persones amb risc d'exclusió social, que contestà la
consellera d'Afers Socials i Esports.

E) RGE núm. 9044/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i
polítiques d'ocupació i formació del Govern de les Illes Balears
davant les males dades d'atur a Balears, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

F) RGE núm. 9036/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a base operativa del 061 a
Formentera, que contestà la consellera de Salut i Consum.

G) RGE núm. 9035/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a reclamació al Govern de l'Estat en relació amb el transport de
mercaderies a les Balears, que contestà la consellera de Salut
i Consum.

H) RGE núm. 9042/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a necessitat
de tots els càrrecs polítics actuals, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

I) RGE núm. 9034/20, del diputat marc Pérez-Ribas i Guerrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a comptar amb les
recomanacions d'experts, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

J) RGE núm. 9041/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percepció de la

situació econòmica actual de les Illes Balears, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de juny de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

K) RGE núm. 9434/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a concepte de
transparència, que contestà la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització.

L) RGE núm. 9570/20, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de
classificació per colors a les residències de les Illes Balears,
que contestà la consellera de Salut i Consum.

M) RGE núm. 9435/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació del programa
de despesa 413G -accions públiques relatives a la COVID-19,
que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

N) RGE núm. 9433/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de
protecció de la infància i l'adolescència enfront de la violència,
que contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.

O) RGE núm. 9430/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures que adopta l'AETIB davant el repte de la prova pilot,
que contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball.

P) RGE núm. 9429/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris per a l'assignació de
recursos del fons de l'ITS, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Q) RGE núm. 9583/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a triatge per colors
dels usuaris de les residències enfront de la COVID-19, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

R) RGE núm. 9441/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a garanties sanitàries del pla pilot en matèria turística,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

S) RGE núm. 9440/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a despesa
pública, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

T) RGE núm. 9436/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantia que rebrà la
nostra comunitat autònoma del fons de reconstrucció
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autonòmic, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Educació,

Universitat i Recerca, davant el Ple de la cambra, sobre la
política universitària envers la COVID-19 (RGE núm.
8772/20).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de juny de 2020, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Educació, Universitat i Recerca, qui informà sobre el tema
indicat.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 1999/20, de mesures urgents en matèria d'habitatge.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de juny de 2020, no prengué en consideració, per 27 vots a
favor, 32 en contra i cap abstenció, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual

es valida el Decret Llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures
urgents de protecció del territori de les Illes Balears (RGE
núm. 8986/20).

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
sessió de dia 16 de juny de 2020, després d’un debat i una
votació de totalitat, acordà validar el Decret Llei 9/2020, de 25
de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les
Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 92 de 25
de maig de 2020).

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de convocatòria de sessions extraordinàries

sol·licitada presentat per 12 diputats i diputades dels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca (RGE núm. 9457/20).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2020, acordà, per unanimitat, de convocar
sessions extraordinàries per tal que es pugui dur a terme
l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca,  del Projecte de
llei RGE núm. 8711/20, 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.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Acord de convocatòria de sessions extraordinàries de

comissions permanents sol·licitada presentat per 12
diputats i diputades dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca (RGE núm. 9458/20
i 9475/20).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2020, acordà, per unanimitat, de convocar
sessions extraordinàries de les comissions permanents
corresponents per tal que es continuar amb la tramitació de les
iniciatives parlamentàries següents:

Proposicions no de llei:
• RGE núm. 7498/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a polítiques
transversals de cultura.

•  RGE núm. 7500/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a oferta
pública i formació de policies locals.

• RGE núm. 7618/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a joves i
pornografia.

• RGE núm. 7693/20,  dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
consentiment sexual. 

• RGE núm. 9183/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a creació
d’una comissió no permanent d’estudi en matèria de
planificació i gestió dels recursos hídrics.

• RGE núm. 1811/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adequació
de les titulacions de Formació Professional.
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• RGE núm. 1812/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
digitalització de la Formació Professional. 

• RGE núm. 1982/20, complementada amb l’escrit RGE núm.
2124/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca relativa a garantia de la
llibertat de pensament i rebuig al vet parental.

• RGE núm. 2689/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protecció
dels menors davant imatges violentes als mitjans
audiovisuals. 

• RGE núm. 2711/20, dels Grup Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a donació
de llet materna.

• RGE núm. 2712/20, dels Grup Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
introducció de la perspectiva de gènere en els protocols i els
diagnòstics sanitaris.

• RGE núm. 2713/20, dels Grup Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
transversals per prevenir i combatre el suïcidi
infantojuvenil.

• RGE núm. 3266/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforçar les
garanties per evitar el lloguer de ventres.

• RGE núm. 3267/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a contra la
criminalització de l’ajuda humanitària als refugiats en
situació de perill.

• RGE núm. 4179/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca,
El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
reconeixement del poble sahrauí. 

• RGE núm. 4182/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a recursos de
promoció turística.

• RGE núm. 5603/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reparació
i homenatge de les víctimes LGTBI durant la guerra civil,
el franquisme i la transició.

• RGE núm. 5604/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,  relativa a
reconeixement d’indemnitzacions i alta a la seguretat social
als presos LGTBI durant el franquisme i la transició.

• RGE núm. 8330/20, dels Grup Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca relativa a sistema de
cita prèvia per a la donació de sang implementat pel Banc
de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l’estat d’alarma
per la gestió de la COVID-19.

• RGE núm. 8486/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a formació
en COVID-19 a l’EBAP per lluitar contra la pandèmia.

• RGE núm. 8519/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a impuls
a la donació de sang a les Illes Balears.

• RGE núm. 8532/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a retirada
de distincions a torturadors franquistes.

• RGE núm. 8581/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a observatori
del voluntariat.

• RGE núm. 8596/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a defensa de la Llei de canvi
climàtic i transició energètica de les Illes Balears i

l’incompliment de l’acord bilateral entre l’Estat i el Govern
de les Illes Balears.

• RGE núm. 8675/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a gestió
emocional a les aules.

• RGE núm. 8690/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a vacuna universal i assequible
contra la COVID-19.

• RGE núm. 8744/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació
normativa del teletreball.

• RGE núm. 8775/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
urgents per a dones vulnerables.

• RGE núm. 8905/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
reconeixement institucional a les dones víctimes del
franquisme.

• RGE núm. 8954/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a llengua
de signes a l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics.

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

• RGE núm. 9077/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla
d’activitat física.

• RGE núm. 8985/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a defensa del periodisme i de l’informatiu
territorial de TVE a les Illes Balears.

• RGE núm. 9077/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla
d’activitat física.

• RGE núm. 9081/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
manteniment d’una alimentació saludable enfront de la
pandèmia de la COVID-19.

• RGE núm. 9082/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a efectes de
la nicotina enfront de la COVID-19.

• RGE núm. 9080/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a condemna
dels atacs racistes als EEUU.

• RGE núm. 9113/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport al
“Projecte Imagina” del Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears.

• RGE núm. 9118/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a pla d’inversions d’economia verda i
social durant la crisi de la COVID-19.

• RGE núm. 9132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de
la demanda de la mobilitat en temps de pandèmia i
adaptació a les fases de la COVID-19 i a la nova normalitat.

• RGE núm. 9143/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
econòmiques fiscals, mercantils i financeres per pal·liar els
impactes econòmics derivats de l’emergència sanitària de la
COVID-19.

• RGE núm. 9146/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a
suport ILG medicaments a un preu just.
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Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Acord de convocatòria de sessions extraordinàries de les

comissions permanents sol·licitada presentat per 12
diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular (RGE
núm. 9467/20 i 9488/20).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2020, acordà, per unanimitat, de convocar
sessions extraordinàries de les comissions permanents
corresponents per tal que es continuar amb la tramitació de les
iniciatives parlamentàries següents:

Proposicions no de llei:
• RGE núm. 10282/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a problemes en el transport escolar que afecten els
alumnes que es desplaces diàriament a l’IES de Binissalem.

• RGE núm. 2136/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a devolució immediata de les partides bloquejades als
centres educatius de les Illes Balears dins aquest exercici
pressupostari.

• RGE núm. 2180/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cessament de la consellera d’Afers Socials i Esports.

• RGE núm. 3412/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conveni amb els consells insulars en matèria d’ordenació
pesquera.

• RGE núm. 3561/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a execució immediata de les obres de millora pendents en
el col·legi Ses Comes de Portocristo (Manacor).

• RGE núm. 4408/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a trasllat de pacients a centres sanitaris ubicats fora de
l’àrea de salut de la seva localitat.

• RGE núm. 4415/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a abonament de les quantitats pendents en concepte
d’adaptació del lloc de feina de les empleades
embarassades durant el període de lactància del personal de
l’IBSALUT.

• RGE núm. 4693/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació d’un nou partit judicial a l’illa de Formentera.

• RGE núm. 4699/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a moratòria de creuers.

• RGE núm. 8124/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de xoc sanitari post COVID-19.

• RGE núm. 8159/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a sol·licitud de reactivació de la formació nàuticopesquera.
COVID-19.

• RGE núm. 8167/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cessament del Sr. Manuel Palomino Chacón, director de
gestió i pressupostos del Servei de Salut de les Illes
Balears.

• RGE núm. 8170/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a augment de la retribució dels professionals sanitaris.

• RGE núm. 8206/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compensacions econòmiques per tal que les companyies
navilieres afectades per les restriccions imposades per
l’estat l’alarma puguin continuar mantenint l’activitat de
transport marítim de passatgers i mercaderies entre els ports
de les Illes Balears.

• RGE núm. 8208/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a beques educatives. 

• RGE núm. 8464/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recuperació dels mercats turístics emissors.

• RGE núm. 8544/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a servei d’ambulància a Sant Joan de Labritja.

• RGE núm. 8578/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a eliminació de la quarantena per a les persones que arribin
de l’estranger i mesures per facilitar el moviment de les
persones amb seguretat.

• RGE núm. 8608/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport als centres i professionals d’educació especial i
famílies amb fills en edat escolar que tenen necessitats
educatives especials.

• RGE núm. 8810/20, del Grup Parlamentari Popular, per una
formació mínima dels bombers de les Illes Balears.

• RGE núm. 8811/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures complementàries per facilitar la reobertura de
l’activitat econòmica.

• RGE núm. 8889/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reactivació dels programes de cribratge de càncer.

• RGE núm. 8996/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millorar el reclutament de tripulants i afrontar el relleu
generacional en el sector pesquer.

• RGE núm. 8997/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de la formació i campanya de nous voluntaris de
les agrupacions de Protecció Civil de les Illes Balears. 

• RGE núm. 9033/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per pal·liar la crisi generada per la COVID-19 en
el sector del transport terrestre balear.

• RGE núm. 9085/20, complementat amb l’escrit RGE núm.
9086/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lliure
elecció de la llengua vehicular en el primer ensenyament. 

• RGE núm. 9131/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a establiment d’una partida extraordinària i urgent per
costejar l’adquisició de material de protecció sanitari
addicional per part dels centres educatius de Balears per al
pròxim curs 2020-2021 i reforç del servei de neteja dels
centres.

• RGE núm. 9098/20, del Grup Parlamentari Popular, per a
l’ampliació dels usos dels locals comercials en els edificis
d’HPO per poder donar resposta i ser adaptats per a les
persones amb dependència i necessitats especials de les
Illes Balears.

Sol·licituds de compareixença:
• RGE núm. 2611/20, del Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de
l’inspector cap d’Educació, per tal d’informar 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, així com de la
supervisió de la pràctica docent, la funció directiva i la
col·laboració en la seva millora contínua. 

• RGE núm. 3233/20, del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del rector
de la Universitat de les Illes Balears, per tal de celebrar una
sessió informativa en relació amb la tasca que desenvolupa
la Universitat i la situació i necessitats d’aquesta davant els
nous reptes de futur.

• RGE núm. 8118/20, del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent del
Conseller d’Educació, Universitat i Recerca, per tal
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d’informar sobre les conseqüències de la pandèmia de la
COVID-19 en els estudis universitaris a les Illes Balears.

• RGE núm. 9088/20, del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent del
conseller d’Educació, Universitat i Recerca, per tal
d’informar sobre les previsions de funcionament dels
centres d’educació infantil i escoletes.

• RGE núm. 9089/20, del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent del
conseller d’Educació, Universitat i Recerca, per tal
d’informar sobre l’inici del curs escolar 2020-2021.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Acord de convocatòria de sessions extraordinàries de

comissions permanents sol·licitada presentat per 14
diputats i diputades dels Grups Parlamentaris El Pi-
proposta per les Illes Balears, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares i Mixt (RGE núm. 9483/20 i 9490/20).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2020, acordà, per unanimitat, de convocar
sessions extraordinàries de les comissions permanents
corresponents per tal que es continuar amb la tramitació de les
iniciatives parlamentàries següents:

Proposicions no de llei:
• RGE núm. 15/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a revisió i renúncia de la indemnització pel cost de
residència temporal d'alts càrrecs i el personal eventual del
Govern de les Illes Balears.  

• RGE núm. 7434/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a Policia Nacional de Maó.

• RGE núm. 177/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora del transport a
l’Institut d’Artà.  

• RGE núm. 2691/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a finançament del sistema
públic de pensions.

• RGE núm. 4202/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a impuls d’un gran pacte per
a la lluita contra l’increment de la ludopatia.

• RGE núm. 4480/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a assolir una equiparació salarial real i efectiva per
a les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

• RGE núm. 4695/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, per l’inici urgent de les obres de
millora del Museu de Muro.

• RGE núm. 8220/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa al control de les pràctiques
bancàries en la concessió de liquiditat a empreses i
autònoms per la COVID-19.

• RGE núm. 8221/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a modificació de l’article 29
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears perquè els ajuntaments
puguin donar ajudes a empreses, autònoms i comerciants
per la COVID-19.

• RGE núm. 8296/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a pla estratègic europeu de recuperació del turisme
basat en la Marca Europa.

• RGE núm. 8458/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a un canvi de model en l’estat
l’alarma més respectuós amb l’estat autonòmic.

• RGE núm. 8465/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures per al foment de la conciliació
davant la suspensió de l’activitat educativa durant la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19.

• RGE núm. 8525/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a racionalització de l’administració
pública i càrrecs polítics de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

• RGE núm. 8708/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears,  relativa a la reobertura de les unitats
bàsiques de salut que romanen tancades a causa de la crisi
sanitària generada per la COVID-19.

• RGE núm.  8709/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a la realització de tests de
detecció als casos positius domiciliaris de COVID-19 un
pic transcorregut el termini de confinament.

• RGE núm. 8791/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
suport al món de l’esport davant la crisi de la COVID-19. 

• RGE núm. 8911/20, del Grup Parlamentari Mixt,  relativa
a protocol sanitari per a un retorn segur dels infants en edats
de 0 a 6 als centres d’infantil i primària.

• RGE núm. 9136/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a reprovació al senador en representació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears Sr. Vicenç
Vidal Matas, per les declaracions efectuades acusant de
“torturadors” a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil.

• RGE núm. 9145/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
la incorporació dels treballadors fixos discontinus a
l’aeroport de Menorca.

• RGE núm. 9148/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a reactivació de l'activitat
firaire.

• RGE núm. 9426/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reforç del servei d'infermeria de l’hospital de Formentera
per a l’atenció a la cronicitat, realització de TAC d’urgència
i servei de diàlisi.

Sol·licituds de compareixença:
• RGE núm. 1904/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

mitjançant el qual se sol·licita que la compareixença del
director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, per tal d’informar sobre les notícies
recentment publicades a diferents mitjans de comunicació
sobre les demandes judicials presentades per diversos
membres del comitè d’empresa de “Liquid Media S.L.”

• RGE núm. 2572/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
mitjançant el qual sol·licita la compareixença del Sr.
Andreu Manresa i Montserrat, director general de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre les notícies recentment publicades a
diferents mitjans de comunicació sobre la investigació per
l’Audiència Nacional del procediment denominat “La
Rueda de las Televisiones”. 

• RGE núm. 3591/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del
conseller de Medi Ambient i Territori, per tal de celebrar
una sessió informativa sobre l’extensió, de forma unilateral
per la República d’Algèria de la seva Zona Econòmica
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Exclusiva ocupant zones marítimes del Parc Nacional de
Cabrera i les solucions i accions que s’han de donar i dur a
terme per a solucionar la situació generada.

• RGE núm. 5050/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del
director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears, per tal d’explicar l’informe
dirigit a la Mesa del Parlament dia 28 de febrer i,
especialment, allò relatiu a la recomanació de modificar la
regulació de la indemnització prevista a l’article 16 de la
Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
2020.

• RGE núm. 5186/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge del
Govern, per tal d’informar i donar les explicacions
pertinents sobre l’actual situació de Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM).

• RGE núm. 7920/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent de
la consellera de Salut i Consum, per tal d’informar sobre la
distribució de mascaretes defectuoses destinades al personal
sanitari.

• RGE núm. 8325/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença urgent del director de Gestió i Pressuposts
del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr. Manuel
Palomino Chacón, per informar de forma detallada sobre la
gestió duta a terme durant l’emergència sanitària generada
per l’expansió de la COVID-19; així, com també, per
exposar les mesures previstes per part de la Direcció de
Gestió i Pressupostos a curt i mitjà termini.

• RGE núm. 8326/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença del gerent de l’Hospital Psiquiàtric de
Palma, Sr. Josep Pomar Reynés, per donar complida
informació sobre la gestió duta a terme durant la crisi
sanitària provocada per la propagació de la COVID-19.

• RGE núm. 8785/20, complementat amb l’escrit RGE núm.
8888/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, mitjançant el
qual se sol·licita la compareixença urgent del Conseller de
Mobilitat i Habitatge, Sr. Marc Pons i Pons, per tal que
expliqui les raons de l’infrafinançament del transport a les
illes.

• RGE núm. 8906/20, del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant
el qual se sol·licita la compareixença urgent del Sr. Miquel
Gascón, defensor dels usuaris del Sistema Sanitari Públic
de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa per conèixer quines accions pensa prendre el
defensor dels usuaris del Sistema Sanitari Públic per
garantir els drets dels pacients de Formentera a l’hora de
comptar amb la base operativa del 061.

• RGE núm. 9084/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent del
conseller d’Educació, Universitat i Recerca, per tal
d’explicar i informar sobre el pla i els protocols que s’estan
desenvolupant de cara al pròxim curs escolar 2020/2021.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny de 2020, aprovà la
Resolució núm. 1 derivada dels informes de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears 166/2019, del Compte General
del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2017
(RGE núm. 11626/19); 167/2019, del Compte General del
Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2017
(RGE núm. 11627/19); 168/2019, del Compte General del
Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017 (RGE
núm. 11628/19); i 169/2019, del Compte General del Consell
Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2017 (RGE
núm. 11629/19):

A)

El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut dels informes 166/2019, del Compte General del
Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2017;
167/2019, del Compte General del Consell Insular de
Menorca corresponent a l'exercici 2017; 168/2019, del
Compte General del Consell Insular d'Eivissa corresponent
a l'exercici 2017; i 169/2019, del Compte General del
Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici
2017, presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears i insta les institucions afectades a donar compliment
a les recomanacions que s'hi contenen.

A la seu del Parlament, a 17 de juny de 2020
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
El president en funcions de la comissió
Juli Dalmau i de Mata

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny de 2020, aprovà la
Resolució núm. 2 derivada dels informes de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears 166/2019, del Compte General
del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2017
(RGE núm. 11626/19); 167/2019, del Compte General del
Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2017
(RGE núm. 11627/19); 168/2019, del Compte General del
Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017 (RGE
núm. 11628/19); i 169/2019, del Compte General del Consell
Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2017 (RGE
núm. 11629/19):

B)

El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears a analitzar i adreçar
conjuntament amb els consells insulars de Mallorca, de
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Menorca, d'Eivissa i de Formentera els factors causals dels
retards en l'emissió de la documentació corresponent des
dels consells a la Sindicatura de Comptes per aconseguir
així una coordinació àgil i eficaç que millori la
transparència i la fiscalització dels comptes públics.

A la seu del Parlament, a 17 de juny de 2020
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
El president en funcions de la comissió
Juli Dalmau i de Mata

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia 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. 1985/20,
relativa a mesures de suport al producte local de proximitat de
Balears, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar nous programes de suport i difusió
als productes locals per a afavorir la producció autòctona al
sector agrícola-ramader de les Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a gestionar i definir acords amb les
associacions empresarials del sector d’hoteleria per a
fomentar el consum de productes locals als hotels, amb
campanyes informatives adreçades als visitants.

3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a establir noves línies de col·laboració amb les
cooperatives agràries per a afavorir la comercialització del
producte local i de proximitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a gestionar amb la Conselleria de Salut pel que
fa a l subministrament a les cuines de la xarxa d’hospitals
de l’IBSalut, i amb la Conselleria d’Educació, en relació als
menjadors escolars, la compra de productes locals per als
menús i plats que elaborin.

A la seu del Parlament, 17 de març de 2020
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia 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. 1986/20,

relativa a recuperar el consens entorn a la Llei agrària de les
Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el consens entorn a la Llei Agrària
de les Illes Balears mitjançant el diàleg amb les
organitzacions professionals agràries, les cooperatives
agràries i els consells insulars.

2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a no introduir noves modificacions a la Llei
Agrària de les Illes Balears sense l’acord i el consens amb
el sector, tal com es va fer en desembre del 2014.

3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a gestionar, des de la Conselleria
d’Agricultura, el desenvolupament, reglamentació i
aplicació de les mesures contingudes a la Llei Agrària de
les Illes Balears per donar instruments i iniciatives
destinades a la reactivació de l’activitat agrícola-ramadera
a Balears.

A la seu del Parlament, 17 de març de 2020
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20,
relativa a auditoria a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears per part de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears a dur a terme una auditoria de
compliment de legalitat anual de l’oficina de prevenció i
lluita contra la Corrupció en un informe específic, i a
informar-ne del seu resultat.

A la seu del Parlament, 10 de juny de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Sebastià Sagreras i Ballester
El president en funcions de la comissió
Juli Dalmau i de Mata

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny de
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2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1948/20, relativa a declaració de Sant Antoni de
Portmany (Eivissa) com a zona afectada greument per una
emergència, amb les esmenes RGE núm. 8991, 8992 i 9031/20,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta que, amb
caràcter d'urgència, els ministres d'Hisenda,
Administracions Públiques i de l'Interior i, si n’és el cas, els
titulars dels altres ministeris concernits proposin al Consell
de Ministres la declaració de Sant Antoni de Portmany
(Eivissa) de zona afectada greument per una emergència
d'acord amb l'article 23 de la Llei 17/2015, per raó de danys
materials causats per l'episodi de forts vents i pluja el dia 22
d'octubre de 2019. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Ministres a incloure en la declaració totes les ajudes i
mesures econòmiques que preveuen els articles 21, 22 i 24
de la Llei 17/2015, en relació amb la disposició addicional
quarta d'aquesta mateixa llei i del Reial decret 307/2005, de
18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció
a determinades necessitats derivades d'emergència o de
naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la
seva concessió. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Ministres a adoptar les mesures complementàries a les
indicades a l'apartat anterior que procedeixin per contribuir
a la recuperació íntegra dels danys soferts en el territori del
municipi de Sant Antoni de Portmany a conseqüència de
l'episodi de vents i pluja esmentat.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a reprendre amb la major celeritat possible, i després
de la finalització de l’estat d’alarma, la tramitació de les
sol·licituds presentades pel Govern de les Illes Balears i per
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, per a la
declaració de zona afectada greument per una emergència
segons el que estableix el Reial decret llei 11/2019, de 20
de setembre, pels danys materials causats per l’episodi de
forts vents i pluja el dia 22 d’octubre de 2019, donada
l’afectació que la declaració de l’estat d’alarma hi ha
causat.

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

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1984/20, relativa a no-establiment d'una "ecotaxa" aèria,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a no aprovar cap "ecotaxa" aèria que afecti els
territoris extrapeninsulars. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a garantir la connectivitat dels territoris
extrapeninsulars amb el territori peninsular o entre ells
sense cap nou sobrecost que encareixi encara més la
comunicació dels territoris insulars. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a fixar uns preus màxims de referència -tarifa plana-
en els trajectes entre els territoris extrapeninsulars i el
territori peninsular o entre ells mateixos.

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

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1988/20, relativa a bonificació de les tarifes de transport
aeri i marítim, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a prendre totes les mesures i a dur a terme totes les
actuacions necessàries per traslladar al Govern central el
caràcter de necessitat i d’interès general que té la
bonificació de les tarifes del transport aeri i marítim per als
residents a les Illes Balears. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a garantir el 75% de bonificació en les tarifes aèries i
marítimes per al resident a Balears, en els mateixos termes
vigents a dia d’avui, com a mínim. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que les feines de control i fiscalització de les tarifes aèries
i de les ajudes al transport aeri i marítim i la seva correcta
utilització, no acabin afectant negativament els drets dels
residents de Balears. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a donar compliment a l’objectiu anunciat pel conseller Marc
Pons durant la seva compareixença d’inici de la present
legislatura per donar compte del seu projecte polític
d’aconseguir un preu màxim en vols amb la Península.

A la seu del Parlament, 16 de juny de 2020
El secretari de la comissió
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Joan Ferrer i Ripoll
El president en funcions de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1989/20, relativa a aplicació del descompte de resident
al final de la compra dels passatgers, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar i gestionar amb el Govern
d’Espanya que no s’ajorni més l’aplicació del descompte de
resident al final de la compra dels passatges, de manera que
el Ministeri de Foment imposi i exigeixi a les companyies
aèries demanar la condició de resident al final de
l’adquisició i no al principi per evitar preus diferents i
encariments que perjudiquen als usuaris. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar i gestionar amb el Govern
d’Espanya la presència i la participació actives del Govern
de les Illes Balears a l’Observatori de Preus anunciat pel
Ministeri de Foment, amb l’objectiu de fer un seguiment de
l’evolució dels preus del passatges en els trajectes amb
Balears i, concretament, l’aplicació del descompte de
resident.

A la seu del Parlament, 16 de juny de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president en funcions de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 8462/20, relativa a mesures específiques per al
col·lectiu LGTBI durant i després del confinament per COVID-
19, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix i agraeix la
tasca de tots els professionals implicats en l'atenció a les
persones del col·lectiu LGTBI durant el confinament
provocat per la pandèmia de la COVID-19, tant els que
integren el personal al servei de les administracions
públiques de les Illes Balears com aquells que ho fan des
del tercer sector, inclòs el voluntariat i les associacions
sense ànim de lucre. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una bateria d'accions que ajudin
a reduir els efectes nocius del "doble confinament" del
col·lectiu de persones LGTBI exposats en aquesta
proposició no de llei i que es poden concretar a: 

a) Estudiar els efectes psicològics i altres que es vulguin
considerar que ha tengut el confinament provocat per la
pandèmia COVID-19 en la població LGTBI, especialment
en els joves i adolescents.

b) Estudiar la implantació de protocols i/o formació
específica adreçada als professionals competents en
educació i joventut així com formació adreçada a possibles
usuaris sobre com combatre el possible repunt que s'hagi
donat durant el confinament per causa d'assetjament entre
iguals (adolescents i joves) per motiu de la seva pertinença
al col·lectiu LGTBI. 

c) Estudiar estratègies de prevenció d'aquests
assetjaments en el cas que les situacions excepcionals de
confinament puguin allargar-se o reproduir-se en el temps. 

d) Intensificar les campanyes, des de les administracions
públiques i en col·laboració amb les entitats associatives del
sector, adreçades a les persones LGTBI per evitar els
problemes derivats del "doble confinament". 

e) Reforçar la interlocució amb les associacions LGTBI
de les Illes Balears per detectar problemàtiques
relacionades amb el confinament i la població LGTBI. 

f) Analitzar els casos que s'hagin donat de violència
intragènere durant el confinament i, en cas d'haver
augmentat, reforçar l’impuls d’estratègies específiques de
detecció i lluita contra aquestes agressions. 

g) Intervenir, de manera immediata i mitjançant els
serveis de protecció a la infància i a la joventut o a través de
les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, davant les
denúncies que posin de relleu l’aparició d’actituds
LGTBIfòbiques dintre de l’àmbit familiar.

A la seu del Parlament, 16 de juny de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 8499/20, relativa a condemna de les pràctiques
racistes i antisemites, amb les esmenes RGE núm. 9459, 9460
i 9461/20, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

I)

1. El Parlament de les Illes Balears condemna i insta el
Govern de les Illes Balears a condemnar qualsevol forma
d'antisemitisme, segons la definició internacionalment
reconeguda de l'Aliança Internacional per al Record de
l'Holocaust de 2016: «l'antisemitisme és una certa percepció
sobre els jueus, que pot expressar-se com a odi cap als
jueus. Les manifestacions retòriques i físiques
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d'antisemitisme estan dirigides a individus jueus o no jueus
i/o les seves propietats, a institucions comunitàries jueves
i instal·lacions religioses». 

2. El Parlament de les Illes Balears condemna i insta el
Govern de les Illes Balears a condemnar qualsevol forma
d'antisemitisme, en particular el Moviment «Boicot,
Desinversió i Sancions» i la crida al boicot de productes o
companyies israelians a i científics, artistes o esportistes
israelians pel seu caràcter antisemita i per vulnerar els drets
i les llibertats d'aquestes persones. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no cedir locals ni atorgar subvencions a
institucions o organitzacions que s'expressin en termes
antisemites. 

4. El Parlament de les Illes Balears defensa i insta el
Govern de les Illes Balears a defensar la igualtat de drets de
tota la ciutadania i a condemnar totes aquelles accions que
menyscabin la igualtat per raó de sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

5. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
reconeixement a tots els jueus, jueus conversos i
descendents d’aquests que patiren, al llarg de la història de
les Illes Balears però especialment a l’illa de Mallorca, la
repressió antisemita promoguda per una societat i uns
governants que els assassinaren, perseguiren, reprimiren i
estigmatitzaren fins ben entrat el segle XX.

6. El Parlament de les Illes Balears reconeix i agraeix la
tasca de tos els autors i creadors que des dels diferents
àmbits de la literatura, la història, les arts i qualsevol altra
disciplina, han contribuït i contribueixen a la recuperació de
la memòria de tos els jueus, jueus conversos i descendents
d’aquests que foren reprimits a causa de l’antisemitisme al
llarg de la història de les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a impulsar, dintre
dels seus àmbits competencials, accions que promoguin la
recuperació de la memòria de tots els jueus, jueus
conversos i descendents d’aquests que foren assassinats,
represaliats i discriminats durant la història de les Illes
Balears a causa de l’antisemitisme ja sigui mitjançant la
promoció d’estudis locals, divulgació, actes institucionals,
reconeixements públics, etc.

A la seu del Parlament, 16 de juny de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 8550/20, relativa a augment de l'ús de pornografia

durant el confinament provocat per la pandèmia COVID-19,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

J)

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

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, als consells insulars i als ajuntaments de la
nostra comunitat autònoma a impulsar programes d'oci
saludable i educació afectivosexual durant el confinament
i les posteriors fases de la pandèmia COVID-19 adreçats a
menors, adolescents i joves per evitar el consum de
pornografia. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i el Govern de les Illes Balears a intensificar els
controls i la persecució de les activitats d'intercanvi de
vídeos pedòfils i l'explotació de menors amb aquest
propòsit atès el repunt experimentat durant el confinament
provocat per la COVID-19. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a reforçar les estratègies per desarticular les
xarxes de captació de menors i dones joves per atreure-les
al món de la indústria pornogràfica que aprofitin la seva
feblesa econòmica resultant de l'actual emergència sanitària
i econòmica provocada per la COVID-19.

A la seu del Parlament, 16 de juny de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 12 de març de 2020, rebutjà el Punt 4 de la
Proposició no de llei RGE núm. 1086/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recuperar el consens entorn a
la Llei agrària de les Illes Balears, amb el resultat següent: vots
emesos 10, vots a favor 4, vots en contra 6 i abstencions 0.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-047.pdf#page=29
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Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny de 2020, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 8466/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures
tributàries de protecció a les famílies de les Illes Balears davant
la crisi econòmica derivada de la pandèmica de la COVID-19,
amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en
contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de compareixença urgent del director de

l'Aeroport de Palma, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial, sobre les accions previstes per
AENA/Enaire pel que fa a l'ampliació de l'Aeroport de
Palma (RGE núm. 2764/20).

 La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny de
2020, aprovà, per 10 vots a favor, 1 en contra i cap abstenció,
recaptar la compareixença urgent del director de l'Aeroport de
Palma per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny de
2020, admet a tràmit les propostes de resolució següents.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A) 
Núm. 1, del Grup Parlamentari Popular, derivada dels

informes de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
166/2019, del Compte General del Consell Insular de
Mallorca corresponent a l'exercici 2017 (RGE núm.
11626/19); 167/2019, del Compte General del Consell

Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2017 (RGE
núm. 11627/19); 168/2019, del Compte General del Consell
Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017 (RGE núm.
11628/19); i 169/2019, del Compte General del Consell
Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2017 (RGE
núm. 11629/19).

El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut dels informes 166/2019, del Compte General del
Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2017;
167/2019, del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l'exercici 2017; 168/2019, del Compte General
del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017; i
169/2019, del Compte General del Consell Insular de
Formentera corresponent a l'exercici 2017, presentats per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i insta les
institucions afectades a donar compliment a les recomanacions
que s'hi contenen.

Palma, a 10 de juny de 2020
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B) 
Núm. 2, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas

Podemos i MÉS per Mallorca, derivada dels informes de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears 166/2019, del
Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l'exercici 2017 (RGE núm. 11626/19);
167/2019, del Compte General del Consell Insular de
Menorca corresponent a l'exercici 2017 (RGE núm.
11627/19); 168/2019, del Compte General del Consell
Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017 (RGE núm.
11628/19); i 169/2019, del Compte General del Consell
Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2017 (RGE
núm. 11629/19).

El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears a analitzar i adreçar conjuntament
amb els consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i
de Formentera els factors causals dels retards en l'emissió de la
documentació corresponent des dels consells a la Sindicatura
de Comptes per aconseguir així una coordinació àgil i eficaç
que millori la transparència i la fiscalització dels comptes
públics.

Palma, a 10 de juny de 2020
Les diputades
Maria Antònia Trruyols i Martí
Antònia Martín i Perdiz
Joana Aina Campomar i Orell

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

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-046.pdf#page=35
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Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 9928/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació crítica dels apartaments Don Pepe a Es Codolar.

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.

Al llarg de la setmana passada l'Ajuntament de Sant Josep
de Sa Talaia rubricà dos decrets amb els quals instava el
desallotjament dels apartaments Don Pepe després de la
inspecció tècnica efectuada el passat dilluns.

Farà el Govern alguna cosa per tal de salvaguardar el futur
dels propietaris i arrendataris que demà poden quedar-se sense
casa?

Palma, a 27 de juny de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

B)
RGE núm. 9942/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de l'activitat econòmica després de l'estat
d'alarma a les àrees de turisme i treball a Balears.

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

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, quina
valoració fa de l'activitat econòmica que es desenvolupa a
Balears un cop finalitzat l'estat d'alarma a les seves àrees de
turisme i treball?

Palma, a 29 de juny de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

C)
RGE núm. 9943/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pla
de reactivació.

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

Sra. Armengol, creu que el seu pla de reactivació i el del
Govern d'Espanya salvarà el teixit productiu i empresarial de
Balears?

Palma, a 29 de juny de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

D)
RGE núm. 9944/20, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a atacs i assetjament patits per militants de VOX.

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. Pilar Costa, quina opinió li mereix l'atac patit per la nostra
diputada Rocio de Meer i l'assetjament a altres membres i
simpatitzant de VOX?

Palma, a 29 de juny de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

E)
RGE núm. 9948/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració de l'inici de la temporada turística.

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 l'inici d'aquesta temporada
turística atípica a les Illes Balears?

Palma, a 29 de juny de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

F)
RGE núm. 9949/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a problemàtica de la
connectivitat de Menorca.

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.

Com pensa afrontar el Govern la problemàtica endèmica de
la connectivitat de Menorca?

Palma, a 29 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró
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G)
RGE núm. 9950/20, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
contractació de producció aliena d'IB3.

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 opina el Govern que el 2019 només el 0,20'% de la
contractació de producció aliena d'IB3 hagi correspost a
productores menorquines?

Palma, a 29 de juny de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán

H)
RGE núm. 9951/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a prolongació dels ERTO.

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, per què les Illes Baelars no han aconseguit
allargar els ERTO amb les mateixes condicions que l'aripèlag
canari?

Palma, a 29 de juny de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

I)
RGE núm. 9952/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nou
menyspreu del Govern central cap a les Illes Balears davant
la concessió de prerrogatives especials per a les illes
Canàries en l'extensió dels ERTO.

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, consentirà un nou menyspreu del Govern
central cap a les Illes Balears com la darrera concessió de
prerrogatives especials per a les illes Canàries en relació amb
l'extensió dels ERTO?

Palma, a 29 de juny de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

J)
RGE núm. 9954/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creixement de la pobresa 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.

Com valora el Govern la previsió de l'ONG Intermón
Oxfam que Balears serà la comunitat autònoma on més creixerà
la pobresa després de la pandèmia amb un increment d'un
11,7% del percentatge de persones per davall de la línia de
pobresa?

Palma, a 29 de juny de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

K)
RGE núm. 9955/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern quant al turisme de creuers.

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.

Quina serà d'ara en endavant la política del Govern quant al
turisme de creuers?

Palma, a 29 de juny de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

L)
RGE núm. 9956/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
renous que genera la instal·lació suplementària d'energia
elèctrica de Formentera.

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

Sr. Conseller de Medi Ambient, quan pensa solucionar el
problema de renous que genera la instal·lació suplementària
d'energia elèctrica de Formentera?

Palma, a 29 de juny de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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M)
RGE núm. 9957/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finalització de l'actual curs escolar.

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 d'Educació, com valora la finalització de
l'actual curs escolar?

Palma, a 29 de juny de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

N)
RGE núm. 9958/20, del diputat Mariano Juan i Guasch,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació de
la neteja de les platges d'Eivissa i Formentera.

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.

Quan té previst el Govern adjudicar la contracta de neteja
de platges d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 29 de juny de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

O)
RGE núm. 9959/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada
dels preus dels bitllets d'avió.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quines actuacions
pensa dur a terme el Govern per fer front a la recent pujada de
preus dels bitllets d'avió?

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

P)
RGE núm. 9960/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a concentracions
excessives de gent a les festes populars.

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

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern per evitar
concentracions excessives de gent a festes populars que se
celebrin aquest estiu?

Palma, a 29 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Q)
RGE núm. 9961/20, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració del
Reial Decret Llei 24/2020, relatiu als ERTO.

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

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, quina
valoració fa el Govern del Reial Decret Llei 24/2020 aprovat
per l'executiu del Sr. Sánchez en relació amb els ERTO?

Palma, a 29 de juny de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

R)
RGE núm. 9962/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió
de reactivació 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. Armengol, quina planificació de reactivació de la
nostra comunitat autònoma té prevista?

Palma, a 29 de juny de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 1 de juliol de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 9916/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures de suport a la música coral de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

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

El món de la música vocal està vivint amb molta incertesa
i angoixa la tornada a les seves rutines i activitats d'assajos i
actuacions.

No debades, experts autoritzats han subratllat que el cant és
un mitjà molt propici per a la propagació del coronavirus, a
través de les partícules en suspensió contingudes en l'aire
exhalat en cantar.

Un informe de l'Institut Robert Koch, responsable del
control de la pandèmia al país germànic, adverteix sobre el poc
aconsellable que és la pràctica del cant en espais públics, ja que
es multiplica les possibilitats en què pot expandir-se el virus,
segons declaracions de Lothar Wieler, principal responsable
d'aquesta organització.

La veritat és que a l'inici de la pandèmia nombrosos
col·lectius vinculats al cant, des de cors professionals a corals
amateur, van ser focus especialment intensos per a l'expansió
del coronavirus.

A més cal assenyalar que aquestes agrupacions musicals
conformats per cantants i músics aficionats, pertanyen a
col·lectius d'alt risc donada la seva avançada edat, per tant
requereixen d'una atenció molt especial.

El cant coral és molt popular a Balears i de llarga tradició.
Les primeres manifestacions corals allunyades de l'àmbit
eclesiàstic i operístic es van produir a Mallorca amb la fundació
de la Societat Coral Palmesana en 1866. En el cas de Menorca
la seva activitat coral es fixa l'any 1890 amb l'aparició del
Orfeó Mahonés, com assenyala Xavier Carbonell, en la
"Història de les Illes Balears”.

Al dia d'avui, són ja 68 les agrupacions registrades venint
a representen un col·lectiu d'unes 3.500 persones. A la labor de
divulgació del repertori coral constituït per les obres escrites
per autors i mestres locals, nacionals i internacionals cal

sumar-li la inestimable funció de vertebració del territori balear
i de factor de cohesió social.

Aquesta llarga tradició, el nombrós grup de persones
vinculades al món coral, les seves activitats grupals i la crisi
generada per la COVID-19 exigeixen als responsables de
sanitat i cultura dels diferents àmbits competencials una
especial atenció i coordinació, impulsant mesures,
recomanacions, normes i protocols específics que garanteixin
el desenvolupament de les seves activitats, assajos,
desplaçaments i concerts dins els termes sanitaris més adequats
i segurs.

La recuperació del pols de la nostra societat requereix
inexcusablement de cultura i atès que el Pla de Mesures
Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer
front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una
vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una
Nova Normalitat aprovat pel Consell de Govern el passat 19 de
juny de 2020, en el seu apartat X. Mesures relatives a les
condicions en les quals s'hauran de desenvolupar les activitats
culturals i concretament el punt 9è referent a mesures
específiques per a cors de cant, ha generat alarma i molta
polèmica en el món coral.

Per això el Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adoptar
un conjunt de mesures dirigides a garantir la supervivència, la
continuïtat i la sostenibilitat del món coral de les Illes Balears
mitjançant les següents actuacions:

1. La creació d'una Mesa de música vocal, entre Govern Balear
i representants de les Corals de les Illes Balears.

2. La preparació d'un protocol de prevenció sanitari específic,
atenent les recomanacions efectuades per les Corals de les Illes
Balears.

3. La cessió gratuïta d'espais públics de les diferents
administracions per al desenvolupament de les activitats
pròpies de les corals en condicions de màxima seguretat
sanitària.

4. L'impuls de programes formatius en l'àmbit digital amb
especial incidència en activitats grupals per a cantaires.

5. Promoure línies de recerca i innovació per a explorar les
interseccions entre el món coral i tecnologia.

6. Brindar tot el suport institucional al món coral de les Illes
Balears per garantir la seva supervivència, continuïtat i
sostenibilitat.

Palma, a 25 de juny de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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B)
RGE núm. 9917/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a pla d'inversions de millores mediambientals i de
reactivació econòmica, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

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

La llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes
Balears, ens dóna l'oportunitat (ens obliga a) per prioritzar els
recursos econòmics que rebem a les Illes Balears, del Govern
central, així com de la Unió Europea per prioritzar en aquestes
necessitats que portem arrossegant tants anys.

Amb la disposició transitòria quarta, procediment
d'implementació de la xarxa de sanejament, recull (fonamenta)
una part molt important d'aquesta iniciativa.

1. Els municipis que, amb anterioritat al 21 d'agost de 2017,
hagin aprovat inicialment una modificació puntual del seu
planejament on hagin previst àmbits de sòl urbà sense xarxa
de sanejament, d'acord amb l'indicat en la disposició
addicional octava de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d'ordenació i ús del sòl, podran continuar tramitant-la
conforme a la legislació anterior.

2. En els sòls urbans d'ús predominantment residencial
existents a data de 21 d'agost de 2016 que no disposin de
xarxa de sanejament, i per als quals no resulti procedent
l'aplicació del que es preveu en l'apartat anterior, es podran
atorgar llicències d'edificació de nova planta per a ús
residencial, així com els corresponents finals d'obra,
llicències de primera ocupació i cèdules d'habitabilitat
corresponents, d'acord amb la normativa aplicable, sempre
que concorrin els següents requisits:

a) Que no siguin edificis plurifamiliars.
b) Que disposin d'un sistema de recollida d'aigües

residuals homologat que garanteixi un adequat tractament.
c) Que els promotors garanteixin, de qualsevol forma

admesa en dret, l'execució de les obres per a la connexió a
la xarxa de sanejament, una vegada que aquesta estigui
efectivament implantada i en funcionament.

d) Que l'ajuntament, mitjançant un acord plenari, hagi
expressat el seu compromís de:

i) Dotar de clavegueram aquestes zones urbanes que no
disposin de xarxa de sanejament.
ii) O, si fos el cas, en zones urbanes en les quals sigui
inviable la dotació de clavegueram, modificar el
planejament general del municipi, de conformitat amb
l'indicat en la disposició addicional octava de la Llei
2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl.
e) Que la llicència s'atorgui dins dels terminis indicats

en els punts 3 i 4 d'aquesta disposició.

En compliment del requisit previst en l'apartat 2.b)
anterior s'acreditarà que l'interessat ha fet una comunicació
prèvia en la qual s'indicarà detalladament el sistema
homologat de tractament davant l'administració competent
en recursos hídrics a fi i efecte que controli els impactes
possibles sobre el medi ambient.

En compliment del requisit previst en l'apartat 2.d)
anterior, l'acord del ple serà eficaç a partir de la data de la
seva publicació en el Butlletí Oficial dels Illes Balears.

3. Per poder fer efectiva la possibilitat d'atorgar aquestes
llicències d'edificació en el cas del supòsit indicat en el punt
2.d).i anterior, s'establiran els següents terminis:

a) S'establirà un termini màxim d'un any des de la data
de 21 d'agost de 2016.

Si durant aquest termini l'ajuntament no hagués aprovat
el corresponent projecte d'urbanització, de dotació de
serveis o d'obres ordinàries -segons sigui el cas- per a
implantar la xarxa de sanejament en la zona on es demandi
la llicència i les connexions al sistema general de depuració,
l'exempció que permet atorgar llicències, segons el que
s'estableix en el punt 2 anterior, quedarà automàticament
sense vigència.

Quan el procés d'aprovació del projecte indicat
requereixi un informe preceptiu i/o vinculant o autorització
d'una altra administració, el termini màxim establert
quedarà interromput. A aquest efecte, no computarà en
aquest termini el període comprès entre la data de
sol·licitud de l'informe a l'administració corresponent i la
data d'entrada a l'ajuntament de l'esmentat document.

No obstant això, el termini no quedarà interromput en
els períodes que excedeixin del legalment previst en què
l'ajuntament no empleni els requeriments o les peticions de
documentació realitzats per l'administració que informarà
o autoritzarà.

b) En les zones on s'hagi complert l'indicat en l'apartat
3.a) anterior, s'establirà un termini afegit de dos anys des de
l'aprovació del corresponent projecte.

Si durant aquest termini el corresponent ajuntament no
hagués adjudicat les actuacions o obres corresponents al
projecte referit anteriorment, l'exempció que permeti
atorgar llicències, segons el que s'estableix en el punt 2
anterior, quedarà automàticament sense vigència.

c) En les zones on s'hagi complert l'indicat en l'apartat
3.b) anterior, s'establirà un altre termini afegit de dos anys
des de l'adjudicació de les referides obres.

Si durant aquest termini l'ajuntament corresponent no
hagués executat les esmentades actuacions o obres,
l'exempció que permeti atorgar llicències, segons el que
s'estableix en el punt 2 anterior, quedarà automàticament
sense vigència.

d) En les zones on s'hagi complert l'indicat en l'apartat
3.c) anterior, s'establirà un últim termini d'un any des de
l'acta de recepció de les referides actuacions o obres.

Si durant aquest termini l'administració responsable,
l'ajuntament i/o el Govern, no hagués posat en
funcionament el sistema de depuració, distribució i emissió
de les aigües depurades de manera adequada, l'exempció
que permeti atorgar llicències, segons el que s'estableix en
el punt 2 anterior, quedarà automàticament sense vigència.

4. Per poder fer efectiva la possibilitat d'atorgar aquestes
llicències d'edificació en el cas del supòsit indicat en el punt
2.d).ii anterior, s'establiran els següents terminis:
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a) S'establirà un termini màxim d'un any des de la data
de 21 d'agost de 2016.

Si durant aquest termini l'ajuntament corresponent no
hagués aprovat inicialment la modificació del planejament
general, l'exempció que permeti atorgar llicències, segons
el que s'estableix en el punt 2 anterior, quedarà
automàticament sense vigència.

b) En les zones en què s'hagi complert l'indicat en
l'apartat 4.a) anterior, s'establirà un termini afegit de dos
anys des de l'aprovació inicial de la modificació del
planejament general.

Si durant aquest termini l'ajuntament no hagués obtingut
l'aprovació definitiva de la modificació del planejament
general, l'exempció que permeti atorgar llicències, segons
el que s'estableix en el punt 2 anterior, quedarà
automàticament sense vigència.

Quan el procés d'aprovació requereixi informes d'altres
administracions, el termini màxim establert quedarà
interromput. A aquest efecte no computarà en aquest
termini el període comprès entre la data de sol·licitud dels
informes a les corresponents administracions i la data
d'entrada a l'ajuntament de l'últim dels documents
esmentats.

No obstant això, el termini no quedarà interromput en
els períodes que excedeixin del que es preveu legalment en
què l'ajuntament no empleni els requeriments o les peticions
de documentació realitzats per l'administració que ha
d'informar.

5. Encara que l'exempció quedi sense vigència pel transcurs
dels terminis establerts, les llicències ja atorgades podran
obtenir els corresponents finals d'obra, llicències de primera
ocupació i cèdules d'habitabilitat.

6. En cas que hagi transcorregut un dels terminis definits en
els números 3 i 4 d'aquesta disposició, si l'ajuntament
realitzés l'actuació prevista i no hagués transcorregut el
següent termini, tornarà a ser aplicable l'exempció que
permet atorgar llicències.

Conforme a la normativa exposada els Ajuntaments de la
nostra Comunitat Autònoma estan obligats a curt i mitjà termini
a promoure els projectes de dotació de xarxes de clavegueram
de moltes zones del seu municipi que no compten amb aquests
serveis, normalment pel fet que quan van ser executades
aquestes en aquestes urbanitzacions no resultava obligatori el
dotar d'aquesta infraestructura. Moltes d'aquestes zones tenen
funcions residencials, i també es tracta de zones de segones
residències i turístiques.

Però és més, també és evident que és necessari i urgent el
realitzar inversions per a una gestió sostenible en matèria
d'aigua, renovant xarxes de distribució d'aigua, eliminació de
fuites, interconnexió de xarxes, dotació de xarxes en alta,
connexió de dessaladores a les xarxes de distribució, i altres
inversions necessàries per a millorar la xarxes d'aigua potable.
Un altre camp en què és fonamental la modernització i millora
en matèria de depuradores, reutilització d'aigües tractades, i
eliminació d'abocaments a la mar aprofitament d'aigües
depurades per a altres activitats, des de regadiu d'agrícola, com
també per al reg de zones verdes o la neteja viària.

Totes aquestes inversions imprescindibles i necessàries:
xarxes de clavegueram, modernització de xarxes d'aigua
potable, inversions en matèria de depuració haurien de fer-se de
manera coordinada tant des del punt de vista de la seva
execució com del seu finançament, i aprofitar aquesta potent
inversió per a millorar de manera integral els espais públics
sobre els quals s'executin, millorant així la nostra qualitat com
a destinació turística; i tot això aprofitant per a crear ocupació
i reactivar econòmicament aquesta Comunitat Autònoma.

Per això proposem que el Govern Balear coordini i impulsi
un programa integral d'inversions mediambientals i de
reactivació econòmica.

El medi ambient i la qualitat ambiental són elements
fonamentals per a la millora de la qualitat de vida de les
persones i del nostre entorn. Necessitem d'una gestió activa que
passa per fer compatible la conservació amb el
desenvolupament social i econòmic de la nostra comunitat, una
oportunitat que no podem deixar escapar.

Aquests possibles fons com a instruments financers que
col·laboren de manera decisiva en el desenvolupament social
i econòmic de les regions europees, s'han convertit també en
una poderosa eina per a la protecció i conservació del medi
ambient.

Amb l'objectiu de reforçar i aconseguir les metes
proposades en matèria de política econòmica, social i
mediambiental, la Comunitat Europea crea instruments
financers, amb aquests fons servirien perquè la gran majoria de
municipis de les Illes Balears tinguessin aquest estímul
econòmic tan necessari i urgent, així com un termini delimitat
per a donar resposta.

Ajudaria de forma molt especial amb aquesta mena d'obra
pública a mantenir l'activitat empresarial i el teixit productiu
ampliant els mecanismes de liquiditat a empreses i autònoms
per a evitar el seu tancament.

I és per això que el Grup parlamentari Popular proposa la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a que de manera urgent, posi en marxa un Pla
d'Inversions Mediambientals i de Reactivació Econòmica, en
el qual es coordini l'execució material i el finançament per a
executar projectes de dotació de xarxes de clavegueram que
obliga la llei 12/2017, de 29 de desembre, renovació de xarxes
de proveïment d'aigua potable, inversions en la xarxa de
depuradores; de manera coordinada amb els ajuntaments, tot
això, comptant amb el finançament dels fons estatals i de la
Unió Europea destinats a la reactivació econòmica a
conseqüència de l'actual crisi, destinant els fons que rebi del
Govern Central i Europa per a la millora de les nostres zones
urbanes i turístiques amb la dotació de clavegueram,
manteniment de les depuradores i dessaladores impulsant l'obra
pública, per aconseguir un efecte multiplicador i beneficiós per
al conjunt dels ciutadans de les Illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prorrogar els terminis establerts a la Disposició
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Transitòria quarta de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d'urbanisme de les Illes Balears, en el sentit d’ampliar, en dos
anys més, els terminis per a execució de les obres de dotació de
clavegueram a què es refereixen els apartats b), c) i d) del
número 3 de l’esmentada disposició transitòria quarta.

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

C)
RGE núm. 9966/20 (complementada amb l'escrit RGE

núm. 9978/20), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a la realització d'una auditoria integral (financera i
operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes
Balears i el seu sector públic instrumental davant la
dramàtica situació pressupostària i financera de la CAIB
en el context actual de crisi econòmica i social, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Modificació dels
pressuposts de la CAIB i reorientació de la despesa davant la
crisi derivada de la COVID-19.

Exposició de motius

En el context actual de crisi econòmica i social després de
l'impacte negatiu de la pandèmia de la COVID-19, les Illes
Balears serà la comunitat autònoma més afectada amb una
previsió de baixada del PIB entorn d'un 30%, el triple que la
mitjana espanyola, que probablement fa que la nostra comunitat
entri en recessió.

Davant la dramàtica situació pressupostària i financera de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb una previsió
d'una caiguda d'ingressos d'aproximadament 800 milions
d'euros, és important que les modificacions de crèdit i els
ajustos pressupostaris que, en aquest moment, obligatòriament
ha de dur a terme el Govern es faci reorientant la despesa als
serveis i ajudes essencials per a la reactivació econòmica i
social de Balears.

Els efectes econòmics i socials derivats de l'impacte de la
crisi del coronavirus exigeix un Pla d'Ajust per part del Govern
de les Illes Balears sobre la base de la realització d'una
auditoria integral dels comptes de la CAIB i del seu sector
públic instrumental.

El control economicofinancer és un instrument fonamental
per a la millora de la transparència i la gestió en el sector
públic. L'auditoria és l'eina més important per al control
econòmicofinancer i en la utilització de fons públics concorde
a les normes i directrius vigents i als criteris d'eficàcia,
economia i eficiència que exigeixen la llei i l'ètica.

Tenint present tot l'anterior, el Grup Parlamentari
Ciudadanos presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una auditoria integral de tota la despesa
del Govern de les Illes Balears, a càrrec de la Sindicatura de
Comptes, tant de l'Administració de la CAIB com dels ens
instrumentals del sector públic. Per a això, a més d'una
auditoria financera, instam a realitzar una auditoria operativa,
de gestió, d'economia i d'eficiència.

Palma, a 29 de juny de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

D)
RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a "xec formació" per a centres de formació i
acadèmies de reforç educatiu, davant la Comissió
d'Educació, Universitat i Recerca (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Situació dels centres
d'educació i les acadèmies de reforç després de la pandèmia.

Els centres educatius que es dediquen a impartir classes de
suport i reforç en els estudis es troben amb grans dificultats per
continuar amb la seva labor fins al punt que molts es veuran
abocats al tancament davant la conjuntura econòmica i social
tres la pandèmia de la COVID-19.

D'igual manera, el sistema de flexibilització en les
avaluacions d'aquest curs escolar 2019/2020 arran de la crisi
sanitària ha suposat i suposarà un notable descens en nombre
d'alumnes que demandin els serveis de reforç educatiu.

En aquest context, les acadèmies i els centres de formació
que ofereixen classes de reforç han de mantenir la seva
estructura d'empleats contractats i assegurats i contribuir així a
la inserció professional dels joves a la nostra comunitat
autònoma. I es troben amb una gran oferta de competència
deslleial en habitatges particulars que es publicita amb la més
absoluta impunitat, sense que es realitzi cap actuació per
eradicar tota aquesta oferta il·legal de formació.

Tenint present tot l'anterior, el Grup Parlamentari
Ciudadanos presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament dels Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a estudiar fórmules de col·laboració
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públicoprivada amb els centres de formació amb l'objectiu
d'oferir reforç escolar.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears que s'atorguin ajudes o beques a les famílies
d'alumnes amb dificultats en l'aprenentatge amb la creació del
“Xec formació” que els permeti acudir a classes de reforç a
acadèmies adscrites al Programa de col·laboració que posaria
en marxa la Conselleria d'Educació. S'establiran els requisits de
“dificultats en l'aprenentatge” així com els requisits econòmics
de màxims d'ingressos en les unitats familiars oportuns per
poder optar a aquestes ajudes o beques. La mateixa conselleria
establirà un preu màxim hora per alumne a becar i les quanties
dependran de les necessitats educatives de cada alumne en
funció dels informes pedagògics i psicològics del centre
educatiu.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa els mecanismes necessaris per
acabar amb l'oferta deslleial i il·legítima en l'àmbit del reforç
acadèmic.

Palma, a 29 de juny de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5306/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa de mediació
executat des de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.

2015:

Total  48
Mallorca  41
Palma  37
Inca  2
Manacor  2
Menorca (Maó)  3
Eivissa  4

2016:

Total  49
Mallorca  37
Palma  34
Inca  2
Manacor  1
Menorca (Maó)  2
Eivissa  1

2017:

Total  36
Mallorca  32
Palma  29

Inca  2
Manacor  1
Menorca (Maó)  2
Eivissa  2

2018:

Total  33
Mallorca  30
Palma  27
Inca  2
Manacor  1
Menorca (Maó)  2
Eivissa  1

2019:

Total  28
Mallorca  25
Palma  20
Inca  2
Manacor  3
Menorca (Maó)  2
Eivissa  1

Palma, a 11 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5453/20, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a activació d'un comitè permanent
amb un representant de totes les formacions polítiques amb
representació parlamentària amb motiu de la crisi sanitària
COVID-19.

Des de l’inici de la crisi sanitària, el Govern de les Illes
Balears ha mantingut contacte amb tots els partits polítics amb
representació en el Parlament de les Illes Balears. També s’han
celebrat diverses reunions per via telemàtica. La darrera reunió
d’aquesta comissió de seguiment va tenir lloc coincidint amb el
reinici de l’activitat parlamentària.

Palma, a 22 de maig de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5482/20, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a mesures extraordinàries
per al sector agrícola i ramader a conseqüència de la manca
de demanda dels establiments hotelers i del sector de la
restauració.

- Pla de xoc: es destinaran previsiblement més d’1,85 milions
d’euros en diferents mesures per donar suport a la
comercialització, absorció de la producció local i liquidesa de
les empreses (entre d’altres mesures, 400.000 euros per al

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-039.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-039.pdf#page=55
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sector de la pesca, 400.000 per al de la ramaderia, 350.000 per
al del lacti, 600.000 per a l’hortofrutícola, i 100.000 en
assegurances). Les mesures es pagaran amb efecte retroactiu
des de l’estat d’alarma fins al 30 de juny.

- Instrucció per mantenir els mercats: s’ha elaborat un
document, conjuntament amb la Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius, amb les normes a seguir pels
mercats municipals per tal que puguin seguir tots oberts i
mantenir totes les garanties sanitàries per a consumidors i
venedors, amb l’objectiu de tenir disponibles tots els canals de
comercialització i venda possibles per donar sortida al major
percentatge de producció que es pugui.

- Campanyes extraordinàries de consum de producte local i
Pasqua: campanyes comunicatives extraordinàries per fomentar
el consum de producte local durant l’estat d’alarma i durant els
dies de Pasqua. El motiu és que, tot i la demanda creixent
d’aliments, els productors locals tenien dificultats per treure els
seus productes –sobretot frescs i de carn.

- Incorporació de 50 empreses agroalimentàries al mapa de
comerç electrònic de les Balears: s’han afegit aquelles que
venen via telemàtica i que ofereixen repartiment a domicili. En
concret, al mapa de comerç electrònic els consumidors hi
podran trobar a partir d’ara explotacions agràries o agrupacions
de pescadors que venen igualment els seus productes: fruites,
verdures, ous, carn, formatges, vi o peix, entre d’altres.

- Mediació amb distribuïdores i grans superfícies per promoció
de producte local: es va mitjançar amb les principals empreses
distribuïdores i grans superfícies que treballen amb aliments per
tal de trobar la manera d’evitar cap tipus de malbaratament
alimentari, comercialitzant excedents i absorbir més producció
local que havia d’anar destinada a restauració i hostaleria.
Finalment, s’ha aconseguit que pràcticament totes tinguin un
espai de promoció de producte local diferenciat a zones
d’animació.

- Línies del FOGAIBA per a comercialització directa i
promoció interior del producte local: s’han obert dues línies per
valor de 855.693 euros en total (400.000 una i 455.693 l’altra)
per potenciar la comercialització directa (circuits curts sense
intermediaris) i la promoció al mercat interior del producte de
qualitat diferenciada. Es tracta de dues línies d’ajudes
destinades a reforçar, entre d’altres, iniciatives sorgides a causa
de l’estat d’alarma com la venda a domicili, i també la
producció i difusió de productes de qualitat diferenciada a les
Illes (DOP, IGP, etc.)

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

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5521/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a contacte telemàtic per
videoconferència amb els usuaris interns del Centre Son
Tugores.

Segons la informació del centre pràcticament a diari, la
treballadora social i els monitors del centre han anat enviant

fotos i vídeos a les famílies. El personal també ha atès les
cridades dels familiars en qualsevol moment i fora cap limitació
d’horari.

Això s’ha fet amb videoconferències, cridades de
WhatsApp i cridades tant smartphone com per tableta.

També han penjat imatges i vídeos a les xarxes socials.

Els que han estat hospitalitzats a UPRA igual.

En el cas dels usuaris que han estat hospitalitzats a
l’Hospital Universitari de Son Espases, això no ha estat
possible en trobar-se hospitalitzats a zones d’aïllament, però
igualment es comunicava a diari a les famílies tota la
informació que enviaven els treballadors socials de l’hospital.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 5522/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a contacte telemàtic per
videoconferència amb els usuaris interns del Centre Son
Llebre.

Segons la informació del centre pràcticament a diari, la
treballadora social i els monitors del centre han anat enviant
fotos i vídeos a les famílies. El personal també ha atès les
cridades dels familiars en qualsevol moment i fora cap limitació
d’horari.

Això s’ha fet amb videoconferències, cridades de
WhatsApp i cridades tant smartphone com per tableta.

També han penjat imatges i vídeos a les xarxes socials.

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. 5569/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols d'actuació
enfront de la COVID-19 a centres socioeducatius i serveis
de pisos de règim obert gestionats pel GOIB.

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 (1 i 2).

A més, s’han seguit totes les indicacions del servei de
prevenció de riscs laborals i s’ha controlat la temperatura
diàriament a tothom.
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Palma, a 23 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5574/20, presentada per la
diputada Virginia marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a destinació de les ajudes al
sector pesquer anunciades per la Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

Una de les dues ajudes de la mesura, de 200.000 euros en
total, està destinada a cobrir la part de despeses de
funcionament de les llotges de Palma i Eivissa i les confraries
de pescadors amb punts de primera venda a Menorca i les
Pitiüses.

Estem determinant de la manera més exacta possible la
situació actual de les llotges i els punts de primera venda.

L’altra, de 200.000 euros més, és una ajuda de capital
circulant a la qual es podran acollir totes les embarcacions de
les Illes Balears que han continuat fent feina durant l’estat
d’alarma i que les necessitin.

La conselleria està pendent de la línia d’ISBA que farà
possible aquesta segona ajuda, i de la publicació de la mesura
per a la pesca.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5576/20, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a unitats i voluntariat de Protecció
Civil.

El Govern de l’Estat, juntament amb el Govern de les Illes
Balears, han anat establint els criteris de l’actuació
harmonitzada de Protecció Civil davant la COVID-19. 

Des del Govern de les Illes Balears som plenament
conscients de la importància de mantenir una estreta
coordinació entre totes les administracions i organismes
implicats per tal de donar una resposta ràpida i eficaç.

En aquest sentit, a la nostra comunitat es troba activat tot el
Sistema Nacional de Protecció Civil, a més de tots els serveis
públics i privats professionals. De la mateixa manera es troben
activades les agrupacions de protecció civil municipal i estan
realitzant tasques dins del seu propi municipi.

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

Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 5616 i 5446/20, presentades
pel diputat José Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a servei d'ajuda a
domicili i a atenció domiciliària i a les residències de
persones majors, persones dependents enfront de la
COVID-19.

El Servei d’Ajuda a Domicili (d’ara en endavant SAD) es
gestiona a la nostra comunitat autònoma des de diferents
administracions: corporacions locals, consells insulars i
l’administració autonòmica. Correspon a la Conselleria d’Afers
Socials i Esports del Govern de les Illes Balears la previsió de
serveis de SAD per a les persones en dependència amb un grau
reconegut.

El SAD és una prestació destinada a la cobertura de les
necessitats bàsiques de la persona. Inclou un conjunt
d’actuacions realitzades al domicili de les persones, ja siguin
domèstiques o de la llar o, d’atenció personal. Per tant, és, en
aquests moments, una provisió clau per donar resposta a les
necessitats bàsiques de col·lectius particularment vulnerables.

Els usuaris de SAD es troben en situació de vulnerabilitat
davant la infecció per la COVID-19 per diversos motius:

- Presenten patologia de base i comorbilitat.
- Solen tenir una edat avançada.
- Tenen contacte estret amb altres persones (cuidadors).
- Sovint passen molt de temps en entorns tancats i amb
altres persones vulnerables.

Per tal de continuar la prestació del servei i fins i tot
ampliar-lo, dia 16 de març el Ministeri de Drets Socials i
Agenda 2030 va publicar un document tècnic adreçat als SAD
amb l’objectiu de garantir la continuïtat i l’atenció i oferir
pautes.

Dia 17 de març el Ministeri de Sanitat va publicar un
document tècnic sobre el maneig domiciliari de la COVID-19.

Dia 17 de març el Govern de les Illes Balears va publicar el
document de mesures de prevenció i acció en els SAD davant
la COVID-19 per tal de definir les mesures de protecció i
actuació dels professionals dels SAD durant l’epidèmia de la
COVID-19.

D’igual forma, 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 serveis de SAD (tant públics com
privats). Aquest circuit ha possibilitat la realització de proves
de forma ràpida i preferent per aquests col·lectius.

El manteniment de la prestació del SAD ha estat, per tant,
una prioritat, alhora que donar les mesures de seguretat
necessàries tant pels usuaris com pels treballadors.

A 31 de març de 2020, el SAD de persones en situació de
dependència reflecteix les següents dades a nivell de la nostra
comunitat autònoma: persones ateses, 1.089, hores d’atenció
mensual, 27.835.
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Per Illes, el SAD es distribueix de la manera següent:
Mallorca: persones ateses 933, hores d’atenció mensual,
23.908.
Menorca: persones ateses 81, hores d’atenció mensual,
1.691.
Eivissa: persones ateses 70, hores d’atenció mensual, 2.053.
Formentera: persones ateses 5, hores d’atenció mensual,
184.

S’està treballant per incrementar l’oferta del servei. En
concret, s’han subscrit dos contractes per urgència per
incrementar l’oferta per 1.400 hores al mes, totes en els
municipis de Palma i Manacor.

A Mallorca, en relació amb l’oferta a 31 de març del 2020,
l’increment d’hores d’atenció representa el 5,9%, i en nombre
de casos de 8,57%. A l’illa d’Eivissa la cobertura és més gran
i a Menorca la gestió mitjançant convenis amb ajuntaments
també comporta un major nivell de cobertura.

Cal destacar que des de l’inici de l’alarma s’ha desplegat un
servei de seguiment telefònic per a persones dependents, no
ateses a residències o pel servei de teleassistència, amb
professionals de la mateixa conselleria i de la Fundació
d’Atenció a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia
Personals de les Illes Balears.

Hem pogut determinar, mitjançant una breu enquesta
d’atenció sobre cures rebudes les darreres 14 hores, l’estat de
vulnerabilitat de les persones. Hi ha informació de 15.004
persones, la majori9a d’elles en condicions estables i amb el
suport de l’entorn (93,28%), un 6,62% amb alguna necessitat
de suport o seguiment, i només un col·lectiu del 0,09% en
situació de necessitat especial.

A partir de la detecció de les necessitats expressades a les
enquestes, s’ha posat en marxa la feina en xarxa amb els serveis
socials de les corporacions locals i els serveis de salut d’atenció
primària.

En relació als equips de protecció, la seva distribució s’ha
dut a terme a través dels consells insulars, en funció del
material que se’ls ha lliurat des del Servei de Salut. La
distribució s’ha dut a terme segons les necessitats, estudiant
aquells serveis que presentaven casos positius o sospitosos.

Protocols:

El document tècnic de recomanacions a residències de
majors i centres sociosanitaris per la COVID-19 publicat pel
Ministeri de Sanitat dia 5 de març.

El document de recomanacions de prevenció i protecció a
les residències de majors davant 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.

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 5633/20, presentada pel
diputat José Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a acollida temporal de
menors per famílies i/o en estades a albergs tutelats per
l'administració/concerts amb el tercer sector.

Els consells insulars són els encarregats de fer-se càrrec
d’aquestes situacions en cas de produir-se i en tot moment
s’han trobat preparats per aquesta situació, tot i tenir una
incidència molt baixa o nul·la.

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

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 5679/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a persones que consten com a sospitoses
de contagi amb COVID-19 que no han estat ingressades
pendents de realització o de resultat de proves
diagnòstiques a data 30 de març 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
L)

A la Pregunta RGE núm. 5829/20, presentada pel
diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcionaris i treballadors
de la Conselleria de Treball que han hagut d'agafar la
baixa per símptomes de coronavirus entre els dies 16 i 31 de
març.

A causa dels motius de protecció de dades personals, entre
els quals s’hi inclouen molt especialment aquells relacionats
amb els historials mèdics dels treballadors, des de la direcció
general es desconeixen les causes de les baixes dels funcionaris
i mai no s’ha tingut accés a aquesta informació. 

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 6252/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures davant la
COVID a serveis, centres i programes d'acollida de
persones refugiades a la CAIB, responsabilitat del Govern.

Segons informa Creu Roja Illes Balears:

a) S’ha aplicat un protocol d’actuació per centre en matèria
de PRL, un protocol d’actuació per a persones migrants en
dispositius d’acolliment. (S’adjunta Annex 1).

b) No s’han realitzat periòdicament tests. Està planificat
realitzar tests en breu.

c) Sí que s’han realitzat tests a tots els usuaris/as i
treballadors en el centre de Son Rapinya, ja que va haver-hi un
possible cas positiu de la COVID-19. Tots els resultats van ser
negatius.

d) S’han facilitat EPI (màscares, ulleres de protecció,
guants, bussos d’un sol ús als treballadors i a les treballadores,
així com màscares i altre material preventiu (gel
hidroalcohòlics, mocadors d’un sol ús) als usuaris i a les
usuàries.

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

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 6941/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d'informació
i formació per a la salut a la població després d'aixecar-se
el confinament.

Al web http://coronavirus.caib.es es troben tots els plans
amb les mesures de prevenció o protecció elaborades per la
DGSPIP.

El tema de l’educació per a la salut és de l’àmbit
assistencial (conjuntament amb la direcció general) i estaran
inclosos a l’estratègia de desconfinament.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 6942/20, presentada pel
diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, relativa a situació del sector
audiovisual a les Illes Balears.

En cap moment no s’ha trencat el diàleg amb cap empresa
ni associació, el 24 d’abril després de la darrera reunió, les
associacions APAIB, ACIB, APAI, la delegació balear de
CIMA i AAAPIB ens van enviar les propostes següents:

1. Proteccionisme: que tota la programació que s’encomani
aigui amb productores de les Illes Balears.

2. Equilibrar la contractació al llarg de l’any i no
concentrada en els darrers mesos.

3. Reequilibri de partides pressupostàries a IB3. Reclamam
10 milions d’euros (entre el 30-40% del total de pressupost)
per a producció de continguts. Si no és possible, que els
retalls siguin a totes les partides del pressupost, no només
a la partida de programes.

4. Licitació d’informatius per tots, per facilitar l’accés a les
productores locals.
APAIBA – APAI – ACIB – CIMA – AAAPIB.

A l’hora d’escollir un projecte a través d’encàrrec de
producció sigui per ràdio, per televisió o per plataformes, hi ha
un procediment en el qual es considera:

El valor pel que fa al format i adequació al mitjà televisiu,
radiofònic o digital, així com la missió de servei públic seguint
els principis generals de programació de l’EPRTVIB: satisfer
les necessitats democràtiques, socials i culturals dels ciutadans.
Vetllar per la llibertat d’expressió i el dret dels ciutadans a
rebre informació independent, objectiva, imparcial i veraç.
Promoure el coneixement i difondre la identitat de les Illes
Balears, tenint en compte el fet diferencial derivat de la seva
naturalesa insular i pluriinsular. Garantir l’accés universal a la
informació, la cultura, l’educació i l’entreteniment. Difondre i
promocionar la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.
Promoure la pluralitat, la participació i la cohesió social.

La idoneïtat i viabilitat del pressupost, un projecte es
considera viable econòmicament quan el cost de la producció
garanteix la seva correcta execució i està dins dels marges de
l’EPRTVIB. També es té en compte l’eficiència en la gestió i
administració dels recursos humans i tècnics.

La vinculació balear, es valora que la productora i l’equip
de producció estiguin vinculats al territori de les Illes Balears.

I la trajectòria professional, que la productora i l’equip de
producció tinguin l’experiència en la producció del format
presentat.

En relació amb el contracte dels serveis informatius
mitjançant licitació pública, no es considera la divisió en lots
d’aquest servei, ja que una possible divisió i, per tant, una
possible execució per una pluralitat de contractistes diferents,
impossibilitaria la necessitat de coordinar l’execució de les
diferents prestacions, donada la naturalesa integral del servei
mateix. I per una altra banda, la Llei de contractes del sector
públic obliga que els òrgans de contractació donin als licitadors
i candidats un tractament igualitari i no discriminatori i que
ajustin la seva actuació al principi de transparència i per a la
valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta
econòmicament més avantatjosa hauran d’atendre’s a criteris
directament vinculats a l’objecte del contracte. Les productores
de les Illes Balears es poden presentar a la licitació. No es troba
paralitzada, es té previst penjar els plecs la primera setmana de
juny.
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La contractació dels encàrrecs de producció s’està fent de
manera regular, la planificació de la graella es fa a mig termini.

No hi ha previst cancel·lar cap contracte ja compromès, és
cert que les produccions han hagut d’adaptar-se ajustant o
retardant la producció per la situació sobrevinguda de la
COVID-19, implementant mesures en els rodatges de manera
que es pugui prevenir qualsevol contagi i vetllar per la
seguretat de tots els treballadors. Haurà d’aplicar-se durant la
fase de recuperació i actualitzar-se o retirar-se en funció de
l’evolució de la situació i les directrius de les autoritats.

Del pressupost de despesa corrent anual de l’EPRTVIB es
destina aproximadament el 32% als serveis informatius, el 32%
als encàrrecs de producció, el 27% als serveis tècnics, el 3% a
producció aliena i el 4% al pagament de les entitats de gestió.
La previsió de despesa en encàrrecs de producció per al 2020
és d’uns vuit milions i mig d’euros.

Santa Ponça, a 26 de maig de 2020
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7035/20, presentada pel
diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a nombre de
treballadors inclosos en els ERO el març que han cobrat
prestació.

El nombre de treballadors que han rebut la prestació a dia
d’avui és de 130.768.

Per altra banda, comunicar-li que l’entitat gestora
encarregada de les prestacions és el SEPE i és a qui correspon
donar aquesta informació.

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

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 7051/20, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a possible presència de COVID-19 a
les aigües.

Efectivament s’han detectat fragments del virus a la matèria
fecal de pacients que pot arribar a les aigües residuals, però, de
moment només un estudi i només en una mostra de matèria
fecal, ha detectat una forma infecciosa del virus, és a dir que
sembla molt difícil trobar virus sencers i en estat infecciós a les
aigües residuals. La presència de traces de coronavirus a les
aigües residuals pot ajudar a detectar la presència del virus en
la població, tal i com està estudiant el CSIC.

Els estudis duts a terme fins al moment també demostren
que els tractaments secundaris i terciaris a les depuradores són
eficaços en l’eliminació de la presència del virus. Així també
ho constata el fet que no hi hagi cap operador de depuradores
contagiat.

Tant l’Organització Mundial de la Salut com diferents
organismes internacionals i estatals coincideixen en afirmar que
la reutilització de l’aigua depurada és segura quan l’aigua
residual es tracta correctament, ja sigui amb tractaments
secundaris o terciaris, i s’apliquen procediments de desinfecció
que acaben amb la COVID-19. I aquest tractament s’ha de fer
sempre, amb la COVID o no, per normativa sanitària que, a
més, estableix especificitats per a cada ús que se li vol donar a
l’aigua depurada regenerada.

S’ha de tenir en compte que el tractament per a la
reutilització és estricte perquè, a les aigües residuals, el
coronavirus no és l’únic virus que hi pot estar present, sinó
també altres més resistents a la desinfecció i bacteris entre
altres elements.

En el cas de l’aigua potable, els estudis indiquen que el
virus desapareix amb un procés de desinfecció convencional
com el que s’aplica a la potabilització de les aigües.

El govern pren les mesures necessàries per garantir la
desinfecció de l’aigua en la xarxa d’aigua potable en alta. Les
xarxes d’aigües potables en baixa són competència municipal
i com no podria ser d’altra manera els gestors prenen les
mesures de desinfecció adients, com és fa habitualment. Quant
a les aigües regenerades per la seva reutilització, els gestors han
de dur a terme la desinfecció d’acord amb el previst a la
normativa.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 7110/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a persones que consten com a sospitoses
de contagi amb COVID-19 que no han estat ingressades
pendents de realització o de resultat de proves
diagnòctiques a data 20 d'abril de 2020.

Si es fa referència a “persones sospitoses que no han estat
ingressades” es refereix a les persones que han consultat amb
el seu metge de família per tenir simptomatologia possiblement
causada pel SARS-CoV-2 fins el 30/04, les dades són: 9.932 en
total i desglossat per illes: Mallorca 8.816; Menorca, 918;
Pitiüses, 178; desconeguda, 20.

Els casos confirmats, fins a la data del 20/04/2020, les
dades són en total 1.656 i desglossat per illes: Mallorca, 1.463;
Menorca, 114; Pitiüses, 79.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 7605/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa Vacances
en pau.

En data 26 de març del 2020, número de registre
20014552573, l’entitat Associació d’Amics del Poble Sahrauí
de les Illes Balears (AAPSIB) presenta una sol·licitud de
subvenció per import de 200.000 € (dos-cents mil euros) per
dur a terme el projecte denominat Millora de les condicions de
vida de la població sahrauí refugiada als campaments de
refugiats de Tindouf, i sensibilització, incidència política i
mobilització social de la població balear envers el conflicte
sahrauí, amb un cost total de 217.406,36 €. En data 6 d’abril
del 2020, el Govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica
(RASD) va emetre un comunicat pel qual anunciava la
cancel·lació del programa “Vacances en Pau”, atesa la crisi
generada per la COVID-19. L’AAPSIB, davant la nova situació
generada, en data 24 d’abril del 2020 reformula la sol·licitud
inicial i queda finalment el projecte definitiu en quatre eixos
principals:

1. Programa de Vacances en Pau.
2. Cobertura al Sistema de Salut Sahrauí.
3. Ajuda alimentària per als campaments de refugiats
sahrauís de Tindouf.
4. Sensibilització, incidència política i mobilització social
de la població balear envers el conflicte sahrauí.

Es manté, per tant, el programa de Vacances en Pau encara
que durant aquest any 2020, per la situació generada per la
pandèmia de la COVID-19, les accions es duran a terme als
mateixos campaments de refugiats. Vacances en Pau persegueix
el mateix objectiu principal que en anys anteriors, contribuir a
la millora de l’estat de salut general i a la qualitat de vida dels
infants sahrauís que viuen als campaments de refugiats. El
programa d’accions dirigides al conjunt d’infants dels
campaments d’entre 8 i 12 anys, que són un total de 9.112
infants:

- Millorar la salut dels infants sahrauís, a través de les
revisions sanitàries i activitats i tallers de sensibilització per
a la integració de coneixements sobre aspectes relacionats
amb la salut.

- Activitats esportives, culturals i de convivència social que
estimulin el desenvolupament personal dels infants
refugiats.

- Suport a la infraestructura i el treball del Ministeri de
Joventut i Esport de la RASD especialment l’oficina del
programa de Vacances en Pau a nivell central, regional i
local.

- Donar visibilitat durant els mesos d’estiu a la causa del
Sàhara Occidental a través de la difusió de les activitats que
es desenvolupin als campaments al marc d’aquest
programa.

Respecte del programa Vacances en Pau de l’any 2019,
aquest any hi ha una reducció del pressupost d’uns 13.000 €

que es destinaran a l’ajuda alimentària els infants i la població
refugiada.

En data 12 de maig del 2020, la directora general de
Cooperació emet informe justificatiu relatiu a la urgència i la
necessitat de tramitar la subvenció nominativa a l’entitat
Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears
(AAPSI) per executar el projecte denominat Millora de les
condicions de vida de la població sahrauí refugiada als
campaments de refugiats de Tindouf, i sensibilització,
incidència política i mobilització social de la població balear
envers el conflicte sahrauí, perquè es permeti de forma
excepcional tramitar la subvenció, malgrat l’actual situació
d’estat d’alarma.

En data 18 de maig del 2020, la directora general de
Cooperació signa la proposta de resolució.

Per tant, respecte de la situació administrativa de
l’expedient es troba pendent que el Consell de Govern autoritzi
a la consellera d’Afers Socials i Esports la tramitació del
pagament anticipat del cent per cent de la subvenció
nominativa a l’AAPSIB.

L’import de la subvenció prevista als pressuposts generals
de l’any 2020 es destinarà íntegrament a atendre la població
refugiada sahrauí –també els infants- als campaments de
Tindouf en les línies d’actuació indicades en el punt anterior. 

Palma, a 20 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. 7606/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes de
cooperació al desenvolupament finançats pel GOIB en totes
les seves modalitats i objecte de convocatòria.

Respecte de les convocatòries de subvenció 2020:

- Convocatòria de subvencions per executar projectes de
postemergència. Publicada al BOIB núm. 31, de 12 de març
del 2020. En aquests moments els tràmits administratius de
la convocatòria estan suspesos a l’espera que finalitzi l’estat
d’alarma.

- Convocatòria de subvencions per executar projectes de
cooperació per al desenvolupament per a l’any 2020
publicada al BOIB núm. 36, de 17 de març del 2020. En
aquests moments els tràmits administratius de la
convocatòria estan suspesos a l’espera que finalitzi l’estat
d’alarma.

- Convocatòria de subvencions per executar projectes
d’Educació per la Transformació Social per a l’any 2020.
El text de la convocatòria està redactat amb l’informe
jurídics corresponent, pendent de continuar amb la
tramitació administrativa una vegada finalitzi l’estat
d’alarma.
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- Convocatòria de subvencions per executar projectes de
cooperants i prospeccions per a l’any 2020. El text de la
convocatòria està redactat amb l’informe jurídic
corresponent, pendent de continuar amb la tramitació
administrativa una vegada finalitzi l’estat d’alarma.

Convenis prevists a l’any 2020:

- Subvenció nominativa Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació. S’ha iniciat l’expedient (informe, resolució
d’inici i reserva de crèdit), està pendent de la finalització de
l’estat d’alarma per continuar amb la tramitació
administrativa.

- Subvenció nominativa Fons Menorquí de Cooperació.
S’ha iniciat l’expedient (informe, resolució d’inici i reserva
de crèdit), està pendent de la finalització de l’estat d’alarma
per continuar amb la tramitació administrativa.

- Subvenció nominativa Fons Pitiús de Cooperació. S’ha
iniciat l’expedient (informe, resolució d’inici i reserva de
crèdit), està pendent de la finalització de l’estat d’alarma
per continuar amb la tramitació administrativa.

- Subvenció nominativa a l’OCDS de la UIB. S’ha iniciat
l’expedient (informe, resolució d’inici i reserva de crèdit),
està pendent de la finalització de l’estat d’alarma per
continuar amb la tramitació administrativa.

- Conveni de col·laboració per l’actuació conjunta i
coordinada en matèria d’acció humanitària amb l’Agència
Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament (AECID) per a l’any 2020. Pendent de la
tramitació administrativa de la pròrroga del conveni ???

- S’anul·len les subvencions corresponents a la Cooperació
bilateral directa (320.000 €) previstes al Pla Anual 2020.

Palma, a 20 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 7669 a 7677/20, presentades
per la diputada Maria Antònia Garcías i Sastre, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a accions específiques per
rellançar els sectors de producció audiovisual, de les
galeries d'art, de còmics i nous mèdia, de producció de
continguts artístics i culturals, llibreter i d'activitat de les
sales de cinema de les Illes Balears i a accions específiques
per fer costat als gestors culturals, als comissaris i crítics
d'art i als professionals del circ.

El Govern de les Illes Balears ha pres una sèrie de mesures
per avançar cap a la simplificació i agilitat administrativa que
contribueixi a reactivar l’economia, també al sector cultural,
després de la pandèmia. Per la seva part, la Conselleria de
Presidència, Cultura i igualtat ha flexibilitzat la justificació  de
les ajudes atorgades i els períodes d’execució dels projectes
programats perquè es puguin ajornar i celebrar més endavant.
Igualment, ha accelerat els pagaments que tenia pendents, i

concedirà importants bestretes en totes les ajudes que es
convoquin.

També ha obert de manera urgent la convocatòria de 5
línies d’ajuts de caràcter retroactiu –que abraça des de mitjans
2019 fins al 20 d’abril del 2020-, atesa la situació
d’excepcionalitat i que respon a l’interès general, amb
l’objectiu de donar una resposta i sortida immediata a uns ajuts
suspesos obligatòriament per l’estat d’alarma i que ara,
necessàriament, també inclouen que es puguin subvencionar
despeses vinculades a activitats cancel·lades o ajornades a
causa de la pandèmia.

També ha inclòs un paquet de mesures per fomentar les
indústries culturals i creatives dins el Pla autonòmic de
reactivació i transformació econòmica i cultural. Aquestes
mesures s’articulen a través d’un pla de xoc que pretén mitigar
l’impacte de la crisi de la COVID, un pla de reactivació que
ajudarà el sector a adaptar-se a les noves circumstàncies i
hàbits de consum sociocultural quan es reprengui l’activitat en
una “nova normalitat”, una estratègia de digitalització per
ajudar el sector cultural a adaptar-se a les noves tecnologies, i
un pla de foment de la cultura per a nous públics.

Palma, a 20 de maig de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 7959 a 7962/20, presentades
pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a sol·licitud de crèdits amb
aval d'ISBA des de 14 de març a 30 d'abril de 2020, quantia
total de les sol·licituds, nombre de crèdits i quantia total
dels crèdits.

Dins les diferents línies de finançament de la Societat de
Garantia Recíproca ISBA per facilitar l’accés al crèdit a
empreses i autònoms, i només durant el període de 14 de març
a 30 d’abril del 2020, es varen tramitar 491 sol·licituds, per un
import de 66,54 milions d’euros.

Dins les dates esmentades (14 de març a 30 d’abril del
2020), ISBA va aprovar 420 operacions per 49,46 milions
d’euros, de les quals només dins d’aquest període es
formalitzaren 200 operacions per 21,69 milions amb les entitats
financeres.

Palma, a 26 de maig de 2020
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau
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Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 8184/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a instruccions dictades
per administracions competents en gestió de serveis socials
envers la facturació de les despeses.

Podeu consultar la instrucció a l’adreça següent:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4151036&codu
o=3349&lang=ca

Palma, a 27 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. 8201/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a publicitat contractada
pel GOIB als mitjans de comunicació amb motiu de la crisi
COVID-19.

La crisi sanitària sense precedents de la COVID-19 ha
obligat al Govern de les Illes Balears a fer un esforç per poder
difondre la informació d’interès per tots els canals possibles,
entre ells la via publicitària, sempre dins els paràmetres de la
Llei 13/2010, de publicitat institucional de les Illes Balears,
com es fa des de juliol del 2015.

A la Plataforma de Contractació de l’Estat es troba tota la
contractació que fa el Govern i els seus ens instrumentals. Aquí
teniu l’enllaç:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/HYo9D0
AwFEB  0 u0 Sg2 C x G Az 0 F j n V c N F e 0 Y  f r7 G9 9
IAYQEUynxQZC9ki6vdmNuyXNWWwpPMTqtlzZF0Odb
MAWZAwLSx tP4HiSFQQ3dxJ5aiWdfw-1c8wE1wmCK/

Així mateix, i amb motiu de la necessitat de seguir
informant la població d’instruccions sanitàries i
socioeconòmiques rellevants, el Govern continuarà amb les
insercions publicitàries tot el temps que sigui necessari per
informar adequadament la ciutadania. Totes aquestes accions
seran publicades en la Plataforma de Contractació de l’Estat.

Palma, a 19 de maig de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 8284/20, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a liquiditat injectada per la
Conselleria d'Agricultura en el sector primari amb el pla de
xoc anunciat el 26 de març per fer front a la COVID-19.

De moment 400.000 € de pressupost de la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que s’habiliten dins de la
línia general de suport al circulant que es va posar en marxa des
de la Conselleria d’Hisenda i avalada per ISBA. Serviran per

cobrir un finançament total de 4.400.000 €. Aquesta línia està
dirigida a aquelles explotacions agràries, ramaderes,
embarcacions pesqueres i petites indústries agroalimentàries
que necessitin préstecs de liquiditat petits. Seran de fins a
24.000 € per a embarcacions pesqueres, 70.000 per a
cooperatives i SAT, 50.000 per a indústries agroalimentàries
titulars d’explotacions agràries i ramaderes –com pot ser una
formatgeria, un celler o una tafona- i 30.000 per a explotacions
agràries i ramaderes. La resta d’explotacions, empreses i
indústries agroalimentàries que sol·licitin préstecs per una
quantitat major, entraran a la línia general de crèdit habilitada
per la Conselleria d’Hisenda amb l’aval d’ISBA.

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

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 8285/20, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a línia de suport al circulant
per a pesca i agricultura i ramaderia.

Consisteix en una línia dotada amb 400.000 € de pressupost
de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que
s’habiliten dins de la línia general de suport al capital circulant
que es va posar en marxa des de la Conselleria d’Hisenda i que
està avalada per l’ISBA. Aquests fons serviran per cobrir un
finançament total de 4.400.000 €, que està dirigit a totes
aquelles explotacions agràries, ramaderes, embarcacions
pesqueres i petites indústries agroalimentàries que necessitin
préstecs de liquiditat petits. Els préstecs d’aquest fons específic
seran de fins a 24.000 € per a embarcacions pesqueres, 70.000
per a cooperatives i SAT, de 50.000 per a indústries
agroalimentàries titulars d’explotacions agràries i ramaderes
–com pot ser una formatgeria, un celler o una tafona- i 30.000
per a explotacions agràries i ramaderes.

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

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 8286/20, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a observatori de preus.

Sí, es va posar en marxa el passat 24 de març i ja s'han
publicat els primers quatre informes sobre abastiment de
productes i evolució dels preus.

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

A la Pregunta RGE núm. 8287/20, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions del pla de xoc
quant als sectors de pesca, ramaderia, lacti i hortofrutícola.

Totes les actuacions són per afavorir aquests subsectors
però en concret per a cadascun d’ells hem establert:

- Línia de suport a la pesca: es tracta d’una línia de 200.000
euros de fons propis per cobrir els costs de funcionament de
les llotges de Palma i d’Eivissa, i els punts de primera
venda de Menorca i les Pitiüses.

 
- Línia sectors oví, caprí i porcí: es tracta d’una línia amb
250.000 euros de fons propis per pal·liar la situació del
sector ramader, que té una forta dependència de la
restauració i l’hostaleria. Aquesta ajuda es divideix en
diferents línies d’actuació, com el suport als productors i als
operadors amb una ajuda per cobrir els costs de transport,
sacrifici, congelació i emmagatzematge. També s’ha posat
en marxa una línia de suport als productors de porc negre
mallorquí i s’ha facilitat la recerca de possibles compradors
a la península.

- Línia sector lacti: es tracta d’una línia de 350.000 euros
per donar resposta a la reducció de la demanda tant de llet
líquida UHT com de formatge Mahón-Menorca, i altres
tipus de productes. La línia cobreix els sobrecosts de
‘augment de la quantitat de llet a processar, els nous
processos industrials per fer front a l’estoc, així com el
major cost d’aquests processos. També compensa la
davallada del preu de la llet als ramaders i es subvencionarà
la retirada de vaques velles. Actualment es treballa amb el
ministeri per aprofitar els reglaments de la Unió Europea
sobre emmagatzematge de formatge, mantega i llet en pols.

- Línia sector hortofrutícola: a banda de les línies a les que
es puguin acollir les organitzacions de productors, es
convocarà una mesura per valor de 300.000 euros per a la
creació d’una plataforma única de venda de fruites i
hortalisses de les Balears.

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

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 8291/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a plans, protocols i
previsions del Govern de les Illes Balears en el marc de la
situació de crisi de la COVID-19 per a la realització de les
reunions dels fòrums, consells i comissions dels diferents
organismes i departaments en què participin representants
i entitats de la societat civil.

Des de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
s’adopten una sèrie de mesures dirigides a mantenir el
distanciament social per prevenir la propagació de la pandèmia.

Així mateix, el Govern de les Illes Balears ha continuat
mantenint comunicació via telemàtica amb els diferents òrgans
de participació dependents del Govern. Alguns exemples són
la celebració del Consell Rector de l’IBDona, la Mesa Sectorial
d’Educació o la Mesa Sectorial d’Habitatge, entre d’altres. A
mesura que la normalitat vagi assentant-se en la rutina de les
Illes i les normes i els seus períodes tornaran a la normalitat. 

Palma, a 22 de maig de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 8440/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del GOIB
adreçades a les cases i centres Balears a l'exterior envers la
situació COVID-19.

Durant aquest període, el Govern de les Illes Balears ha
mantingut el contacte amb totes les comunitats balears a
l’exterior, les quals, a més a més, han col·laborat amb el
Govern per ajudar als ciutadans de les Illes que eren de viatge
als seus territoris a retornar.

Pel que fa a les mesures concretes de suport, d’una banda,
s’han flexibilitzat les condicions d’execució de les actuacions
previstes en la convocatòria de subvencions per a comunitats
balears a l’exterior del 2019 que restaven pendents de
finalitzar. Algunes de les entitats a les quals es va concedir la
subvenció disposaven fins al dia 31 de març del 2020 per a la
finalització dels seus projectes i, per afavorir la seva
realització, prèvia interlocució amb aquestes entitats,
mitjançant resolució de la consellera de Presidència, Cultura i
Igualtat de 7 d’abril del 2020, es va ampliar el termini
d’execució de les actuacions fins al 15 de setembre del 2020
(BOIB núm. 54, de 9 d’abril del 2020).

D’altra banda, es preveu mantenir la convocatòria de
subvencions per a les activitats que puguin dur a terme durant
el 2020, de promoció i difusió de les Illes Balears, la seva
cultura i la seva llengua, per a les obres de reforma de les seves
seus que siguin necessàries i per al manteniment ordinari
d’aquestes. En els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2020 hi figuren 75.000 €
per a aquesta finalitat, dels quals 35.000 € són amb càrrec al
capítol 7 dels pressuposts i 40.000 € al capítol 4. L’import total
és el mateix que s’hi ha destinat els tres darrers anys, en què
mai no s’ha exhaurit, però s’ha incrementat l’import
corresponent a les despeses d’inversió.

Palma, a 26 de maig de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
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Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 8514/20, presentada per la
diputada patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a programes individualitzats per
identificar concretament els alumnes que no han tingut
l'oportunitat de continuar amb l'ensenyament des de l'estat
d'alarma.

Des d’un primer moment s’ha fet una identificació
individual i seguiment dels alumnes que no han fet seguiment
de les classes, tant per part dels centres educatius com pel que
fa a inspecció educativa.

Així mateix, tant pels alumnes que han tengut més
dificultats com pels alumnes que no han fet un seguiment
adequat de les classes, aquest estiu es posarà en marxa el
Programa d’Acompanyament Escolar.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 8515/20, presentada per la
diputada patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a fons del Ministeri d'Educació per a
la dotació tecnològica dels centres educatius.

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha rebut
per part del Ministeri 829.000 euros per a l’adquisició de
llibres i material didàctic en qualsevol format.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 9854/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent del nou defensor dels
Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears,
sobre les accions que pensa dur a terme per garantir els
drets dels pacients de Formentera a l'hora de comptar amb
la base operativa del 061.

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

Motivació del procediment d'urgència: L’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears garanteix, en el seu article vint-i-cinquè, el
dret a la prevenció i la protecció de la salut mitjançant un
sistema sanitari públic de caràcter universal. El fet que els
ciutadans de Formentera no puguin comptar amb una base

operativa del 061 suposa una minva del dret a la prevenció i la
protecció de la salut d’aquests, a més d’un greuge comparatiu
per als seus ciutadans, que són els únics de l’arxipèlag que no
compten amb una base operativa del 061 a la seva illa. El
Parlament de les Illes Balears va aprovar la dotació de 360.000
€ per a aquesta base operativa arran de l’esmena 10149/2019
al Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la CAIB per al
2020. El Govern de les Illes Balears tenia el compromís de
desplegar la base operativa del 061 a Formentera aquest mes de
maig tot i que, el passat 28 d’abril, la consellera de Salut i
Consum va anunciar en seu parlamentària que el desplegament
d’aquesta base operativa dependria de “les necessitats que hi
hagi a l’illa”. Expirat el termini del Govern per executar aquest
compromís, cal conèixer quines accions pensa prendre el
Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic per garantir
els drets dels pacients de Formentera a l’hora de comptar amb
base operativa del 061. El passat 20 de juny apareixia publicat
al Butlletí Oficial de les Illes Balears el cessament del Sr.
Miquel Gascón Mir, Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari
Públic de les Illes Balears, amb efectes a partir del 30 de juny.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Sol·licitud de sessió plenària extraordinària amb un

determinat ordre del dia i de sessió de la Diputació
Permanent (RGE núm. 9963/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juliol 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. 9963/20, presentat per 12 diputats i diputades dels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
mitjançant el qual se sol·licita la convocatòria d'una sessió
plenària extraordinària i d'una sessió de la Diputació
Permanent, respecte de l'ordre del dia següent:

Punt únic. Proposicions no de llei:
• RGE núm. 7698/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i

MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.

• RGE núm. 3478/20, dels grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a rebuig a
l'ampliació de l'Aeroport de Son Sant Joan.

Així mateix, la Mesa acorda d'informar la Junta de
Portaveus de la convocatòria de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
Sol·licitud de sessió plenària extraordinària amb un

determinat ordre del dia i de sessió de la Diputació
Permanent (RGE núm. 9965 i 9967/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juliol 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 els escrits
RGE núm. 9965 i 9967/20, presentats per 16 diputats i
diputades dels Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos,
VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i
Mixt, i pel grup parlamentari Popular, respectivament,
mitjançant els quals se sol·licita la convocatòria d'una sessió
plenària extraordinària i d'una sessió de la Diputació
Permanent, respecte de l'ordre del dia següent:

Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant el Ple:
1. RGE núm. 9950/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de
producció aliena d'IB3.

2. RGE núm. 9951/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a prolongació dels ERTO.

3. RGE núm. 9944/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
atacs i assetjament patits per militants de VOX.

4. RGE núm. 9928/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació
crítica dels apartaments Don Pepe a Es Codolar.

5. RGE núm. 9942/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de l'activitat econòmica després de l'estat d'alarma
a les àrees de turisme i treball a Balears.

6. RGE núm. 9954/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creixement de la pobresa a les Illes Balears.

7. RGE núm. 9955/20, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
del Govern quant al turisme de creuers.

8. RGE núm. 9956/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
renous que genera la instal·lació suplementària d'energia
elèctrica de Formentera.

9. RGE núm. 9957/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finalització de l'actual curs escolar.

10. RGE núm. 9958/20, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació de
la neteja de les platges d'Eivissa i Formentera.

11. RGE núm. 9959/20, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada
dels preus dels bitllets d'avió.

12. RGE núm. 9960/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a
concentracions excessives de gent a les festes populars.

13. RGE núm. 9961/20, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració del
Reial Decret Llei 24/2020, relatiu als ERTO.

14. RGE núm. 9949/20, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a problemàtica de

la connectivitat de Menorca.
15. RGE núm. 9948/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració de l'inici de la temporada turística.

16. RGE núm. 9943/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
pla de reactivació.

17. RGE núm. 9952/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nou menyspreu del Govern central cap a les Illes
Balears davant la concessió de prerrogatives especials
per a les illes Canàries en l'extensió dels ERTO.

18. RGE núm. 9962/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de reactivació econòmica.

Així mateix, la Mesa acorda d'informar la Junta de
Portaveus de la convocatòria de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Sol·licitud de sessió plenària extraordinària amb un

determinat ordre del dia i de sessió de la Diputació
Permanent (RGE núm. 9968 i 9971/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juliol 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 els escrits
RGE núm. 9968 i 9971/20, presentats per 12 diputats i
diputades del Grup Parlamentari Popular, i pel Grup
Parlamentari Popular, respectivament, mitjançant els quals se
sol·licita la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària i
d'una sessió de la Diputació Permanent, respecte de l'ordre del
dia següent:

Punt únic. Interpel·lació RGE núm. 10412/19, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ràtios escolars als centres
educatius de les Illes Balears.

Així mateix, la Mesa acorda d'informar la Junta de
Portaveus de la convocatòria de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

D)
Sol·licitud de sessions extraordinàries de les comissions

permanents corresponents en relació amb diverses
proposicions no de llei i de sessió de la Diputació Permanent
(RGE núm. 9970 i 9972/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juliol 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 els escrits
RGE núm. 9970 i 9972/20, presentats per 13 diputats i
diputades dels Grups Parlamentaris Popular i Ciudadanos , i pel
Grup Parlamentari Popular, respectivament, mitjançant els
quals se sol·licita la convocatòria de sessions extraordinàries de
les comissions permanents corresponents i d'una sessió de la
Diputació Permanent, per tal de poder procedir a la tramitació,
el debat i l'aprovació, si pertoca, de les proposicions no de llei
següents:

• RGE núm. 9916/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de suport a la música coral de les Illes Balears.

• RGE núm. 9917/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d'inversions de millores mediambientals i de
reactivació econòmica.

• 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.

• RGE núm. 9966/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la realització d'una auditoria integral (financera i
operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes
Balears i el seu sector públic instrumental davant la
dramàtica situació pressupostària i financera de la CAIB en
el context actual.

• RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a xec de formació per a centres de formació i
acadèmies de reforç educatiu.

Així mateix, la Mesa acorda d'informar la Junta de
Portaveus de la convocatòria de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Sol·licitud de sessió plenària extraordinària amb un

determinat ordre del dia i de sessió de la Diputació
Permanent (RGE núm. 10001 i 10002/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juliol 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 els escrits
esmentats a l'enunciat, presentats per 14 diputats i diputades
dels Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos i El Pi-Proposta
per les Illes Balears, i pel Grup Parlamentari Popular,
respectivament, mitjançant els quals se sol·licita la

convocatòria d'una sessió plenària extraordinària i d'una sessió
de la Diputació Permanent, respecte de l'ordre del dia següent:

Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant el Ple:
1. 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.

2. RGE núm. 9654/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pla
de vacunació 2020 població de les Illes Balears.

3. RGE núm. 9659/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades
a l'àrea de salut.

Així mateix, la Mesa acorda d'informar la Junta de
Portaveus de la convocatòria de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 9963/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 1 de juliol 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
la sol·licitud de sessió plenària extraordinària de l'escrit
esmentat, per al proper dia 7 de juliol d'enguany, a les 9.15
hores, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària sol·licitada per 12 diputats i
diputades adscrits als Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant l’escrit
RGE núm. 9963/20.

Palma, a 1 de juliol 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. 9965/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 1 de juliol 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
la sol·licitud de sessió plenària extraordinària de l'escrit
esmentat, per al proper dia 7 de juliol d'enguany, a les 9.25
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hores, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària sol·licitada per 16 diputats i
diputades adscrits als Grups Parlamentaris Popular,
Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les
Illes Balears i Mixt, mitjançant l’escrit RGE núm. 9965/20.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 9968/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 1 de juliol 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
la sol·licitud de sessió plenària extraordinària de l'escrit
esmentat, per al proper dia 7 de juliol d'enguany, a les 9.35
hores, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària sol·licitada per 12 diputats i
diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 9968/20.

Palma, a 1 de juliol 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. 9970/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 1 de juliol 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
la sol·licitud de sessions extraordinàries de les comissions
corresponents, per al proper dia 7 de juliol d'enguany, a les
9.45 hores, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de
sessions extraordinàries de les comissions corresponents
sol·licitada per 13 diputats i diputades adscrits als Grups
Parlamentaris Popular i Ciudadanos, mitjançant l’escrit
RGE núm. 9970/20.

Palma, a 1 de juliol 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. 10001/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 1 de juliol 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
la sol·licitud de sessió plenària extraordinària de l'escrit
esmentat, per al proper dia 7 de juliol d'enguany, a les 9.50
hores, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària sol·licitada per 14 diputats i
diputades adscrits als Grups Parlamentaris Popular,
Ciudadanos i El Pi-Proposta per les Illes Balears mitjançant
l’escrit RGE núm. 10001/20.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvis a la composició de la Diputació Permanent per

part del Grup Parlamentari Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juliol de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9945/20,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt i es dóna per assabentada
que, amb efectes des de dia 30 de juny de 2020, el membre
titular de la Diputació Permanent per part del Grup
Parlamentari Mixt serà el diputat Josep Castells i baró, i el
membre suplent, la diputada Sílvia Tur i Ribas.

Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 50, de 19 de juny
de 2020.

-  Pàg. 3110. Informació. Apartat F)

Al llistat de les proposicions no de llei a tramitar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, s'hi ha d'afegir
la següent:

RGE núm. 15/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-050.pdf#page=100
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-028.pdf#page=103
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relativa a revisió i renúncia de la indemnització pel cost
de residència temporal d'alts càrrecs i el personal
eventual del Govern de les Illes Balears.  

-  Pàg. 3111. Informació. Apartat F)

Al llistat de les proposicions no de llei a tramitar davant la
Comissió d'Economia, s'hi ha d'afegir la següent:

RGE núm. 9148/20, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a reactivació de
l'activitat firaire.

-  Pàg. 3112. Informació. Apartat F)

Al llistat de les proposicions no de llei a tramitar davant la
Comissió de Salut, s'hi han d'afegir les següents:

RGE núm. 9146/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a
suport ILG medicaments a un preu just.

RGE núm. 9426/20, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a reforç del servei d'infermeria de l’hospital de
Formentera per a l’atenció a la cronicitat, realització de
TAC d’urgència i servei de diàlisi.

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 51, de 26 de juny
de 2020.

-  Pàg. 3129 i 3170. Informació. Apartat A)

Al sumari, hi manca l'apartat que figura com a A) dins el
text: 
Admissió de l'escrit RGE núm. 9697/20, del Govern de
les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 10/2020, de
12 de juny, 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.

A més, en aquest mateix apartat, on diu:
Decret llei 10/2020, de 12 de maig, de prestacions socials
de caràcter econòmic de les Illes Balears

Hi ha de dir: 
Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials
de caràcter econòmic de les Illes Balears

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-050.pdf#page=101
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-050.pdf#page=91
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-050.pdf#page=102
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-050.pdf#page=90
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-050.pdf#page=93
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-051.pdf#page=50
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