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N) A la Pregunta RGE núm. 7614/20, presentada per la diputada idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a control de COVID-19 a entrades d'aeroports i ports a les Illes Balears. 3340

O) A la Pregunta RGE núm. 7617/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
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Q) A les Preguntes RGE núm. 7700 i 7701/20, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a mesures de neteja i desinfecció dutes a terme a les residències de persones majors i centres sociosanitaris a les
Illes Balears (1 i 2). 3340

R) A les Preguntes RGE núm. 7702 a 7706/20, presentades pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a campanyes del Govern per promocionar el producte balear i la producció feta aquí els anys 2015 a 2019.
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S) A la Pregunta RGE núm. 7710/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya de suport a la internacionalització de les empreses de Balears. 3341

T) A la Pregunta RGE núm. 7718/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a aplicació de l'Ordre SND 37/2020, de 25 d'abril, sobre les condicions en les quals s'han de desenvolupar els desplaçaments
per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 3341

U) A la Pregunta RGE núm. 7903/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a advertències del Sr. Antoni Nicolau, responsable del Servei d'Epidemiologia de la Conselleria de Salut respecte del coronavirus.    
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V) A les Preguntes RGE núm. 7925 a 7928/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a protocols de seguretat sanitària als diferents establiments turístics de les Illes Balears amb motiu de la COVID-10
(1 a 4). 3341

W) A les Preguntes RGE núm. 7929 a 7932/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als comerços, empreses de transport discrecional i taxis amb
motiu de la COVID-10 (1 a 4). 3341

X) A les Preguntes RGE núm. 7933 a 7936/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar a espais comuns i zones d'afluència turística pel seu interès
cultural, patrimonial, natural o de qualsevol altra mena amb motiu de la COVID-10 (1 a 4). 3341

Y) A les Preguntes RGE núm. 7937 a 7940/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als ports i aeroports de les Illes Balears i a estacions
d'autobusos, metro i tren amb motiu de la COVID-10 (1 a 4). 3342

Z) A la Pregunta RGE núm. 7950/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a paper
de l'ISPIB dins l'estat d'alarma. 3342

AA) A la Pregunta RGE núm. 8144/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a realització a farmàcies de test diagnòstic de COVID-19. 3342

AB) A la Pregunta RGE núm. 8145/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil postconfinament COVID-19. 3342

AC) A la Pregunta RGE núm. 8183/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a personal voluntari per a actuacions enfront de la COVID-19 inscrit a la web de la Conselleria d'Administracions Públiques
i Modernització del GOIB. 3343

AD) A la Pregunta RGE núm. 8185/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a situacions de necessitat ateses mitjançant la prestació de serveis extraordinaris per part de les entitats del tercer sector que
tenen concertacions amb el GOIB. 3343

AE) A la Pregunta RGE núm. 8186/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a recursos, ingressos de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària IdISBa. 3344

AF) A la Pregunta RGE núm. 8188/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a Comissió d'experts per analitzar els projectes presentats a la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears
(IdISBa) amb motiu de la investigació científica sanitària per la COVID-19. 3344

AG) A la Pregunta RGE núm. 8192/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a Pla d'actuació del Govern de les Illes Balears per fer front a una possible segona ona de COVID-19. 3344

AH) A la Pregunta RGE núm. 8217/20, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a petició d'instal·lació de tecnologia 5G a les Illes Balears. 3345
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AI) A la Pregunta RGE núm. 8218/20, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a estudis del tipus d'impacte mediambiental en relació amb la instal·lació de tecnologia 5G.    

3345

AJ) A la Pregunta RGE núm. 8219/20, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a estudis del tipus d'impacte contra la salut en relació amb la instal·lació de tecnologia 5G.      
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AK) A la Pregunta RGE núm. 8297/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a terminis i pressupost d'execució de la realització de les obres de reforma a l'alberg juvenil La Victòria d'Alcúdia previstes per
a la seva reobertura l'any 2021. 3345

AL) A les Preguntes RGE núm. 8299 a 8302/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a sol·licituds de test per detectar COVID-19 denegades a Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca. 3345

AM) A la Pregunta RGE núm. 8329/20, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a recollida d'ADN dels morts en el desembarc de Bayo. 3346

AN) A les Preguntes RGE núm. 8346 a 8354/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a control sanitari a ports i aeroports (1 a 9). 3346

AO) A la Pregunta RGE núm. 8516/20, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a fons a rebre pel Govern de les Illes Balears per part del Ministeri d'Educació per tal de millorar la dotació tecnològica dels
centres educatius. 3346

AP) A la Pregunta RGE núm. 8517/20, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a protocols clars i concrets dels Ministeris de Sanitat i d'Educació per a l'organització del proper curs 2020-2021. 3346

AQ) A la Pregunta RGE núm. 8533/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a projectes presentats a la Fundació IDISBA convocatòria 2020. 3346

AR) A la Pregunta RGE núm. 8648/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a pla de mesures del Servei de Salut de les Illes Balears per a l'atenció de la salut mental dels ciutadans arran del confinament
i de l'impacte psicològic de la pandèmia COVID-19. 3347

AS) A la Pregunta RGE núm. 8649/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a EPI protecció davant riscs COVID-19 en els serveis SAMU i 061. 3347

AT) A la Pregunta RGE núm. 8651/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a assistència als usuaris, als treballadors i al personal sanitari a les residències de persones majors i a centres assistencials de
les Illes Balears. 3347

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 10319/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora de Salut
Pública, sobre el Pla de contenció davant els rebrots de la COVID-19. 3348

B) RGE núm. 10355/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença de la CONGDIB,
Coordinadora d'ONGD-Illes Balears, sobre la cooperació davant els reptes d'una societat post COVID. 3348

C) RGE núm. 10356/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de la presidenta de Red Eléctrica
de España, Sra. Beatriz Corredor, sobre la situació i el full de ruta en relació amb la instal·lació del segon enllaç submarí Mallorca-
Menorca, així com les actuacions dutes a terme per garantir el subministrament elèctric de Menorca després de la interrupció patida
l'octubre de 2018 i les responsabilitats que se'n deriven. 3348

D) RGE núm. 10359/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, sobre la polèmica sorgida amb el text proposat a la prova de llengua i literatura catalana de l'examen de selectivitat
de 2020. 3348

E) RGE núm. 10380/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, sobre el Pla de retorn dels alumnes i docents als centres educatius competència del Govern per al pròxim curs
escolar a Formentera, les inversions extraordinàries que el Govern farà a Formentera a partir del finançament extraordinari de la
COVID-19 assignat per part de l'Estat i l'estat de les inversions en infraestructures educatives per a l'illa de Formentera compromeses
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en els pressuposts generals de la CAIB per a 2020 i/o previstes en el Pla d'infraestructures educatives 2016-2023 del Govern.
3349

3.17. INFORMACIÓ

A) Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 10235/20. 3349

B) Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 10251/20. 3349

C) Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 10258/20. 3349

D) Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 10290/20. 3350

E) Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 6867/19. 3350

F) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8596/20. 3350

G) Admissió de l'escrit RGE núm. 10868/20, del Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol,
pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes
de la crisi ocasionada per la COVID-19; i de sol·licitud de sessió plenària extraordinària per decidir sobre la validació o la derogació
del decret llei esmentat. 3350

H) Tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de l'Informe de funcionament de l'Agència Tributària de les Illes Balears
corresponent a l'any 2019 (escrit RGE núm. 9976/20). 3350

I) Sol·licitud de sessió plenària extraordinària amb un determinat ordre del dia i de sessió de la Diputació Permanent (RGE núm.
10866/20). 3351

J) Sol·licitud de sessions extraordinàries, des de dia 1 a dia 9 de setembre, per dur a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si
pertoca, del Projecte de llei RGE núm. 8711/20 (RGE núm. 10867 i 10909/20). 3351

K) Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 10866/20. 3352

L) Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 10867/20. 3352
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de juny de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1990/20, relativa a rebuig a l'anomenada ecotaxa aèria,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears constata el caràcter de
primera necessitat que té la connectivitat aèria per a Balears
i per a les regions insulars en general quant que no
existeixen alternatives de mobilitat de mercaderies i
persones amb la península i altres regions insulars més enllà
de l'avió o el vaixell, i que l'aviació forma part indissociable
del turisme de Balears, que constitueix el major sector
econòmic de la nostra comunitat autònoma, generador de
riquesa i llocs de treball, i que, per tant, qualsevol
imposició de noves taxes o impostos al transport aeri
anirien en contra de la supervivència de Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears s'oposa a qualsevol
possibilitat d'implantació de noves taxes o impostos al
transport aeri, que no farà una altra cosa que castigar els
residents de Balears conculcant els drets i discriminant-los
respecte dels de la península, a més d'atacar greument i
directament la competitivitat del nostre sector empresarial
i productiu en general i del turístic en particular, a més de
significar un atac a Balears com destinació turística. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a treballar conjuntament amb el sector empresarial i
productiu de Balears i especialment amb el sector turístic
per, a través del consens polític i social, establir les millors
mesures per combatre el canvi climàtic, sense atemptar
contra els drets dels residents a Balears ni contra els sectors
productius i especialment contra el turisme com el principal
sector econòmic i generador de llocs de treball.

A la seu del Parlament, 7 de juliol de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria 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 17 de juny de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5577/20, relativa a modificació de la Llei d'avaluació

ambiental estatal per a la regularització d'infraestructures
públiques, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar de forma urgent la modificació de l'article
9.1 de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental, a fi i efecte
que els projectes parcialment o totalment executats puguin
ser objecte d'avaluació ambiental amb totes les garanties
procedimentals i ambientals que siguin exigibles.

A la seu del Parlament, 7 de juliol de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de juliol
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 9080/20, relativa a condemna dels atacs racistes als
EEUU, amb l'esmena RGE núm. 10078/20, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears condemna els atacs
violents, racistes i els excessos policials produïts als Estats
Units d'Amèrica contra la ciutadania negra o racialitzada
d'aquest país.

2. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport a les
protestes pacífiques que s'estan desenvolupant per reclamar
un tracte just i igualitari i el respecte dels Drets Humans per
a tots els ciutadans i les ciutadanes dels Estats Units
d'Amèrica, sigui quina en sigui la raça, l’origen o qualsevol
altra condició personal, i expressa que és imprescindible
restablir urgentment la convivència pacífica mitjançant l'ús
d'estratègies no bel·licistes.

3. El Parlament de les Illes Balears condemna els atacs
vandàlics perpetrats contra les estàtues del pare Juníper
Serra i lamenta la tergiversació i la manipulació de la
història que es fa per part d’alguns grups radicals.

A la seu del Parlament, 7 de juliol de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
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 1 de juliol
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de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 8791/20, relativa a suport al món de l'esport davant
la crisi de la COVID-19, amb l'esmena RGE núm. 10077/20,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

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

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

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

• Regular l’exercici de les professions de l’esport:
professors d’educació física, monitors esportius,
entrenadors esportius, directors esportius, etc.; i a
definir l’exercici professional així com la prestació
remunerada dels serveis propis de les professions de
l’esport. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears:
• A destinar els diners que estaven prevists per al

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

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

• Que els diners que el Govern tenia previst destinar de
forma directa o a través de la Fundació per l’Esport
Balear al patrocini d’esdeveniments esportius que s’han
cancel·lat i que no es preveu que es puguin celebrar
durant el 2020, es destini a donar suport a clubs i
empreses, amb l’objectiu de finançar despeses
directament vinculades a l’esdeveniment, tot i que
aquest s’hagi suspès.

A la seu del Parlament, 7 de juliol de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del director de l'Oficina de Prevenció i

Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, davant la

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre  el
seu informe de recomanacions derivat de l'expedient
48/2019 (RGE núm. 5050/20).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de juny de
2020, tengué lloc la compareixença del director de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, qui
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de compareixença de la Plataforma contra

l'ampliació de l'Aeroport de Palma, sobre el seu punt de
vista i posicionament respecte dels projectes d'ampliació de
l'Aeroport de Palma (RGE núm. 3414/20).

 La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de juny de
2020, acordà de recaptar la compareixença de la Plataforma
contra l'ampliació de l'Aeroport de Palma, per tant d'informar
sobre el tema indicat.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Empat en el resultat de la votació del punt 2 de la

Proposició no de llei  RGE núm. 1990/20.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de juny de
2020, a la votació del punt 2 de la proposició no de llei
esmentada, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a
l'anomenada ecotaxa aèria, es produí un empat; per tant,
després de tres votacions amb el mateix resultat, d'acord amb
l'article 101.3 del Reglament de la cambra, l'apartat esmentat
serà sotmès a la decisió del Ple de la cambra.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-048.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010077
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-030.pdf#page=40


3326 BOPIB núm. 56 - 17 de juliol de 2020

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de juliol de 2020, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 10401/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes
Balears, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 10412/19.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari 
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
10412/19, relativa a ràtios escolars als centres educatius de les
Illes Balears, la moció següent.

En data de 7 de juliol el Grup Parlamentari Popular va
interpel·lar el conseller d’Educació, Sr. Martí March,  referent
a les ràtios existents a les escoles de Balears i la incidència que
aquestes tenien en l’aplicació dels protocols sanitaris
imprescindibles a dia d’avui per poder garantir la seguretat i la
salut d'alumnes, professors i tot el personal del centre educatiu
en general. El conseller va reconèixer que havia estat un curs
lamentable, després de constatar que pares i docents havien
salvat la papereta de la gestió educativa durant el confinament
i al final de curs.

És inacceptable que després de cinc anys de disposar de mil
cinc-cents milions d’euros més de pressupost anual i un 30%
més de pressupost anual per a l’educació, no s’hagin complert
les promeses de construcció de nous centres educatius,
d'eliminació de barracons i de reducció de les ràtios a les aules;
amb el resultat que els centres educatius de Balears es troben
massificats amb més alumnes per aula dels desitjats per a la
qualitat educativa.

El Consell Escolar de les Illes Balears ha emès informe de
recomanacions per al proper curs 2020-21 en data de 30 de
juny, on es constata que la pandèmia ha posat en evidència la
situació del nostre sistema educatiu, el que ha determinat que
una part important de l’alumnat s’ha vist seriosament danyat en
el seu aprenentatge i s'han incrementat les desigualtat existents
per la manca de recursos digitals i de formació a distància. I
continua fent una primera proposta per revertir aquesta situació
i és la reducció de ràtios, per poder complir els protocols
sanitaris i per raons pedagògiques.

És una constatació que la Sra. Armengol se va comprometre
a unes ràtios màximes amb la comunitat educativa l’any 2016,
així com que el conseller March les havia promès prèviament
en l’Acord Marc de drets sociolaborals que va signar en 2015
amb els representants del sector; ràtios que suposaven un
màxim de 20 nins per aula a infantil, 25 nins per aula a primària
i 30 nins per aula a secundària i batxillerat, sense que aquestes
dades fossin possibles ràtios mitjanes sinó un màxim que no es

devia sobrepassar en cap cas. Aquests acords signats han estat
paper banyat, i les signatures de la presidenta del Govern i del
seu conseller han resultat una falsedat.

A resultes de l’exposat, el Grup Parlamentari Popular,
subsegüent a la interpel·lació presenta la següent

Moció

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment per part del Govern de les Illes Balears del
compromís de ràtios educatives d’un màxim de 20 nins per aula
a infantil, 25 nins per aula a primària i 30 nins per aula a
secundària i batxillerat; compromís inclòs en el document
signat per la presidenta Armengol amb la comunitat educativa
en data de 7 de març de 2016 i incloses pel conseller March en
l’Acord Marc de 30 de setembre de 2015 com a part dels seus
Acords de governabilitat per a la legislatura passada.

Segon. El Parlament de les Illes Balears reprova la gestió del
conseller March que, tot i disposar d’un pressupost anual
aproximat de 1.000 milions d’euros per a polítiques educatives,
no ha revertit la situació massificada dels centres educatius de
les Illes Balears, agreujada pel pas del temps i l’increment
constant d’alumnes, el que determina que el curs 2020-21
resulta complicat aplicar els protocols sanitaris exigits davant
la pandèmia COVID-19, imprescindibles per garantir la
seguretat sanitària d’alumnes, pares, docents i la resta de
personal que fa feina als centres educatius balears.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment al seu compromís de reducció
de ràtios educatives d’acord amb els documents signats per la
presidenta Armengol i conforme a les recomanacions del
Consell Escolar que aconsellen la reducció del nombre
d’alumnes per aula per al curs 2020-21 per motius sanitaris i
pedagògics.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar de forma urgent i constatable al Govern
d'Espanya, una partida COVID d’entre els 2.000 milions
promesos per la ministra Celaá, suficient i proporcional a les
necessitats i demandes de la comunitat educativa de les nostres
illes, perquè es puguin aplicar protocols adequats de seguretat
sanitària als centres educatius públics i privats concertats, tant
si són centres ordinaris com centres d’educació especial. El
Govern haurà de donar compte detallat d’aquestes actuacions
en seu parlamentària dins el primer trimestre del curs 2020-21. 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment als mandats parlamentaris
sorgits dels acords adoptats en matèria educativa a la Comissió
d’Educació de 12 de juny de 2020 sobre actualització dels
mòduls de funcionament de l’escola concertada per millorar el
manteniment de centres i la contractació i la retribució de
personal de suport educatiu per fer viable un curs amb plenes
garanties de qualitat sanitària i educativa.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el personal docent i no docent dels
centres educatius públics d’acord amb les reclamacions dels
representants dels treballadors i de les associacions de mares i
pares de les Illes, així com millorar les aportacions per a la
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contractació de personal docent als centres educatius privats
concertats i avançar cap a la promesa equiparació retributiva.

Palma, a 10 de juliol de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de juliol de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 10285/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
projectes dels diferents departaments orgànics i sector
públic instrumental dependent del GOIB, prevists per a
finançament a través de l'ITS en l'exercici pressupostari
2020.

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

Després de la notícia publicada al diari Última Hora el
06/07/2020 en la qual el Govern anuncia que no es realitzaran
alguns projectes prevists per a 2020 amb el finançament a
través de l'ITS, com per exemple les obres de reforma de
l'alberg La Victòria d'Alcúdia:

Quins han estat els projectes, els objectius i les
infraestructures aprovades pel Govern per a la seva execució
pressupostària totalment o parcialment durant l'any 2020 i
prevists de ser finançats a través de l'ITS, que han estat
descartats o ajornats per a la seva realització prevista enguany?

Se sol·licita el detall del nom del projecte i l'import
pressupostat el 2020.

Palma, a 6 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 10286/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
inici de la licitació del projecte de les obres de reforma de
l'alberg de La Victòria d'Alcúdia.

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

La Conselleria d'Afers Socials i Esports anuncià que el
2020 sortiria a licitació una sèrie de contractes corresponents
al projecte de reforma i actuacions, obres a l'alberg de La
Victòria d'Alcúdia.

Quin és el termini i en quina fase del procediment
administratiu i de contractació es troba el projecte anunciat?

Quina partida pressupostària de 2020 s'ha establert per a
aquesta actuació?

Palma, a 6 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 10287/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions, pressupost i execució de la despesa realitzada a
l'alberg de La Victòria d'Alcúdia des de la seva clausura el
juliol de 2019 fins al 6 de juliol de 2020.

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

Quines han estat les actuacions, el pressupost destinat i la
despesa realitzada des de qualsevol departament dependent del
GOIB, des del mes de juliol de 2019 fins al mes de juliol de
2020 a la instal·lació de l'alberg de La Victòria (Alcúdia)?

Palma, a 6 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 10288/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions, pressupost i execució de la despesa realitzada
des de qualsevol departament del Govern en el campament
juvenil de La Victòria d'Alcúdia des de juliol de 2019 fins
al 6 de juliol de 2020.

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



3328 BOPIB núm. 56 - 17 de juliol de 2020

Quines han estat les actuacions, el pressupost destinat i la
despesa realitzada a la instal·lació del campament juvenil de La
Victòria d'Alcúdia, des de juliol de 2019 fins a la data d'avui?

Palma, a 6 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 10358/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a compliment d'actuacions del Pla
hidrològic de les Illes Balears.

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

Quines actuacions s'han realitzat fins ara, de les establertes
al Pla hidrològic de les Illes Balears, corresponents al segon
cicle 2015-2021?

Palma, a 9 de juliol de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

F)
RGE núm. 10361/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
del contingut de les proves per a l'accés a la Universitat.

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

Té la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca establert
algun tipus de control sobre el contingut de les proves per a
l'accés a la Universitat?

Palma, a 9 de juliol de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

G)
RGE núm. 10362/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contingut de les proves per a l'accés a la Universitat.

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

Qui són els responsables de fixar el contingut dels textos
que són objecte de comentari a les proves per a l'accés a la
Universitat?

Palma, a 9 de juliol de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

H)
RGE núm. 10363/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
seguiment del contingut de les proves per a l'accés a la
Universitat.

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

Quin seguiment fa la conselleria del contingut de les proves
per a l'accés a la Universitat?

Palma, a 9 de juliol de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

I)
RGE núm. 10365/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de reunions del comitè de rutes aèries
celebrades al llarg de 2020.

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

Quantes reunions del comitè de rutes aèries s'han celebrat
al llarg de 2020?

Palma, a 9 de juliol de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

J)
RGE núm. 10366/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de sol·licituds de reunió del comitè de
rutes aèries que s'han fet pel Govern balear al llarg de
2020.

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

Quantes sol·licituds formals de reunió del comitè de rutes
aèries s'han fet pel Govern balear al llarg de 2020?

Palma, a 9 de juliol de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
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K)
RGE núm. 10367/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús
obligatori de mascaretes a la població a tots els espais
públics fins i tot a espais oberts.

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

S'ha anunciat en els mitjans de comunicació que el GOIB
establirà com a obligatori l'ús de la mascareta a la població,
modificant el regulat fins a la data.

Quins criteris té prevists el Govern per garantir l'adquisició
i els recursos per adquirir les mascaretes i el seu ús correcte
(reposició periòdica segons els paràmetres de salut establerts)
en aquells col·lectius més vulnerables (sense recursos
econòmics, persones sense llar, persones en situació de major
risc per l'exercici d'activitats d'economia submergida)?

Palma, a 9 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

L)
RGE núm. 10368/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
control i prevenció COVID a l'arribada de passatgers a
ports i aeroports de les Illes Balears.

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

S'ha denunciat per part d'usuaris i passatgers de l'aeroport
de Palma, que a l'arribada no s'ha realitzat cap mena de control,
ni emplenar qüestionaris, ni presa de temperatura corporal per
part de les autoritats sanitàries habilitades per a aquesta
actuació.

Quin coneixement té el GOIB sobre aquests fets?

Quin protocol de seguretat enfront de la COVID-19 se
segueix a l'arribada de passatgers als ports i aeroports de les
Illes per a: interilles, illes-península, estranger-illes?

Ha aportat personal professional sanitari el GOIB per
realitzar aquests controls juntament amb personal de Sanitat
Exterior (ministeri)?

Palma, a 9 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

M)
RGE núm. 10369/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reforç del servei d'ambulàncies SVB-SVA SAMU-061 en
temporada d'estiu 2020 a les Illes.

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

Quin nombre d'efectius i en quins municipis de les quatre
illes té previst el Servei de Salut/Conselleria de Salut i Consum,
reforçar les unitats d'ambulàncies SVB i SVA atès el previst
augment de població residencial i de vacances en els mesos de
juliol i agost?
(Se sol·licita especificació de data-període, unitats SAMU i
tipus, i municipi)

Palma, a 9 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

N)
RGE núm. 10382/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a recurs d'alçada pendent de resoldre a la
Conselleria de Medi Ambient.

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

Existeix a la Conselleria de medi Ambient un recurs
d'alçada pendent de resoldre, presentat en data 21/01/2016,
contra la constitució de la Junta de Govern de la comunitat de
regants "La Font de la Vila" de Banyalbufar?

Palma, a 10 de juliol de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

O)
RGE núm. 10383/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocol d'actuació de les proves d'accés a la Universitat.

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

Quin protocol es du a terme per part de la Conselleria
d'Educació, Universitat i Recerca en relació amb el contingut
de les proves d'accés a la Universitat?

Palma, a 9 de juliol de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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P)
RGE núm. 10384/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contingut de les proves d'accés a la Universitat.

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

Com s'efectua, per part de la Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca, el seguiment per a la determinació del
contingut de les proves d'accés a la Universitat?

Palma, a 9 de juliol de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Q)
RGE núm. 10436/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre d'unitats bàsiques de
salut que romanen tancades a les Illes Balears.

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

Quantes unitats bàsiques de salut (UBS) d'Atenció Primària
romanen tancades a les Illes Balears?

Palma, a 13 de juliol de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

R)
RGE núm. 10437/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a previsió per part de la
Conselleria de Salut d'obrir les unitats bàsiques de salut
que encara romanen tancades a les Illes Balears.

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

Quan té previst la Conselleria de Salut obrir les unitats
bàsiques de salut (UBS) d'Atenció Primària que encara
romanen tancades a les Illes Balears?

Palma, a 13 de juliol de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

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

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 10615/20, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a modalitat
presencial d'ESO als CEPA.

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 és la intenció del Govern respecte de la modalitat
presencial d'ESO a les escoles d'adults (CEPA) de Menorca de
cara al curs que ve?

Palma, a 13 de juliol de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán

B)
RGE núm. 10813/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a freqüències i
horaris de la connectivitat entre illes.

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.

Creu el Govern que les freqüències i els horaris de la
connectivitat entre illes responen a les necessitats dels residents
de Balears?

Palma, a 8 de juliol de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

C)
RGE núm. 10849/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centre integral d'FP d'Hoteleria i Turisme a Ciutadella.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Quin és el calendari d'execució i entrada en funcionament
del centre integral d'FP d'Hoteleria i Turisme a Ciutadella?

Palma, a 14 de juliol de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

D)
RGE núm. 10850/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
HPO 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 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, se sent satisfet per la
feina i la gestió realitzades amb els habitatges HPO de
Menorca?

Palma, a 14 de juliol de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

E)
RGE núm. 10851/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a taxa
al sector de la reparació d'embarcacions nàutiques.

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.

S'ha reunit el Govern amb l'Autoritat Portuària de les Illes
Balears davant la implementació de la nova taxa al sector de la
reparació d'embarcacions nàutiques?

Palma, a 14 de juliol de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

F)
RGE núm. 10852/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de les mascaretes als ciutadans de les Illes
Balears.

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

Quan té previst el Govern donar compliment al mandat
parlamentari de finançar les mascaretes als ciutadans de les
Illes Balears?

Palma, a 14 de juliol de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

G)
RGE núm. 10853/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del Pla de reactivació econòmica en relació amb
les àrees d'indústria i comerç.

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. Vicepresident i Conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius, quina valoració fa del Pla de reactivació
econòmica en relació amb les seves àrees d'indústria i comerç?

Palma, a 14 de juliol de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

H)
RGE núm. 10854/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures esportives del 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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera d'Afers Socials i esports, em pot dir quines
són les mesures esportives del Pla de reactivació que més li
agraden o que destacaria?

Palma, a 14 de juliol de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

I)
RGE núm. 10855/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
publicació de la convocatòria d'ajudes 2020 destinades a
mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat
a centres especials d'ocupació i eliminació de barreres
arquitectòniques.

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.

Quan té previst el Govern publicar la convocatòria d'ajudes
2020 destinades a mantenir els llocs de treball de persones amb
discapacitat a centres especials d'ocupació i eliminació de
barreres arquitectòniques?



3332 BOPIB núm. 56 - 17 de juliol de 2020

Palma, a 14 de juliol de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

J)
RGE núm. 10856/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de les condicions educatives amb el Pla de
reactivació econòmica.

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

Considera el conseller d'Educació que el Pla de reactivació
econòmica millorarà les condicions educatives de les Illes
Balears?

Palma, a 14 de juliol de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

K)
RGE núm. 10857/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implantació d'alguna mesura més per a la reactivació
econòmica de la nostra comunitat autònoma.

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.

Pensa, Sra. Armengol, implantar alguna mesura més per a
la reactivació econòmica de la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 14 de juliol de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

L)
RGE núm. 10858/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a xifres de la COVID-19.

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

Sra. Patrícia Gómez, el Ministeri de Sanitat i la Conselleria
de Salut ofereixen un nombre diferent de casos i de defuncions
per COVID a les Illes Balears, quina de les dues xifres és la
real?

Palma, a 15 de juliol de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

M)
RGE núm. 10859/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
pujada d'imposts.

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, es compromet vostè en aquesta cambra a no
pujar els imposts sense esgotar abans totes les opcions de
reducció de despesa inclòs l'excés de càrrecs polítics?

Palma, a 15 de juliol de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

N)
RGE núm. 10860/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa al sector de
l'artesania i les mesures adoptades amb motiu de la
COVID-19.

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

Sr. Conseller, quines mesures específiques per al sector de
l'artesania ha adoptat el Govern davant la crisi provocada amb
motiu de la pandèmia per la COVID-19?

Palma, a 15 de juliol de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

O)
RGE núm. 10861/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
increment del 15% d'edificabilitat a establiments turístics.

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, està assegurada la mesura que ofereix la
possibilitat d'incrementar un 15% l'edificabilitat a establiments
turístics?

Palma, a 15 de juliol de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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P)
RGE núm. 10863/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a inici semipresencial del curs a
l'ensenyament secundari per a persones adultes.

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 quin motiu els alumnes de l'ensenyament
secundari per a persones adultes (ESPA) estan obligats, des del
primer moment, a iniciar el pròxim curs de manera
semipresencial?

Palma, a 14 de juliol de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Q)
RGE núm. 10864/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a espais suficients als centres educatius de
Balears per complir amb les mesures de seguretat sanitària.

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, com té previst garantir, la Conselleria
d'Educació, Universitat i Recerca, que els centres educatius de
les Balears comptin amb els suficients espais per poder complir
amb les mesures de seguretat sanitària establertes?

Palma, a 15 de juliol de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

R)
RGE núm. 10865/20, de la diputada Patrícia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern per garantir la neutralitat ideològica
de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la
Universitat.

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, que farà el Govern de les Illes Balears per
garantir la neutralitat ideològica de la prova d'avaluació de
batxillerat per a l'accés a la Universitat (EBAU)?

Palma, a 15 de juliol de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de juliol de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 10295/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a derogació de la Llei mordassa, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

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

L’any 2015 el Congrés dels Diputats va aprovar la Llei
orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat
ciutadana, més coneguda com a Llei mordassa. Es tracta d’una
llei que va ser aprovada amb l’objectiu de limitar els drets i les
llibertats públiques de la ciutadania i de criminalitzar la
protesta ciutadana. Entre altres coses, aquesta norma permet
multar i processar manifestants de convocatòries no
autoritzades, com ha succeït en diferents manifestacions
convocades en els darrers anys arreu de l’Estat, sense que les
Illes n’hagin estat una excepció.

Així, nombrosos col·lectius i associacions de la societat
civil, com ara Amnistia Internacional o Human Rights Watch,
a més de la majoria de partits d’esquerres, han rebutjat aquesta
norma des de la seva aprovació. De fet, en el seu moment
diferents grups polítics que en aquell moment formaven
l’oposició del Congrés dels Diputats van presentar un recurs
d’inconstitucionalitat contra aquesta llei que va ser admesa a
tràmit pel Tribunal Constitucional. A més, van sorgir diferents
col·lectius de rebuig al retrocés que ha suposat aquesta norma,
com ara la plataforma Menorca en lluita contra la Llei
mordassa, que va aconseguir convocar mig miler de persones
als carrers. Fins i tot el The New York Times va denunciar que
es tractava d’una llei impròpia d’un règim democràtic.

El passat 30 de juny, aprofitant el cinquè aniversari de
l’aprovació de la norma, Amnistia Internacional va denunciar
que el Govern de l’Estat no l’hagués derogada encara, tot i que
era un dels punts del programa signat entre el PSOE i Unidas
Podemos el desembre de 2019 per a la formació del govern de
coalició. A més, Amnistia Internacional ha posat sobre la taula
que l’actual govern hagi usat aquesta llei molt més que el
govern del conservador Mariano Rajoy: només en els tres
mesos de l’estat d’alarma s’han interposat un milió de multes
emparades per la Llei mordassa.

Per altra banda, cal recordar que el 16 de setembre de 2015,
el Parlament de les Illes Balears ja va aprovar una proposició
no de llei presentada per MÉS per Menorca de rebuig a aquesta
llei (RGE núm. 4343/2015). En el mateix sentit, el 27 d’abril
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del 2017 se’n va aprovar una altra (RGE núm. 3234/2017), a
través de la qual s’instava el Govern de l’Estat i les Corts
espanyoles a la seva derogació.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i les Corts espanyoles a donar la màxima celeritat a la
derogació de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la
seguretat ciutadana, coneguda com Llei mordassa.

2. El Parlament de les Illes Balears farà arribar un comunicat
expressant el seu rebuig al Tribunal de Drets Humans
d'Estrasburg, per la vulneració de drets fonamentals que suposa
aquesta norma.

Palma, a 7 de juliol de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán
El portaveu
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 10334/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista i Unidas Podemos, relativa a impuls de l'activitat
educativa a la natura, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca.

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

Les fases de desescalada així com la "nova normalitat"
marcada per les autoritats sanitàries estableixen mesures de
distanciament. Malauradament desconeixem l'evolució de la
malaltia i no podem aventurar encara quina situació ens
trobarem la tardor de 2020 quan es tornin a iniciar les classes,
ja que podrien veure's afectades en el cas de produir-se un
repunt de la malaltia que obligàs a aplicar, novament, mesures
severes de distanciament o fins i tot de confinaments.

L'educació a la natura pot ser una eina addicional a
contemplar en aquest sentit. A més, també aborda la causa
última de la pandèmia atès que la degradació dels entorns
naturals, la sobreexplotació de recursos, la destrucció d'hàbitats
silvestres, el canvi climàtic, el consum de fauna salvatge i la
pèrdua constant de la biodiversitat s'han relacionat directament
amb l'aparició del virus SARS-CoV-2.

L'abundància d'espai i material no estructural de la natura
convida a la indagació, l'exploració i l'experimentació, fomenta
la mirada crítica i enforteix la resiliència dels nins i les nines.
Moure's a l'aire lliure, en un entorn no preparat però segur, és
un precursor de salut i fortalesa física.

A l'exterior és més senzill mantenir les distàncies de
seguretat, les infeccions es transmeten amb més dificultat i el

contacte amb l'aire i el sol reforça les defenses. Per això
constitueix un espai més segur que una aula.

Pel que fa a planificar activitats a l'aire lliure i en contacte
amb els entorns naturals, per un costat hi ha aquells centres
educatius que tenen un grup fix de nins i nines que acudeixen
diàriament, desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure i la
natura constitueix un espai de referència. Per altre, hi ha el
model de l'educació combinada mitjançant el qual l'alumnat
acudeix a un centre convencional part del temps i, l'altra part,
s'uneix a un espai educatiu a l'aire lliure a la seva zona.

El ritme pot ser de diversos dies a la setmana o d'una
setmana al mes, per exemple. El més important és que les
tasques pedagògiques es reparteixin de forma equitativa entre
els dos espais i els seus responsables.

Aquest model fa dècades que es posa en pràctica a Europa,
amb especial incidència al Regne Unit, on existeixen centenars
d'espais d'educació a la natura ("Forest Schools") que tenen
convenis amb les escoles properes. A Dinamarca, a principis
dels anys cinquanta del segle passat, hi va haver una gran
demanda d'escoles infantils per acollir els fills i les filles de les
dones que havien quedat vídues després de la Segona Guerra
Mundial i necessitaven incorporar-se al mercat laboral.

Aquestes mesures ja han estat avalades per personalitats i
organitzacions de prestigi com són Richard Louv (educador
ambiental), Francesco Tonucci  (pedagog i impulsor de
mesures per augmentar el contacte dels infants amb el seu
entorn més immediat), Greenpeace, Ecoembes i l'Asociación
Española de Educación Ambiental que ha publicat. Aquesta
proposta recull l'esperit de les experiències impulsades per la
"Institución Libre de Enseñanza" de Francisco Giner de los
Ríos que ja, a principis del segle XX, propugnava aquestes
activitats.

A més, l'Asociación Nacional de Educación en la
Naturaleza (EDNA) ha publicat fa poc diversos documents tals
com manuals i manifest per marcar línies d'actuació en aquest
sentit i que exposen no només les necessitats de la infància sinó
que a més proposen protocols concrets d'actuació atesa
l'emergència sanitària provocada per la COVID-19.

En anteriors proposicions no de llei presentades per aquest
mateix Grup Parlamentari Socialista i aprovades per aquest
Parlament de les Illes Balears durant la present legislatura
2019-2021, ja s'instava al Govern de les Illes Balears a
promoure l'accés dels escolars als centres educatius mitjançant
l'ús de mitjans de transport no motoritzats i a l'impuls de
camins escolars segurs. Tot plegat, a banda de reduir la
contaminació, va encaminat en la filosofia de propiciar el
contacte de l'escolar amb el seu entorn urbà i/o natural més
immediat i que el vehicle de motor no impedeix pel seu
tancament i velocitat.

D'entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible
aprovats per l'ONU, aquesta proposta s'incardina en els
següents:

Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de
qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota
la vida per a tothom.
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4.7 Per a 2030, garantir que tot l'alumnat adquireixi els
coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el
desenvolupament sostenible, a través, entre d'altres, de
l'educació per al desenvolupament sostenible i l'adopció
d'estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de
gènere, la promoció d'una cultura de pau i no-violència, la
ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i
de la contribució de la cultura al desenvolupament
sostenible.

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments
humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes
i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per
a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb
discapacitat.

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi
climàtic i els efectes d'aquest.
13.b Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat de
planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi
climàtic als països menys avançats i als petits estats insulars
en.desenvolupament, centrats concretament en les dones,
persones joves i comunitats locals i marginades.

Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible
dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera
sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la
degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat.

La Nova Agenda Urbana, aprovada també per l'ONU a la
cimera Hàbitat III celebrada a Quito (Equador) l'any 2016
estableix tota una sèrie de preceptes de conservació dels
hàbitats naturals i facilitar el seu accés a la població:
"Ens comprometem a promoure la creació d'espais públics
segurs, integradors, accessibles, verds i de qualitat que
fomentin el desenvolupament social i econòmic, a fi d'aprofitar
de manera sostenible el seu potencial per generar més valors
socials i econòmics, entre altres, el valor de la propietat, i
facilitar l'activitat empresarial i les inversions públiques i
privades, així com les oportunitats de generar mitjans de
subsistència per a tothom."

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista i el Grup
Parlamentari Unidas Podemos presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar pràctiques educatives que relacionin de
manera més directa i freqüent els alumnes, especialment els
cicles d'educació infantil i primària i també l'educació no
formal, amb el seu entorn natural més immediat, sense que això
substitueixi la metodologia habitual dins l'aula dels centres
educatius ni suposi una càrrega addicional als equips docents.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a col·laborar per tal de facilitar l'apropament dels
escolars als entorns naturals (parcs, jardins, places, boscs, etc.)
i que aquests siguin els més accessibles i propers possibles
d'acord amb els plans municipals de creixement i manteniment
de les zones verdes així com d'accessibilitat.

Palma, a 8 de juliol de 2020
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan 
Alejandro López i Soria

C)
RGE núm. 10360/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a millores
en les condicions laborals del personal tècnic d'infermeria,
davant la Comissió de Salut.

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

Actualment, després de la crisi sanitària de la COVID-19,
s'ha demostrat la importància per a la vida i les cures de tenir
un sistema sanitari fort. La fortalesa dels nostres sistemes
públics passa per un finançament suficient que mantingui les
condicions laborals més favorables i dignes per a les plantilles
de personal.

En aquest cas, a més, és imprescindible impulsar i avançar
cap a modificacions i actualitzacions legals que suposin un
benefici concret al personal sanitari perquè això repercutirà
directament i molt rellevantment en el benefici de la societat.

En qualsevol estudi dels professionals sanitaris ha de
donar-se un enfocament adequat a la realitat sociodemogràfica
del nostre país perquè ens ajuda a acceptar els diferents patrons
de salut i malaltia que progressivament es faran majoritaris en
les pròximes dècades, i que als quals, els recursos del Sistema
Nacional de Salut, tant a nivell humà com a nivell material,
hauran d'adaptar-se.

Les i els auxiliars d'infermeria són la infanteria de la
Sanitat, però malgrat les nombroses funcions que realitzen, són
els grans oblidats del sistema.

Les seves funcions estan regulades a l'Estatut de personal
sanitari no facultatiu, de 26 d'abril de 1973, secció 8 articles 74
al 84.

En aquesta regulació de fa 47 anys no es contemplen les
funcions reals que actualment duen a terme en el
desenvolupament del seu caràcter de professionals de la sanitat.
A causa d'aquesta regulació desfasada, la seva labor no queda
registrada a l'historial del pacient.

A més d'una font de frustració constant en la seva labor
diària per l'absència de reconeixement, aquesta falta de registre
objectiu produeix inseguretat laboral i podria posar en un greu
perill la situació dels i les pacients per la inexistència d'un
registre que correspongui eficaçment amb la cadena de treball
real.

Per això és important reconèixer les seves funcions i
responsabilitats que realment duen a terme en el



3336 BOPIB núm. 56 - 17 de juliol de 2020

desenvolupament de la seva professió i actualitzar la normativa
a aquest nou segle XXI.

Finalment, cal posar en relleu que des de 1985, els i les
tècniques d'infermeria, formen part de l'equip d'infermeria, que
té reconegut el caràcter d'autoritat sanitària a la Llei orgànica
1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei orgànica
10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal.

No obstant això, l'equip d'infermeria és molt sovint subjecte
passiu d'agressions tant físiques com verbals per part de
pacients i familiars de pacients.

És important conscienciar i informar de l'obligació de tots
i de totes a complir la llei i fomentar el respecte als
professionals sanitaris per evitar la violència i les agressions.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears proposa:

1. Instar el Govern de l'Estat a revisar l'Estatut de Personal
Sanitari No Facultatiu, de 26 d'abril de 1973, i actualitzar les
funcions dels i les auxiliars d'infermeria a les competències
reals i funcions diàries que realitzen a l'actualitat.

2. Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar campanyes
informatives i de conscienciació sobre el civisme i el respecte
als i les professionals dels equips sanitaris, a fi d'eradicar la
violència que sofreixen mentre es troben en els seus llocs de
treball exercint la seva labor.

Palma, a 6 de juliol de 2020
Els diputats
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Juli Dalmau i de Mata
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 10364/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a qualitat en l'ocupació pública, 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 nombre de treballadors interins de l'Administració
autonòmica s'ha anat incrementat de manera substancial en els
últims anys. Si l'any 2015 el percentatge d'interins era d'un
20,98%, a finals de l'any 2019 s'havia incrementat fins al
37,73%, segons dades publicades.

En el II Acord per a la millora de l'Ocupació Pública i de
les Condicions de Treball, de 9 de març de 2018 (BOE
26.03.18), pactat entre els sindicats més representatius i
l'anterior govern de l'Estat, i aplicable a totes les
administracions públiques, s'estableix com a objectiu que la
temporalitat en l'administració pública sigui com a màxim d'un
8%, tenint en compte que la contractació temporal està taxada

per llei i ha de ser sempre motivada per cobrir vacants
temporals o per causes degudament justificades.

Des de la Llei de pressupostos de l'Estat de l'exercici 2017
s'estableix que incorren en responsabilitat aquelles autoritats
que provoquin fets que impliquin el reconeixement de la
condició d'indefinit no fix per a treballadors públics, en
definitiva, que s'estiguin utilitzant treballadors temporals o
funcionaris interins per cobrir places i treballs fixos.

Els actuals responsables polítics s'han mostrat especialment
crítics amb la contractació temporal per part de les empreses
privades, propiciant campanyes de la inspecció de treball per
a la persecució i la sanció de contractacions laborals que
puguin contravenir la normativa en aquesta matèria.

Són els mateixos responsables polítics, que estan al
capdavant d'una administració que ha passat de tenir un 20,98%
d'interins el 2015 a tenir un 37,73 el 2019, quan per obligació
legal i acord sindical el percentatge de temporalitat en
l'administració hauria de ser del 8%. I això sense comptabilitzar
la temporalitat del sector sanitari públic, on els índexs són
encara superiors.

Recentment, el Govern ha tornat fer pública la seva intenció
de convocatòria d'oposicions per a set-centes places, amb el
que es pretén reduir la temporalitat.

La jurisprudència europea en aquesta matèria ve a
reconèixer que la no-aplicació de les directives, encara que no
estiguin transposades al dret nacional, no eximeix del seu
compliment, i obliga les administracions públiques a
regularitzar la situació i en cas que treballadors públics
(laborals o funcionaris) que a causa de la seva utilització
fraudulenta siguin considerats indefinits no fixos perdin els
seus llocs de treball, hauran de ser readmesos o si pertoca
indemnitzats.

Tenint en compte que la situació dels funcionaris interins
s'ha anat agreujant, que en lloc de tendir al 8% legalment
previst estem en quotes que superen el 37%, és evident que ens
trobem davant un greu problema que ha d'afrontar-se.

L'ús i abús de la temporalitat en l'ocupació pública és un
gravíssim problema de la nostra administració, però no l'únic.
Recentment són nombroses les sentències que reconeixen el
dret de cobrament del complement i de carrera professional, i
els responsables polítics en lloc de buscar solucions forcen els
treballadors a haver de demanar les execucions individuals de
les sentències, amb les seves corresponents despeses i
interessos de demora.

I per si això no fos suficient, els treballadors i funcionaris
dependents del Govern són dels pocs que no han vist
actualitzats els seus salaris conforme al que es preveu a la Llei
de pressupostos.

La disposició addicional primera de la Llei de pressupostos
de les Illes Balears per a l'any 2020 estableix que mitjançant un
acord del Consell de Govern es determinarà la quantia de
l'increment retributiu conforme a l'autoritzat pel Govern de
l'Estat.
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En el BOE de 22 de gener de 2020 es publica el Reial
decret llei 2/2020, pel qual s'aproven les mesures d'urgència
sobre les retribucions dels empleats públics.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar les mesures precises i necessàries per dotar
d'estabilitat laboral els treballadors i funcionaris públics
complint el que s'estableix en el II Acord per a la millora de
l'Ocupació Pública i de les Condicions de Treball, de 9 de març
de 2018 (BOE 26.03.18), de manera que es tinguin en
consideració els coneixements, la formació i els serveis prestats
dels funcionaris interins i treballadors indefinits no fixos.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment al que es preveu a la disposició
addicional primera de la Llei de pressupostos de les Illes
Balears per a l'any 2020 que estableix que mitjançant un acord
del Consell de Govern es determinarà la quantia de l'increment
retributiu conforme a l'autoritzat pel Govern de l'Estat.

3. Considerant les reiterades sentències, alguna d'elles ja ferma,
en les quals s'ha reconegut el dret al cobrament de la carrera
professional al personal interí i personal laboral de llarga
durada, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a procedir al pagament immediat d'aquest, evitant l'increment
innecessari de la despesa pública que el retard produeix en
interessos de demora.

Palma, a 9 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 6288/20, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a ERTO a Menorca.

En el dia de tramesa de la resposta figuren 1.800 expedients
d’ERTO per força major d’empreses radicades a Menorca.

D’aquests 1.800 s’han resolt a dia d’avui 1.753, el que
suposa un 97,37%.

El nombre de treballadors afectats és de 12.979.

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

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 6477 a 6483/20, presentades
per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre d'EPI
disponibles a data 14 d'abril de 2020 als hospitals de les
Illes Balears.

En l’actualitat tots els recursos humans i materials del
Servei de Salut i Consum estan dedicats a la lluita contra la
pandèmia de la COVID-19. El material de protecció
subministrat als centres sanitaris és aquell que indiquen els
protocols.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 6922/20, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per assegurar la
continuïtat educativa dels alumnes sense mitjans digitals.

Des d’un primer moment se sol·licità als centres que
indicassin les necessitats de dispositius digitals de l’alumnat,
tant pel que fa a chromebooks com routers. A partir de les
necessitats indicades es varen adquirir els dispositius, tant per
a centres públics com concertats. Els dispositius no es
repartiren tots alhora atesa la manca d’estoc. Per tant, s’han
configurat i repartit als centres i infants a mesura que han estat
disponibles i s’han prioritzat els cursos superiors. 

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

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 6925/20, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protecció del personal
empleat al servei de la CAIB.

S’aplica el protocol que sorgí fruit de l’acord entre
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i els representants dels treballadors sobre el circuit per garantir
la seguretat i salut dels treballadors públics.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7042/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a tractament de les
dades epidemiològiques de la COVID-19 que gestiona el
GOIB.

El Sistema de Vigilància obté la informació de diferents
fonts: laboratoris de microbiologia, públics i privats; bases de
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dades de Servei de Salut, tant d’atenció primària com d’atenció
hospitalària, i notificació directa per part dels facultatius, de
casos i la seva evolució, a través d’un protocol que inclou
dades bàsiques, consensuats entre totes les comunitats
autònomes per a la classificació dels casos i que permeten una
adequada comparació d’indicadors.

Obtinguda la informació, aquesta és depurada i validada.
Amb això es detecten i s’eliminen duplicats, es completa
informació i s’esmenten errors.

Tota la informació depurada queda emmagatzemada en una
base de dades informatitzada. La informació que es comunica
al Ministeri i a l’opinió pública s’extreu automàticament
d’aquesta base de dades.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 7089 a 7095/20, presentades
per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre d'EPI
disponibles a data 20 d'abril als hospitals de les Illes
Balears.

En l’actualitat tots els recursos humans i materials del
Servei de Salut i Consum estan dedicats a la lluita contra la
pandèmia de la COVID-19. El material de protecció
subministrat als centres sanitaris és aquell que indiquen els
protocols.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 7534/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gas canalitzat.

2019/12986 MALLORCA. ANDRATX. CAMP DE MAR AA

2019-25514 SA POBLA-BUGADERIA MÉS BLANCA
AA+AE-DUP

2019-30495 MALLORCA. PALMA. AMADIP AE + DUP

2019-19554 MALLORCA. MONTUÏRI. ABISA AE + DUP

2019-18662 EIVISSA-ST JOSEP TALAIA – PORT DES
TORRENT AE DUP

2019-24370 MALLORCA. PALMA. PARC BIT AA + AE +
DUP

2019-16536 EIVISSA. EIVISSA. CAS MUT AE + DUP

RAMAL POLIVAS – CONSELL

2019-13749 MALLORCA-LLUCMAJOR-URBANITZACIÓ.
AP

2019-13747 MALLORCA. SON SERVERA. COSTA DELS
PINS AP

2019-13746 MALLORCA. ANDRATX. PORT D’ANDRATX
AP

2020-413 MALLORCA. ALCÚDIA. ES BARCARÉS AE +
DUP
2019-21964 MALLORCA. CALVIÀ. EL TORO. SON
FERRER AE + DUP

2020-2830 MALLORCA. FELANITX. SON COLOM

2018-35063 MALLORCA. PALMA. EMT. AP + AE + DUP

MALLORCA. PORTOCOLOM

MENORCA. CIUTADELLA

MENORCA. MAÓ

MENORCA. ZONA CENTRAL

AA = autorització administrativa.
AE = autorització d’execució.
DUP = declaració d’utilitat pública

Palma, a 3 de juny de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 7535/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures adoptades per a la custòdia dels
exàmens de l'EBAP.

Hem actualitzat el manual d’instruccions i bones pràctiques
per als membres dels tribunals qualificadors, una guia que
tracta de forma completa diferents qüestions relatives a
l’organització de processos selectius, com les normes de
funcionament dels tribunals i les pautes per elaborar els
exàmens. Aquesta guia, fa referència al fet que els membres són
els responsables de l’objectivitat de procediment selectiu, del
contingut i de la confidencialitat de les proves, i de
l’acompliment de les bases de la convocatòria. Entre altres
informacions que conté la guia, esmenta que el secretari del
tribunal ha de custodiar la documentació i adoptarà les mesures
de seguretat que consideri oportunes.

Una de les tasques encomanades a l’EBAP durant els
processos és la de facilitar els mitjans als tribunals
qualificadors per facilitar la custòdia de la documentació.

En aquest sentit, des de l’EBAP es proporciona als tribunals
qualificadors les infraestructures i eines perquè puguin atendre
correctament la seva tasca de desenvolupament de les proves
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selectives; atès que actuen amb autonomia funcional total i els
seus membres són els responsables de l’objectivitat del procés
selectiu i la valoració de les proves.

També es va donar instrucció de reforçar els sistemes de
custòdia i només s’ofereix als tribunals l’opció de caixes fortes.
A més, des de l’EBAP s’han adquirit trenta noves caixes fortes
amb pany electrònic per maximitzar les mesures de seguretat i
per garantir les necessitats de seguretat dels mitjans que
l’escola ha d’oferir als tribunals qualificadors per facilitar la
custòdia de la documentació.

Les característiques de les caixes fortes garanteixen la
guarda de la documentació, tenen una clau alfa numèrica i la
còpia de la clau només la té el tribunal.

Actualment, també s’està duent a terme xifrat de tota la
documentació que estigui en format electrònic, per exemple, les
bases de dades de preguntes amb una contrasenya que només
coneguin les persones destinatàries.

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 7536/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a investigació del trencament de la
custòdia dels exàmens per accedir al cos de gestió de la
CAIB.

La investigació del funcionari inspector del departament de
Qualitat ha conclòs. L’informe complet li ha estat tramès dins
la seva sol·licitud de documentació RGE núm. 7537/20.

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 7543/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reforç d'efectius dels cossos i forces de
seguretat.

Un cop ha estat autoritzada pel Govern de l’Estat la prova
pilot per reactivar l’arribada controlada de turistes a les Illes,
aquests eventuals reforços durant la temporada d’estiu s’estan
actualment analitzant en funció de les necessitats.

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

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 7549 a 7551/20, presentades
pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a voluntaris de Protecció Civil afectats
per coronavirus (1 a 3).

En aquests moments no consta en aquesta conselleria cap
cas d’afectació per la COVID-19 de voluntaris de les
agrupacions municipals de protecció civil.

Hi ha 2 voluntaris de Protecció Civil de Sant Antoni de
Portmany que han estat en quarantena per haver estat en
contacte amb un infectat, però no ha estat durant la prestació de
servei de voluntariat.

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 7603/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a control de COVID-19
a entrades d'aeroports i ports de les Illes Balears.

El control sanitari és la valoració sanitària que es fa a
qualsevol persona (passatgers, transportistes i tripulació dels
vaixells o dels avions) que faci el trajecte cap a un port o
aeroport de les Illes Balears. Implica dur a terme dos triatges.
D’una banda, qualsevol persona que faci el trajecte esmentat ha
de respondre un qüestionari de salut –full amb petició de dades
personals que consta de preguntes tancades del tipus sí/no,
sobre diferents signes i símptomes i que implica dur a terme un
primer triatge-, i, de l’altra, una entrevista i valoració que fa el
personal de salut quan, fruit del primer triatge, el passatger,
transportista o tripulació presenta simptomatologia clínica
compatible amb la COVID-19.

Els tipus de test que s’han fet al personal que treballa als
ports respon al protocol que l’IBASSAL té determinat. S’han
fet més de 60.000 tests des del 18 de març. 

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 7613/20, presentada per la
diputada idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a informació de l'OMS sobre
COVID-19.

L’acta de la reunió a la qual es fa referència és publica i està
p u b l i c a d a  a  l a  p à g i n a  w e b  d e  l ’ O M S :
https://www.who.int/es/news-room/detall/30-01-2020-
statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-
regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-
outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)

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

A la Pregunta RGE núm. 7614/20, presentada per la
diputada idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a control de COVID-19 a
entrades d'aeroports i ports a les Illes Balears.

El control sanitari és la valoració sanitària que es fa a
qualsevol persona (passatgers, transportistes i tripulació dels
vaixells o dels avions) que faci el trajecte cap a un port o
aeroport de les Illes Balears. Implica dur a terme dos triatges.
D’una banda, qualsevol persona que faci el trajecte esmentat ha
de respondre un qüestionari de salut –full amb petició de dades
personals que consta de preguntes tancades del tipus sí/no,
sobre diferents signes i símptomes i que implica dur a terme un
primer triatge-, i, de l’altra, una entrevista i valoració que fa el
personal de salut quan, fruit del primer triatge, el passatger,
transportista o tripulació presenta simptomatologia clínica
compatible amb la COVID-19.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7617/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols de prevenció
i seguretat dels usuaris i del personal que treballa a les
instal·lacions juvenils gestionades per les administracions
de les IB.

El Govern de les Illes Balears té transferides als consells
insulars les competències que s’esmenten al contingut de la
pregunta, tot i seguir gestionant algunes instal·lacions juvenils.
Així mateix, exposar que tant el Govern com els diferents
consells han treballat conjuntament per establir el funcionament
de les activitats i instal·lacions de temps lliure durant el període
de desescalada i posterior. Aquests documents es poden
consultar a: 
http://www.caib.es/sites/joventut/ca/activitats_estiu-covid19/

Palma, a 02 de juny de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7618/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols i ajudes a les
entitats del tercer sector infantil i juvenil enfront de la crisi
COVID-19.

Les competències de suport a l’associacionisme juvenil
corresponen als consells insulars, qui ha posat en marxa aquests
mecanismes en cada cas particular per aplicar els protocols que
s’han elaborat entre les diferents administracions. Des del
Govern s’articularan ajudes complementàries dins les mesures
de conciliació de cara a les activitats d’estiu.

Palma, a 02 de juny de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 7700 i 7701/20, presentades
pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a mesures de neteja i
desinfecció dutes a terme a les residències de persones
majors i centres sociosanitaris a les Illes Balears (1 i 2).

Les instruccions i protocols de neteja venen especificats a
les diverses disposicions i documents tècnics establerts pel
Ministeri de Sanitat (les podeu consultar a:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4114844&codu
o=3349&lang=ca), sent els responsables de la seva execució els
gestors de les pròpies residències. En qualsevol cas, les
competències en el control i la inspecció de residències
corresponen als consells insulars.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
R)

A les Preguntes RGE núm. 7702 a 7706/20, presentades
pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a campanyes del
Govern per promocionar el producte balear i la producció
feta aquí els anys 2015 a 2019.

Els consells insulars tenen competències en la promoció del
producte local i de proximitat.

Tanmateix, l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears (IDI) desenvolupa diversos projectes que hi donen
suport:

- Pa d’Aquí, forn i tradició: marca de qualitat creada
juntament amb l’Associació de Forners i Pastissers de les
Illes Balears per promocionar el pla tradicional i saludable
elaborat a un obrador. Aquest projecte es va iniciar al 2016.
El cost aproximat d’aquesta actuació per anys és el següent:
20.819 € (2016); 8.914 € (2017); 5.265 € (2018); 6.008 €
(2019); i 586,73 € (cost executat al 2020).
- Made in Mallorca: mostra d’empreses productores locals
del sector de l’hàbitat. El cost d’aquestes actuacions és el
següent: 7.629,66 € (2018, London Design); 19.418,39 €
(2019); i 56,706 € (execució 2020).
- Bio Illes Balears: participació en l’organització d’un
estand a la fira de productes ecològics Biofach d’un estand
de participació conjunta d’empreses de producció ecològica
de les Illes Balears. El cost d’aquesta participació de l’IDI
ha estat el següent: 96,79 € (2017); 2.071 € (2018);
1.033,87 € (2019) i de 203,40 € (execució 2020).

Palma, a 04 de juny de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez
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Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 7710/20, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a campanya de suport a la
internacionalització de les empreses de Balears.

La campanya és una resposta a les necessitats detectades a
les empreses innovadores de Balears davant l’estat d’alarma i
les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que fan que sigui
necessari cercar clients a l’exterior per pal·liar els efectes dels
mercats tradicionals d’aquestes.

El propòsit, idò, és el d’adaptar les empreses a la realitat
empresarial i personalitzar els serveis segons les necessitats.

Ara mateix s’està ajudant a una dotzena d’empreses i es
preveu que aquesta col·laboració es mantingui fins a finals
d’any.

En qualsevol cas, es pretén seguir amb la difusió del
programa perquè més empreses s’hi adhereixin.

Aquesta campanya empra els recursos propis de la Fundació
BIT, ja que el suport a la internacionalització consta entre les
seves tasques.

Palma, a 25 de maig de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 7718/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a aplicació de l'Ordre
SND 37/2020, de 25 d'abril, sobre les condicions en les quals
s'han de desenvolupar els desplaçaments per part de la
població infantil durant la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19.

La Conselleria d’Afers Socials i Esports fa feina en els
protocols que donaran resposta a les qüestions plantejades.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 7903/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a advertències del Sr. Antoni Nicolau,
responsable del Servei d'Epidemiologia de la Conselleria de
Salut respecte del coronavirus.

A l’article-entrevista de premsa a la qual es refereix, el cap
del Servei d’Epidemiologia no al·ludeix a cap advertiment
realitzat sobre els perills del que succeïa a Wuhan, sinó
exclusivament a la percepció que tenia en el moment en què
l’expansió del virus semblava inevitable.

Per descomptat al·ludia a una percepció empírica i sense
possibilitat de base científica donada l’escassetat i qüestionada
fiabilitat de les dades en origen.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 7925 a 7928/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a protocols de seguretat
sanitària als diferents establiments turístics de les Illes
Balears amb motiu de la COVID-10 (1 a 4).

A la web d’IBASSAL, com a la pàgina web
http://coronavirus.caib.eses troben publicats tots els protocols
que s’han elaborat de cada sector que donen resposta les
preguntes plantejades.

A més, a l’apartat “informació econòmica” de l’esmentada
web es troben totes les línies d’ajudes vigents.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 7929 a 7932/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a protocols de seguretat
sanitària que s'hauran d'aplicar als comerços, empreses de
transport discrecional i taxis amb motiu de la COVID-10 (1
a 4).

A la pàgina web http://coronavirus.caib.es, així com a la
web d'IBASSAL, es troben publicats tots els protocols que
s’han elaborat de cada sector que donen resposta les preguntes
plantejades.

A més, a l’apartat “informació econòmica” de l’esmentada
web es troben totes les línies d’ajudes vigents.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 7933 a 7936/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a protocols de seguretat
sanitària que s'hauran d'aplicar a espais comuns i zones
d'afluència turística pel seu interès cultural, patrimonial,
natural o de qualsevol altra mena amb motiu de la COVID-
10 (1 a 4).

A la pàgina web  http://coronavirus.caib.es trobareu tots els
protocols que s’han treballat i que s’han publicat i que donen
resposta les qüestions plantejades.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-043.pdf#page=66
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-043.pdf#page=57
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-044.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-044.pdf#page=15
http://coronavirus.caib.es
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-044.pdf#page=15
http://coronavirus.caib.es
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-044.pdf#page=17
http://coronavirus.caib.es


3342 BOPIB núm. 56 - 17 de juliol de 2020

A més, a l’apartat “informació econòmica” de l’esmentada
web es troben totes les línies d’ajudes vigents.

També destacar que a l’apartat “informació sanitària” de
l’esmentada web es troba la informació concreta sobre platges
i piscines.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 7937 a 7940/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a protocols de seguretat
sanitària que s'hauran d'aplicar als ports i aeroports de les
Illes Balears i a estacions d'autobusos, metro i tren amb
motiu de la COVID-10 (1 a 4).

A la pàgina web  http://coronavirus.caib.es trobareu tots els
protocols que s’han treballat i que ja s’han publicat i que donen
resposta a les qüestions plantejades.

A més, a l’apartat “informació econòmica” de l’esmentada
web es troben totes les línies d’ajudes vigents.

També destacar que la Direcció General de Salut Pública i
Participació ha realitzat el control de ports i aeroports i
l’IBASSAL ha publicat les mesures preventives per al sector
del transport.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 7950/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a paper de l'ISPIB dins l'estat d'alarma.

Les funcions dutes a terme per l’ISPIB durant l’estat
d’alarma són les regulades a la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i en el
Decret 3/2009, de 16 de gener, pel qual es regula l’Institut de
Seguretat Pública de les Illes Balears.

Amb la finalitat que els 36 alumnes en pràctiques de la 41a
promoció de l’escola de policia local puguin prestar serveis de
reforç a les respectives plantilles de policia local dels seus
ajuntaments el temps que duri l’estat d’alarma, es va promoure
la suspensió temporal de la vigència de l’apartat 1 de l’article
181 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament marc de coordinació de les policies locals de les
Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de
desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears,
pel que fa a la regla general d’inici del període de pràctiques a
l’acabament del curs de capacitació.

Aprovada pel Decret 5/2020, de 27 de març, pel qual
s’estableixen mesures urgents en matèries tributària i
administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social de la
COVID-19.

- Elaboració del protocol d’actuació dels policies tutors dins
l’estat d’alarma i coordinació de totes les accions d’aquests
agents. El Consell de Govern de 8 d’abril del 2020 aprovà
aquest protocol avalat amb posterioritat pel Ministeri de
l’Interior (CECOR).

- Col·laboració amb tots els centres escolars de Balears pel
lliurament d’ordinadors portàtils (chromebook) i targetes
d’accés a Internet a l’alumnat. Des de l’ISPIB s’ha coordinat el
lliurament d’aquest material a través dels policies tutors de
cada municipi directament als domicilis dels menors d’edat.

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

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 8144/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a realització a farmàcies
de test diagnòstic de COVID-19.

No es tracta d’on es fan els tests ràpids d’anticossos
disponibles actualment (que serien els que es podrien fer en
oficines de farmàcia, ja que alguns d’aquests són assolibles
amb la sang capil·lar “punxada del dit”), però, segons
l’evidència actual, que recomana l’ús de proves ràpides per a
determinades situacions, estudis i per a finalitats d’investigació.
En general, no s’han d’utilitzar per al diagnòstic o la presa de
decisions clíniques fins que es disposi de proves per donar
suport al seu ús per aquestes indicacions. Adjuntem com a
annex l’estratègia per al diagnòstic, seguiment i control en la
fase de transició de la pandèmia COVID-19, indicadors de
seguiment, adaptats el 7 de maig del 2020 i en el qual, a la
pagina, s’esmenta l’anterior. 

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 8145/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a activitats d'educació
en el lleure infantil i juvenil postconfinament COVID-19.

El Govern de les Illes Balears i els consells insulars,
competents en aquesta matèria, en constant col·laboració amb
entitats del sector i el Consell de Joventut de les Illes Balears,
treballen per l’elaboració i la planificació per tal de recuperar
les activitats de temps lliure durant el desconfinament i el
proper estiu, així com l’ús de les instal·lacions juvenils.
Aquestes mesures seran publicades en breu.

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

A la Pregunta RGE núm. 8183/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal voluntari per
a actuacions enfront de la COVID-19 inscrit a la web de la
Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització
del GOIB.

El GOIB va crear dues borses de voluntaris en l’espai web
de la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització,
una per a personal amb formació en Protecció Civil i
Emergències i una altra per a personal amb experiència en
catàstrofes i ajuda humanitària.

A la de personal amb formació s’allistaren 74 persones i a
la de personal amb experiència 468.

Una part d’aquests ciutadans no acomplia els requisits
exigits i una altra part pertanyen a d’altres grups de voluntariat,
organismes i agències d’emergències (serveis essencials). Tot
i això no s’ha desestimat cap sol·licitud.

Illa Voluntaris Especialistes Total

Mallorca 62 427 489

Menorca 4 22 26

Eivissa 5 14 19

Formentera 0 0 0

Altres 3 5 8

74 468 542

Les accions que desenvolupen van dirigides a pal·liar els
efectes de l’emergència social, i per aquest motiu col·laboren
amb les entitats i associacions que demanden aquest tipus de
reforç.

Concretament es col·labora amb:
El Banc d’Aliments de Mallorca: es van destinar 10
voluntaris, dels quals 6 hi estan de forma permanent des del
dia 2 d’abril. D’aquest grup se n’han hagut de rellevar dos
per qüestions laborals des del dia 7 de maig, i per realitzar
substitucions s’han destinat 15 voluntaris més.
Des del dia 7 de maig, 4 voluntaris col·laboren amb la
biblioteca de Can Salas en un projecte de repartiment de
llibres a domicili per a segments de població més
vulnerable. En aquest cas es van realitzar 22 cridades a
voluntaris inscrits per poder aconseguir els 4 voluntaris
necessaris.
Actualment s’atén una sol·licitud del “Menjador Tardor”,
per dur a terme el reforçament en la recollida d’aliments
conjuntament amb les AVP de Mallorca. 

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

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 8185/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a situacions de
necessitat ateses mitjançant la prestació de serveis
extraordinaris per part de les entitats del tercer sector que
tenen concertacions amb el GOIB.

Durant el període d’alarma s’han incorporat les
treballadores següents:

1. Una treballadora social i una auxiliar administrativa de
l’OFIM Mallorca han reforçat el Servei de Renda Social
Garantida per a la tramitació de la RESOGA COVID-19
des del 29 d’abril.

L’OFIM Mallorca ha romàs tancada i amb atenció
telefònica des del dia 23 de març. Ha tornat obrir per
atendre amb cita prèvia i només amb la presència de tres
treballadores des del dia 11 de maig, sense deixar d’atendre
telefònicament. La suspensió dels terminis administratius,
el tancament de l’Oficina d’Estrangeria i la recent pròrroga
dels permisos temporals de residència que caduquin durant
l’estat d’alarma i des de 90 dies abans, han provocat tot
plegat una disminució de la càrrega de feina de l’OFIM
Mallorca que ha permès garantir en tot moment una adient
atenció als usuaris.

Per altra banda, molts residents estrangers igualment
afectats per la crisi econòmica del coronavirus han
sol·licitat les prestacions econòmiques vinculades a la
Renda Social Garantida; la qual cosa ha fet necessari el
reforçament de la plantilla de Renda Social.

La feina que habitualment fa l’OFIM per tal d’informar,
acompanyar, assessorar i promoure processos que
afavoreixen la inclusió social i laboral s’ha vist plenament
exercitada amb les treballadores ubicades al servei de
Renda Social durant l’estat d’alarma.

2. Una treballadora social del Servei d’Atenció Social als
jutjats ha ofert suport puntual i telefònic en l’emplenament
dels documents de control (bases de dades) relacionats amb
la supervisió i control de la Prestació Social COVID-19.
Igualment i de forma puntual, una treballador social de
l’OFIM d’Eivissa ha donat suport en la gestió de
l’esmentada prestació a l’illa de Formentera.

3. Una treballadora social del Servei d’Atenció Social als
jutjats ha donat suport al Servei de Serveis Socials en les
tasques relacionades amb les subvencions concedides
durant el període d’alarma des del dia 19 de maig i està
previst que finalitzi aquest suport el dia 5 de juny. El
tancament dels partits judicials ha permès continuar
realitzant la tasca d’informació i assessorament d’aquest
servei de forma telefònica.

Palma, a 08 de juny de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 8186/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos, ingressos de
la Fundació Institut d'Investigació Sanitària IdISBa.

Quins ingressos ha rebut fins data 04/05/2020 l’IdISBa per
compte de transferències dels organismes del Govern de les
Illes Balears?

589.715,58 € (dels quals 158.572,55 € són de biblioteca
virtual i 422.143,03 € són de pressupost ordinari CAIB -total
previsió anual CAIB 1.400.000 €).

Quins ingressos ha rebut fins data 04/05/2020 per compte
de transferències procedents d’entitats públiques o privades?

3.495.438,73 € (aquí no es computen els 580.715,58 €
esmentats a l’anterior pregunta.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 8188/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a Comissió d'experts
per analitzar els projectes presentats a la Fundació Institut
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) amb
motiu de la investigació científica sanitària per la COVID-
19.

Les persones designades per la Conselleria de Salut i
Consum per a la comissió d’experts que participen de propostes
a l’IdISBa, i que estableix l’article 6.3 del Decret Llei 6/2020,
d’1 d’abril, BOIB 01/04/2020 són:

Coordinadora: Asunción Sánchez Ochoa, directora general de
Recerca en Salut, Formació i Acreditació.

Vocals:
- Núria Riera Riera, directora general d’Innovació.
- Pep Lluís Pons Hinojosa, director general de Política
Universitària i Recerca. (Tot i que fou designat, finalment no
ha participat en l’avaluació de projectes presentats).
- Miquel Fiol Sala, director científic de l’IdISBa.
- Carlos Fernández Palomeque, coordinador de la Unitat
d’Innovació i Projectes Corporatius de l’ib-salut.
- Antonio Oliver Palomo, cap del Servei de Microbiologia de
l’HUSE. Investigador principal de l’IdISBa.
- Aina Soler Mieras, farmacòloga clínica. Gabinet d’Atenció
Primària de Mallorca.
- Fèlix Grases Freixedas, director de l’Institut Universitari de
Ciències de la Salut (IUNICS) de la UIB.
- Carlos Enrique Herrero, responsable de la Unitat d’Innovació
de l’IdISBa.
- Ramón Roca Mérida, director general de Modernització i
Administració Digital.
- Ildefonso Hernández Aguado, catedràtic de Salut Pública de
la Universitat Miguel Hernández.

Secretari: Daniel Horacio López, gestor científic de l’IdISBa,
qui actuarà amb veu però no vot.

Els criteris de mèrit seguits per la consellera de Salut i
Consum per a l’elecció i designació de persones que formin
part de la comissió d’experts que participen de propostes de
l’IdISBa, i que estableix l’article 6.3 del Decret Llei 6/2020,
d’1 d’abril, BOIB 01/04/2020:

La designació d’aquestes persones s’ha fet tenint en compte
l’àmbit de la convocatòria, considerant el currículum,
coneixement tècnic acreditat i l’experiència professional dels
candidats, garantint existència d’experts de tots els àmbits
possibles, que puguin fer anàlisis de viabilitat i aplicació
pràctica de les propostes i benefici de les mateixes per a la
ciutadania i el sector sanitari de l’àmbit balear.

És important destacar que per garantir transparència de
l’avaluació, s’ha signat per tots els membres un acord de
confidencialitat i unes regles de comunicació de possibles
conflictes d’interès.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 8192/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pla d'actuació del
Govern de les Illes Balears per fer front a una possible
segona ona de COVID-19.

A les Illes Balears hem transformat el sistema sanitari en un
temps reduït, gràcies a l’esforç de milers de professionals
sanitaris. Ara més que mai estem millor preparats per protegir
la població més vulnerable i evitar el col·lapse del sistema
assistencial. Balears disposa de més de 700 nous professionals
de totes les categories, s’han habilitat espais a totes les illes on
es prenen mostres PCR a persones amb simptomatologia i el
Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública
i Participació també es reforçarà amb un pla d’inversió. A més,
a la nostra comunitat autònoma comptem amb més d’un miler
de llits i més de 200 places d’UCI per a pacients de
coronavirus, s’ha reforçat el servei del 061, s’han creat les
unitats volants d’atenció al coronavirus i en els centres
d’atenció primària s’ha potenciat l’atenció telefònica virtual.

Pel que fa al material de protecció per als professionals
sanitaris i sociosanitaris, se n’han dut prop de 500 tones amb
els certificats i controls internacionals i nacionals
corresponents, tot els hospitals de les Illes han desenvolupat
protocols per a l’alleujament de símptomes i l’acompanyament
i comiat en situació de darrers dies de pacients amb
coronavirus. En la mateixa línia, l’accessibilitat als
medicaments ha estat una altra de les mesures preses per aquest
govern per tal d’afavorir que les persones s’haguessin de
desplaçar a l’hospital per accedir als medicaments de farmàcia
hospitalària.

Respecte del control de l’epidèmia, s’han incrementat la
capacitat de dur a terme proves diagnòstiques i ja se n’han fet
més de 80.000 i també s’han fet proves massives a col·lectius
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específics com les residències de gent gran i de discapacitats.
La nostra comunitat autònoma ha participat en l’estudi de
prevalença del Ministeri de Sanitat i Salut Pública i ha fet més
de 45.000 controls sanitaris en els ports i aeroports a viatgers
nacionals i internacionals, que inclouen qüestionaris,
entrevistes clíniques i presa de temperatura.

Quant al futur, la prioritat és continuar garantint la seguretat
i per això se seguiran les recomanacions i indicacions del
Ministeri de Sanitat, de la Unió Europea, de l’Organització
Mundial de la Salut i de les societats científiques.

La col·laboració amb sindicats, col·legis professionals,
associacions, resta de formacions polítiques i societat civil en
general, continuarà sent un pilar fonamental per a aquest
govern que avui dia compta amb més recursos i coneixements
per afrontar un possible futur brot de la COVID-19.

Palma, a 5 de juny de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 8217/20, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a petició d'instal·lació de tecnologia 5G a les Illes Balears.

Un cop revisats els projectes dels quals la DG de
Modernització en té constància a data d’avui, cap d’ells fa
menció específica a aquesta tecnologia.

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

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 8218/20, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a estudis del tipus d'impacte mediambiental en relació amb
la instal·lació de tecnologia 5G.

Des de la Direcció General de Modernització no es
realitzen estudis sobre els efectes damunt el medi ambient
provocat per les emissions d’ones electromagnètiques, incloent
5G.

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

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 8219/20, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a estudis del tipus d'impacte contra la salut en relació amb
la instal·lació de tecnologia 5G.

Des de la Direcció General de Modernització no es
realitzen estudis sobre els efectes per a la salut de les distintes
ones electromagnètiques, incloent 5G.

Cal dir que els operadors de telecomunicació han de
complir el Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual
s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del
domini públic radioelèctric. restriccions a les emissions
radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront
d'emissions radioelèctriques.

A més, quant a la preocupació de si hi ha efectes sobre la
salut d’aquesta tecnologia, aclarir que sobre les ones que
emeten a freqüències com la 5G, a dia d’avui disposem
d’evidències científiques abundants (uns 25.000  estudis
científics en els últims 30 anys segons l’Organització Mundial
de la Salut) que indiquen que l’exposició quotidiana als camps
electromagnètics de baixa intensitat no té efectes nocius sobre
la salut.

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

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 8297/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a terminis i pressupost
d'execució de la realització de les obres de reforma a
l'alberg juvenil La Victòria d'Alcúdia previstes per a la
seva reobertura l'any 2021.

A dia d’avui no és possible fer una previsió exacta de
l’obertura atès que estam a l’espera de la confirmació definitiva
sobre els ingressos prevists per l’ITS i, en qualsevol cas, dins
els pressuposts aprovats del 2020 no hi havia cap partida que
substitueixi aquests ingressos prevists.

Palma, a 8 de juny de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 8299 a 8302/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a sol·licituds de test per
detectar COVID-19 denegades a Eivissa, Formentera,
Menorca i Mallorca.

No especifica a quin tipus de test fan referència i no podem
donar resposta.

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

A la Pregunta RGE núm. 8329/20, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a recollida d'ADN dels morts
en el desembarc de Bayo.

A data d’avui el cost de recollida d’ADN i possibles estudis
derivats del desembarc de Bayo, no ha suposat cap cost per a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 5 de juny de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 8346 a 8354/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a control sanitari a ports
i aeroports (1 a 9).

El Govern balear als ports i aeroports fa controls sanitaris,
de forma que es fa una valoració sanitària a tots els passatgers
i tripulacions de les naus i aeronaus que duguin a terme
transport aeri o marítim entre o amb arribada als ports i
aeroports situats en el territori de les Illes Balears, a fi d’evitar
la propagació de la COVID-19 a les Illes.

El control sanitari no distingeix nacionalitats, ni els motius
d’agafar un vol interilles. Es fa a tots els passatgers i
tripulacions de les naus i aeronaus que duguin a terme transport
aeri o marítim entre o amb arribada als ports i aeroports situats
en el territori de les Illes Balears, a fi d’evitar la propagació de
la COVID-19 a les Illes.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 8516/20, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a fons a rebre pel Govern de les Illes
Balears per part del Ministeri d'Educació per tal de
millorar la dotació tecnològica dels centres educatius.

Encara no disposam de previsions per a pròxims
pressuposts del ministeri. De moment, aquest curs 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

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 8517/20, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a protocols clars i concrets dels
Ministeris de Sanitat i d'Educació per a l'organització del
proper curs 2020-2021.

Encara no hem rebut protocols de cara al pròxim curs.
Estam treballant juntament amb el Govern d’Espanya i des del
Govern de les Illes Balears treballam perquè els centres puguin
estar preparats per als diferents escenaris que puguin esdevenir
el pròxim curs.

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

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 8533/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes presentats
a la Fundació IDISBA convocatòria 2020.

Del 04 al 15 de maig de 2020 s’han presentat 3 propostes
d’interès: (1) Covid19/46 (UIB), (2) Covid19/47 (Clínica
Rotger), (3) Covid19/48 (UIB).

Totes les resolucions favorables d’aquesta convocatòria
estan publicades al següent enllaç: 
http://www.idisba.es/cat/Convocatòries/Convocatòries-
pròpies/Convocatòria-projectes-IdISBa/Convocatòria-
COVID19-obert

Aquest és el llistat de projectes (codi, títol de la proposta, IP,
ajuda):

COVID-19/10
Evolució de la seroprevalença enfront dels SARS-CoV-2 a
població adulta de les Illes Balears
Joan Llobera
42.680 euros

COVID-19/20
és d'espectrometria de masses per a la identificació de
biomarcadors sèrics per a l'estratificació i la monitorització de
la COVID-19
Sebastià Albertí
15.400 euros

COVID-19/23
Impacte del confinament per COVID-19 en els estils de vida i
el benestar emocional de la població adulta de les Illes Balears
Joan Ripoll Amengual
5.900 euros

COVID-19/02
Impacte de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en
funció dels determinants socials de la salut (impacte COVID-
19)
Maria Ramos Monserrat
26.000 euros

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-045.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-045.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-046.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-046.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-047.pdf#page=19
http://www.idisba.es/cat/Convocat/'f2ries/Convocat/'f2ries-pr/'f2pies/Convocat/'f2ria-projectes-IdISBa/Convocat/'f2ria-COVID19-obert
http://www.idisba.es/cat/Convocat/'f2ries/Convocat/'f2ries-pr/'f2pies/Convocat/'f2ria-projectes-IdISBa/Convocat/'f2ria-COVID19-obert
http://www.idisba.es/cat/Convocat/'f2ries/Convocat/'f2ries-pr/'f2pies/Convocat/'f2ria-projectes-IdISBa/Convocat/'f2ria-COVID19-obert
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COVID-19/16
Efectivitat d'una intervenció basada en l'ús de tecnologia mòbil
per a la prevenció de problemes de salut mental en
professionals sanitaris en primera línia d'atenció de pacients
amb COVID-19
Ignacio Ricci
48.500 euros

COVID-19/17
Botibol COVID-19
Maria Isabel Huaynalaya
40.000 euros

COVID-19/26
Estudi de cohorts retrospectiu per valorar l'impacte pronòstic
de l'exposició a fàrmacs de risc COVID-19
Aina Soler
9.600 euros

COVID-19/29
Sistema d'informació geogràfica anonimitzat per donar suport
a la lluita contra la pandèmia COVID-19 a nivell municipal
(SIG-COVID-19)
Maurici Ruiz Pérez
5.100 euros

COVID-19/05
Avaluació de models de màscares de protecció individual amb
filtres bioactius construïdes amb tecnologia d'impressió 3D, per
al seu ús enfront de la transmissió de la malaltia COVID-19
Bartomeu Alorda
19.000 euros

COVID-19/22
Complicacions cardiopulmonars de la pneumonia greu per
SARS-COCV-2; avaluació de la presència d'un trombo
embolisme pulmonar, hipertensió pulmonar i fibrosi pulmonar
Alberto Alonso Fernández
40.000 euros

COVID-19/25
Identificació, quantificació i reducció de la càrrega ambiental
de SARS-CoV-2 (IDEQURE)
Josep Mercader
36.500 euros

COVID-19/30
Estudi de l'eficàcia de la teràpia estàndard per a pacients
COVID-19 amb la transfusió repetida de plasma immune de
convalescents COVID-19 vs teràpia estàndard exclusiva a
pacients COVID-19 hospitalitats
Maria Arrizabalaga
17.000 euros

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 8648/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de mesures del
Servei de Salut de les Illes Balears per a l'atenció de la salut
mental dels ciutadans arran del confinament i de l'impacte
psicològic de la pandèmia COVID-19.

La Direcció General d’Emergències i Interior del Govern de
les Illes Balears, en col·laboració amb el Col·legi Oficial de
Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB), ha habilitat un servei
telefònic d’atenció psicològica per donar suport als ciutadans
durant l’estat d’alarma, mitjançant un número de telèfon, els
ciutadans poden accedir als serveis de professionals
especialitzats en psicologia clínica i intervencions de crisis,
emergències i dols. Aquest número està operatiu les 24 hores
del dia els set dies de la setmana.

El COPIB ha posat a disposició d’aquest servei una borsa
amb prop de 80 professionals especialitzats en aquests tipus
d’intervencions, els quals ja estan organitzats per cobrir tots els
torns i donar servei de forma ininterrompuda.

Aquests professionals fan la intervenció necessària i/o
deriven a la persona a altres nivells d’atenció en funció de la
problemàtica detectada.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 8649/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a EPI protecció davant
riscs COVID-19 en els serveis SAMU i 061.

Totes les actuacions estan protocol·litzades, tant si són de
COVID-19 com si no ho són. El personal del 061 disposa
d’equips de protecció individual, protocol·litzats depenent de
l’actuació que han de realitzar.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 8651/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a assistència als usuaris,
als treballadors i al personal sanitari a les residències de
persones majors i a centres assistencials de les Illes Balears.

El Servei de Salut ha fet un cribratge a totes les residències
de la xarxa social de les Illes Balears. El programa de cribratge
de les residències de gent gran ha estat una de les prioritats de
la Conselleria de Salut i Consum, pel fet de tractar-se d’una
població vulnerable i de risc. També és important destacar que
el principal focus de contagi s’ha concentrat a 7 de les 56
residències de les Illes (cinc a Mallorca, una a Menorca i una
a Eivissa).

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-047.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-047.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-047.pdf#page=26
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El programa de cribratge s’ha fet de forma gradual i
prioritzant els centres on s’hi ha registrat algun positiu i els que
disposen de més places. Per illes, s’ha fet el cribratge a 6.668
persones a Mallorca (3.641 usuaris i 3.027 treballadors); a
Menorca s’ha fet a 706 persones (325 usuaris i 381
treballadors) i, a Eivissa i Formentera, s’han cribrat 1.099
persones (548 usuaris i 551 treballadors).

Les proves de cribratge s’han fet a totes les residències que
formen part de la xarxa social de les Illes Balears.

L’11 d’abril, la Conselleria de Salut i Consum va ordenar,
d’acord amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, la intervenció
de les residències de gent gran Oasis i DomusVi Palma per tal
de contenir els contagis per SARS-CoV-2 i assegurar l’atenció
sanitària adequada als usuaris davant el brot de la COVID-19,
i les baixes de treballadors per l’epidèmia.

Pel que fa a les residències de persones discapacitades, el
Servei de Salut també va fer un cribratge partint d’uns criteris
d’ordenació segons el risc de contagi de la COVID-19. En
aquest sentit, es té en compte el nombre de places i també la
ubicació, amb la qual cosa es prioritzen els centres més grans
i els que s’ubiquen als nuclis urbans.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 10319/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
de la directora de Salut Pública, sobre el Pla de contenció
davant els rebrots de la COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 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 acordi la compareixença
urgent de la directora general de Salut Pública i Participació,
per tal d'informar sobre el tema indicat, davant la situació
d'alarma que suposa enfrontar-se a nous brots de COVID-19 i
atès el reconeixement per part dels membres del Govern
d'imminents brots actius.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 10355/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença de la
CONGDIB, Coordinadora d'ONGD-Illes Balears, sobre la
cooperació davant els reptes d'una societat post COVID.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2020, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra i la Resolució de la Presidència
reguladora de les compareixences dels membres del Govern
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per informar sobre
les seccions de la seva responsabilitat del projecte de llei de
pressuposts, i de les compareixences previstes en els apartats 3r
i 4t de l'article 46 del Reglament de la cambra, admet a tràmit
l'escrit esmentat, que solAlicita que la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports acordi la compareixença de la
CONGDIB, Coordinadora d'ONGD-Illes Balears, per tal
d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 10356/20, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la presidenta de
Red Eléctrica de España, Sra. Beatriz Corredor, sobre la
situació i el full de ruta en relació amb la instal·lació del
segon enllaç submarí Mallorca-Menorca, així com les
actuacions dutes a terme per garantir el subministrament
elèctric de Menorca després de la interrupció patida
l'octubre de 2018 i les responsabilitats que se'n deriven.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2020, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia acordi la compareixença
de la presidenta de Red Eléctrica de España, per tal d'informar
sobre el tema indicat.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 10359/20, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca, sobre la polèmica
sorgida amb el text proposat a la prova de llengua i
literatura catalana de l'examen de selectivitat de 2020.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2020, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca davant la Comissió d'Educació,
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Universitat i Recerca, per tal d'informar sobre el tema indicat,
atesa la polèmica sorgida arran del text proposat a la prova de
llengua i literatura catalana en el marc de les proves de
selectivitat de 2020.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 10380/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca, sobre el Pla de retorn
dels alumnes i docents als centres educatius competència del
Govern per al pròxim curs escolar a Formentera, les
inversions extraordinàries que el Govern farà a
Formentera a partir del finançament extraordinari de la
COVID-19 assignat per part de l'Estat i l'estat de les
inversions en infraestructures educatives per a l'illa de
Formentera compromeses en els pressuposts generals de la
CAIB per a 2020 i/o previstes en el Pla d'infraestructures
educatives 2016-2023 del Govern.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2020, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca
acordi la compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, per tal d'informar sobre el tema indicat,
atesa la situació d'emergència sanitària provocada per la
COVID-19 que ha suposat un trasbals per al desenvolupament
del curs escolar 2019-2020 i que necessàriament també alterarà
l'inici del curs 2020-2021.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 10235/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 8 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 21 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 al Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 10235/20.

Palma, a 8 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 10251/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 8 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 21 de juliol d'enguany, a les 9.20
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. 102521/20.

Palma, a 8 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 10258/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 8 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 21 de juliol d'enguany, a les 9.25
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 Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, mitjançant l’escrit
RGE núm. 10258/20.

Palma, a 8 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf#page=41
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Ordre de Publicació

D)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 10290/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 8 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 de
l'escrit esmentat, per al proper dia 21 de juliol d'enguany, a les
9.30 hores, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
extraordinària de la comissió competent sol·licitada per 12
diputats i diputades adscrits al Grup parlamentari Popular,
mitjançant l’escrit RGE núm. 10290/20.

Palma, a 8 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.

6867/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10388/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta
la retirada de la sol·licitud de compareixença esmentada, que
demanava que la Comissió d'Economia acordàs recaptar la
presència del president de Red Eléctrica de España, Sr. Jordi
Sevilla Segura, sobre les actuacions dutes a terme per tal de
garantir el subministrament elèctric de Menorca després de la
interrupció patida l'octubre del 2018 i informi sobre la
instal·lació del nou enllaç submarí.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8596/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10291/20, presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, i accepta la retirada de la sol·licitud de la
proposició no de llei esmentada, 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.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Admissió de l'escrit RGE núm. 10868/20, del Govern de

les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 11/2020, de 10 de
juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic
per fer front als incompliments de les disposicions dictades
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-
19; i de sol·licitud de sessió plenària extraordinària per
decidir sobre la validació o la derogació del decret llei
esmentat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2020, havent estat publicat en el BOIB núm.
121, de 10 de juliol de 2020, el Decret llei 11/2020,  de 10 de
juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per
fer front als incompliments de les disposicions dictades per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19,
acorda,  conformement amb l’establert als articles 49.2 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 157 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, de preveure’n el debat i la
votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple del
Parlament, en el termini improrrogable de trenta dies
subsegüents al de la promulgació.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 71.2
del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, la Mesa acorda de convocar sessió plenària
extraordinària, la data de la qual es fixarà oportunament, per
dur a terme la validació o la derogació del Decret llei 11/2020.

Finalment, la Mesa acorda d'habilitar  els dies necessaris
per tal que es pugui procedir a la tramitació de què es tracta.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
Tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts

de l'Informe de funcionament de l'Agència Tributària de
les Illes Balears corresponent a l'any 2019 (escrit RGE
núm. 9976/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a sessió de la Junta  de Portaveus de dia 15 de juliol de
2020, d'acord amb l'establert a l'article 188.1 i 2 del Reglament
de la cambra, atesa la unanimitat de la Junta de Portaveus,
adopta formalment l'acord que la tramitació de l'informe
esmentat es dugui a terme davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-055.pdf#page=41
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Ordre de Publicació

I)
Sol·licitud de sessió plenària extraordinària amb un

determinat ordre del dia i de sessió de la Diputació
Permanent (RGE núm. 10866/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 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
esmentat, presentats per 16 diputats i diputades dels Grups
Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El
Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant el qual se
sol·licita la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària 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. 10615/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a modalitat presencial
d'ESO als CEPA.

2. RGE núm. 10813/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a freqüències i horaris de
la connectivitat entre illes.

3. RGE núm. 10863/20, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inici semipresencial del curs a
l'ensenyament secundari per a persones adultes.

4. RGE núm. 10858/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
xifres de la  COVID-19.

5. RGE núm. 10860/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa al sector de
l'artesania i les mesures adoptades amb motiu de la
COVID-19.

6. RGE núm. 10865/20, de la diputada Patrícia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern per garantir la neutralitat ideològica de
la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la
Universitat.

7. RGE núm. 10849/20, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
integral d'FP d'Hoteleria i Turisme a Ciutadella.

8. RGE núm. 10850/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges HPO
de Menorca.

9. RGE núm. 10851/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a taxa
al sector de la reparació d'embarcacions nàutiques.

10. RGE núm. 10852/20, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de les mascaretes als ciutadans de les Illes
Balears.

11. RGE núm. 10853/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del Pla de reactivació econòmica en relació
amb les àrees d'indústria i comerç.

12. RGE núm. 10854/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures esportives del Pla de reactivació.

13. RGE núm. 10855/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

publicació de la convocatòria d'ajudes 2020 destinades
a mantenir els llocs de treball de persones amb
discapacitat a centres especials d'ocupació i eliminació
de barreres arquitectòniques.

14. RGE núm. 10856/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de les condicions educatives amb el Pla de
reactivació econòmica.

15. RGE núm. 10864/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a espais suficients als centres
educatius de Balears per complir amb les mesures de
seguretat sanitària.

16. RGE núm. 10859/20, del diputat Jorge Campos i
Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a pujada d'imposts.

17. RGE núm. 10861/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
increment del 15% d'edificabilitat a establiments
turístics.

18. RGE núm. 10857/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implantació d'alguna mesura més per a la reactivació
econòmica de la nostra comunitat autònoma.

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 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

J)
Sol·licitud de sessions extraordinàries, des de dia 1 a dia

9 de setembre, per dur a terme l'estudi, la tramitació i
l'aprovació, si pertoca, del Projecte de llei RGE núm.
8711/20 (RGE núm. 10867 i 10909/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 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
esmentat, presentat per 15 diputats i diputades dels Grups
Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, Popular, Ciudadanos i El Pi-Proposta per les Illes
Balears, mitjançant el qual se sol·licita la convocatòria de
sessions extraordinàries i d'una sessió de la Diputació
Permanent, respecte de l'ordre del dia següent:

Punt únic. Estudi, tramitació i 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 en l'àmbit de les administracions públiques
de les Illes Balears, per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19.

Així mateix, la Mesa acorda d'informar la Junta de
Portaveus de la convocatòria de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.
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Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

K)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 10866/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 15 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 21 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 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.
10866/20.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

L)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 10867/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 15 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 l'escrit esmentat,
per al proper dia 21 de juliol d'enguany, a les 9.40 hores, amb
l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de
sessions extraordinàries sol·licitada per 15 diputats i
diputades adscrits als Grups Parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, Popular,
Ciudadanos i El Pi-Proposta per les Illes Balears,
mitjançant els escrits RGE núm. 10867 i 10909/20.

Palma, a 15 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	A les Preguntes RGE núm. 7937 a 7940/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a protocols de seguretat sanitària que s'hauran d'aplicar als ports i aeroports de les Illes Balears i a estacions d'autobusos, metro i tren amb motiu de la COVID-10 (1 a 4).
	A la Pregunta RGE núm. 7950/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a paper de l'ISPIB dins l'estat d'alarma.
	A la Pregunta RGE núm. 8144/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a realització a farmàcies de test diagnòstic de COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 8145/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil postconfinament COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 8183/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal voluntari per a actuacions enfront de la COVID-19 inscrit a la web de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització del GOIB.
	A la Pregunta RGE núm. 8185/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situacions de necessitat ateses mitjançant la prestació de serveis extraordinaris per part de les entitats del tercer sector que tenen concertacions amb el GOIB.
	A la Pregunta RGE núm. 8186/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos, ingressos de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària IdISBa.
	A la Pregunta RGE núm. 8188/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Comissió d'experts per analitzar els projectes presentats a la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) amb motiu de la investigació científica sanitària per la COVID- 19.
	A la Pregunta RGE núm. 8192/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pla d'actuació del Govern de les Illes Balears per fer front a una possible segona ona de COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 8217/20, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a petició d'instal·lació de tecnologia 5G a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 8218/20, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a estudis del tipus d'impacte mediambiental en relació amb la instal·lació de tecnologia 5G.
	A la Pregunta RGE núm. 8219/20, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a estudis del tipus d'impacte contra la salut en relació amb la instal·lació de tecnologia 5G.
	A la Pregunta RGE núm. 8297/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a terminis i pressupost d'execució de la realització de les obres de reforma a l'alberg juvenil La Victòria d'Alcúdia previstes per a la seva reobertura l'any 2021.
	A les Preguntes RGE núm. 8299 a 8302/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a sol·licituds de test per detectar COVID-19 denegades a Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca.
	A la Pregunta RGE núm. 8329/20, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a recollida d'ADN dels morts en el desembarc de Bayo.
	A les Preguntes RGE núm. 8346 a 8354/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a control sanitari a ports i aeroports (1 a 9).
	A la Pregunta RGE núm. 8516/20, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a fons a rebre pel Govern de les Illes Balears per part del Ministeri d'Educació per tal de millorar la dotació tecnològica dels centres educatius.
	A la Pregunta RGE núm. 8517/20, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols clars i concrets dels Ministeris de Sanitat i d'Educació per a l'organització del proper curs 2020-2021.
	A la Pregunta RGE núm. 8533/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes presentats a la Fundació IDISBA convocatòria 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 8648/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de mesures del Servei de Salut de les Illes Balears per a l'atenció de la salut mental dels ciutadans arran del confinament i de l'impacte psicològic de la pandèmia COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 8649/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a EPI protecció davant riscs COVID-19 en els serveis SAMU i 061.
	A la Pregunta RGE núm. 8651/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a assistència als usuaris, als treballadors i al personal sanitari a les residències de persones majors i a centres assistencials de les Illes Balears.
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	RGE núm. 10380/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, sobre el Pla de retorn dels alumnes i docents als centres educatius competència del Govern per al pròxim curs escolar a Formentera, les inversions extraordinàries que el Govern farà a Formentera a partir del finançament extraordinari de la COVID-19 assignat per part de l'Estat i l'estat de les inversions en infraestructures educatives per a l'illa de Formentera compromeses en els pressuposts generals de la CAIB per a 2020 i/o previstes en el Pla d'infraestructures educatives 2016-2023 del Govern.
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