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Q) A les Preguntes RGE núm. 5587 a 5593/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
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AA) A les Preguntes RGE núm. 5993 a 6059/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a nombre de tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuat als municipis de les Illes Balears de dia 30 de març a dia 6 d'abril de
2020. 3467

AB) A la Pregunta RGE núm. 6145/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recursos destinats a la lluita contra la COVID-19. 3467

AC) A la Pregunta RGE núm. 6146/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
material EPI a la lluita contra la COVID-19 per al tercer sector de les Illes Balears. 3467

AD) A la Pregunta RGE núm. 6162/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dies
especials per al personal mèdic i facultatiu. 3467

AE) A la Pregunta RGE núm. 6238/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
instal·lacions per a l'allotjament de pacients lleus o asimptomàtics de la COVID-19. 3467

AF) A la Pregunta RGE núm. 6255/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a tractament amb hidroxicloroquina a pacients hospitalitzats amb coronavirus a les Illes Balears. 3468
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AH) A la Pregunta RGE núm. 6430/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixes
del personal sanitari i aïllaments. 3468
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contagiats per COVID-19 (2). 3468
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AJ) A la Pregunta RGE núm. 6435/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament
amb ozonoteràpia als contagiats per COVID-19. 3468

AK) A les Preguntes RGE núm. 6447 a 6453/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a índex d'ocupació a dia 14 d'abril de 2020 als hospitals de les Illes Balears. 3468

AL) A les Preguntes RGE núm. 6456 a 6462/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a pacients ingressats amb diagnòstic de COVID-19 a dia 14 d'abril de 2020 als hospitals de les Illes Balears. 3469

AM) A les Preguntes RGE núm. 6463 a 6469/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a pacients ingressats als hospitals de les Illes Balears sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves
diagnòstiques a dia 14 d'abril de 2020. 3469

AN) A les Preguntes RGE núm. 6477 a 6483/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a nombre d'EPI disponibles a dia 14 d'abril de 2020 als hospitals de les Illes Balears. 3469

AO) A les Preguntes RGE núm. 6499 a 6565/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats als municipis de les Illes de dia 6 a dia 14 d'abril de 2020. 3469

AP) A les Preguntes RGE núm. 6849 a 6851/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a material de protecció distribuït als centres Es Mussol, Es Fusteret i Es Pinaret fins al 14 d'abril als usuaris. 3469

AQ) A les Preguntes RGE núm. 6876 a 6879/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a material de protecció repartit a Son Tugores i a Son Llebre fins al 14 d'abril. 3469

AR) A la Pregunta RGE núm. 6904/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment d'EPI a les entitats del tercer sector fins al 14 d'abril (1). 3469

AS) A la Pregunta RGE núm. 7012/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tramitació del decret de regulació de residus sanitaris. 3470

AT) A les Preguntes RGE núm. 7068 a 7074/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a pacients ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 20 d'abril de 2020 als hospitals de les Illes Balears. 3470

AU) A les Preguntes RGE núm. 7075 a 7081/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a pacients ingressats als hospitals de les Illes Balears sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o resultat de proves
diagnòstiques a dia 20 d'abril de 2020. 3470

AV) A les Preguntes RGE núm. 7089 a 7095/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a nombre d'EPI disponibles a data 20 d'abril de 2020 als hospitals de les Illes Balears. 3470

AW) A les Preguntes RGE núm. 7096 a 7102/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a mesures que han adoptat les gerències dels hospitals de les Illes Balears en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació,
període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat en relació amb la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20 d'abril de
2020. 3470

AX) A les Preguntes RGE núm. 7103 a 7109/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a cobertures de professionals als serveis dels hospitals de les Illes Balears a dia 20 d'abril de 2020. 3470

AY) A les Preguntes RGE núm. 7111 a 7177/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats als municipis de les Illes Balears a dia 20 d'abril de 2020. 3471

AZ) A les Preguntes RGE núm. 7178 a 7244/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a positius de coronavirus COVID-19 als municipis de les Illes Balears de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020. 3471

BA) A la Pregunta RGE núm. 7462/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pacients COVID-19 a residències de persones majors i centres assistencials. 3471

BB) A la Pregunta RGE núm. 7602/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla d'actuació i ajudes a clubs i entitats esportives davant la crisi COVID-19. 3471

BC) A la Pregunta RGE núm. 7616/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a informe d'impacte familiar. 3472
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BD) A la Pregunta RGE núm. 7679/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a app de
seguiment de la COVID-19. 3472

BE) A la Pregunta RGE núm. 7690/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de descàrregues de l'aplicació Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment dels símptomes de la COVID-19
que es van produir durant el temps que va estar operativa. 3472

BF) A la Pregunta RGE núm. 7691/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a temps que va estar operativa l'aplicació mòbil Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment dels símptomes de la
COVID-19. 3472

BG) A la Pregunta RGE núm. 7692/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a data de detecció dels primers problemes que posaven en risc les dades personals dels usuaris de l'aplicació mòbil
Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment dels símptomes de la COVID-19. 3472

BH) A la Pregunta RGE núm. 7693/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a temps transcorregut d'ençà que es van detectar els primers problemes que posaven en risc les dades personals dels
usuaris de l'aplicació mòbil Clinicovery i la seva desactivació efectiva. 3472

BI) A la Pregunta RGE núm. 7694/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a possibilitat que s'hagi produït alguna filtració de les dades dels usuaris de l'aplicació mòbil Clinicovery per a
l'avaluació i el seguiment dels símptomes de la COVID-19. 3472

BJ) A la Pregunta RGE núm. 7695/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a cost de la creació i la posada en marxa de l'aplicació mòbil Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment dels símptomes
de la COVID-19. 3473

BK) A la Pregunta RGE núm. 7698/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera a consultes mèdiques i especialistes. 3473

BL) A la Pregunta RGE núm. 7699/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera de cirurgies en el servei de Salut de Balears. 3473

BM) A la Pregunta RGE núm. 7711/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dietes que, des de dia 1 de gener fins a dia 24 d'abril de 2020 ha pagat l'Ibsalut als pacients que han hagut de rebre assistència sanitària
fora de la seva illa de residència. 3473

BN) A la Pregunta RGE núm. 7944/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
segments estratègics turístics que es té previst impulsar. 3474

BO) A la Pregunta RGE núm. 7947/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
propostes del Govern balear formulades al Govern central respecte de l'elaboració dels protocols de seguretat i els plans d'actuació en
establiments turístics. 3474

BP) A les Preguntes RGE núm. 8047 i 8048/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a contractació amb el despatx del Sr. José María Lafuente (1 i 2). 3474

BQ) A la Pregunta RGE núm. 8128/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a adquisició de material de protecció sanitària pel Servei de Salut. 3474

BR) A la Pregunta RGE núm. 8129/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a assessorament legal en la compra de material sanitari per atendre les necessitats de la crisi sanitària COVID-19. 3474

BS) A la Pregunta RGE núm. 8543/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
garanties per a realització d'activitats i competicions esportives categories amateur i professional durant la crisi COVID-19. 3475

BT) A la Pregunta RGE núm. 8733/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recuperació de projectes que no resultin estratègics als efectes de ser finançats amb ITS. 3475

BU) A la Pregunta RGE núm. 8968/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
brot, contagi de la COVID-19 en una família en un barri de Palma. 3475

BV) A la Pregunta RGE núm. 9078/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
monitorització dels moviments en la demanda de producte turístic en els nostres mercats emissors. 3475
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BW) A la Pregunta RGE núm. 9079/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informació per part de l'AETIB al sector de les dades recopilades. 3475

BX) A la Pregunta RGE núm. 9128/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estudi de seroprevalença COVID-19 a les Illes Balears i resultats d'immunitat de grup. 3475

BY) A la Pregunta RGE núm. 9129/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de la COVID-19 a la població de les Illes Balears per raó d'edat. 3476

BZ) A les Preguntes RGE núm. 9397 a 9405/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a preses
de temperatura (I a IX). 3476

CA) A la Pregunta RGE núm. 9418/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspeccions a sales
de joc. 3476

CB) A la Pregunta RGE núm. 9548/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a despesa en concepte d'hores extraordinàries i de productivitat que la Conselleria de Salut i Consum pagà als seus treballadors.

3476

CC) A la Pregunta RGE núm. 9555/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
fons de contingència del Govern central amb motiu de la COVID-19 i el Govern de les Illes Balears /en relació amb la Conselleria de
Salut/Ibsalut). 3477

CD) A la Pregunta RGE núm. 9556/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incorporació de personal d'infermeria (infermer/infermera escolar) en els centres educatius de la CAIB com a mesures de prevenció i
contenció davant un possible segon brot de COVID-19. 3477

CE) A la Pregunta RGE núm. 9606/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacuna contra la meningitis (meningococ, tetravalent ACWY) en població infantil, als 12 mesos (durant el primer any de vida).        

3478

CF) A la Pregunta RGE núm. 9616/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
professionals d'atenció primària per realitzar el "rastreig" (seguiment i diagnòstic) dels nous casos de COVID-19 a l'arxipèlag. 3478

CG) A la Pregunta RGE núm. 9618/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
casos positius de COVID-19 detectats per la labor del rastreig del personal sanitari contractat pel Govern. 3478

CH) A la Pregunta RGE núm. 9713/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
directrius del servei de Salut relacionades amb les residències com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. 3478

CI) A la Pregunta RGE núm. 9720/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris
de les residències classificats per rebre assistència sanitària. 3479

CJ) A la Pregunta RGE núm. 9721/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
responsables de la classificació dels pacients de residències. 3479

CK) A la Pregunta RGE núm. 9722/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dates
de la classificació dels pacients de residències. 3479

CL) A la Pregunta RGE núm. 9723/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
defuncions per COVID-19 a les residències de les Illes Balears. 3479

CM) A la Pregunta RGE núm. 9724/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a les residències de majors de les Illes Balears. 3479

CN) A la Pregunta RGE núm. 9725/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
classificació d'un pacient amb color vermell. 3481

CO) A la Pregunta RGE núm. 9726/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a represa
de l'activitat normalitzada del centre de salut d'Establiments. 3481

CP) A la Pregunta RGE núm. 9728/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de la construcció del geriàtric a l'antic quarter de Santiago a Menorca. 3481
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CQ) A la Pregunta RGE núm. 9817/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recursos per al control sanitari dels passatgers que arribin als ports i aeroports de les Illes Balears a partir de l'1 de juliol amb motiu de
la reobertura de fronteres. 3481

CR) A la Pregunta RGE núm. 9847/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a persona que
substituirà el Sr. Miquel Gascón i Mir com a defensor dels Usuaris del Sistema de Salut Pública de les Illes Balears. 3481

CS) A la Pregunta RGE núm. 9982/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
usuaris acollits al dret que empara el Decret de garanties de demora d'1 de gener a 30 de juny de 2020. 3481

CT) A la Pregunta RGE núm. 9983/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
absentisme dels usuaris del servei de Salut a les cites concertades per a pacients pendents d'intervenció quirúrgica, primera visita
diagnòstica i prova complementària diagnòstica. 3482

CU) A les Preguntes RGE núm. 10006 a 10072/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
titulars d'explotacions agràries en els diferents municipis de les Illes Balears en cadascuna de les seves categories. 3482

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 11120/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relatiu a solAlicitud de
compareixença del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, del Fons Menorquí de Cooperació i del Fons Pitiús de Cooperació, sobre
les línies actuals de cooperació. 3482

B) RGE núm. 11192/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença del director general de la Gerència
d'Atenció d'Urgències 061, Antonio Francisco Bellver Julià, sobre el funcionament de la base operativa del 061 a Formentera.

3482

C) RGE núm. 11297/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
del director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, Manuel Palomino Chacón, sobre les mesures previstes per
part de la Direcció de Gestió i Pressuposts a curt i mitjà termini per fer front a l'expansió de la COVID-19. 3482

D) RGE núm. 11299/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern,
davant el Ple de la cambra, sobre el presumpte cas de corrupció que afecta l'autoritat portuària de les Illes Balears. 3483

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 8906/20. 3483

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8221/20. 3483

C) Sol·licitud de sessió plenària extraordinària amb un determinat ordre del dia (RGE núm. 11302/20). 3483

4. INFORMACIONS

A) Resolució de la Mesa del Parlament de les Illes Balears relativa a la convocatòria d’adquisició d’una obra artística motivada per
la COVID-19. 3483
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de juliol de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 29 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11099/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
modificacions de crèdit a les partides dels programes i les
seccions del pressupost 2020 amb motiu de la crisi COVID-
19.

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

Quines modificacions de crèdit ha realitzat la Conselleria
d'Hisenda a les partides dels programes i les seccions del
pressupost 2020 amb motiu de la crisi provocada per la
COVID-19?

Palma, a 21 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 11100/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
bloqueigs/indisponibilitat de crèdit del pressupost 2020 a
data 21 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins bloqueigs/indisponibilitats de crèdit a partides
pressupostàries ha realitzat la Conselleria d'Hisenda a totes les
seccions, els programes i els centres de cost, a raó de les
necessitats provocades per la crisi provocada de la COVID-19,
a data 21 de juliol de 2020?

Palma, a 21 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 11110/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègia de la campanya vacuna-grip 2020/2021 a les Illes
Balears.

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

En relació amb la campanya vacunació grip per a 2020-
2021 a les Illes Balears:

1. Quin tipus de vacunes antigripals ha adquirit i adquirirà la
Conselleria de Salut i Consum per a la campanya 2020-2021?

2. Quin nombre de dosis de vacunes antigripals s'han adquirit
per a la campanya grip 2020-2021?

3. Quin import/pressupost és el previst i/o dotat per part del
Govern per a la campanya de vacunació antigripal 2019-2020
i per a 2020-2021?

4. Per a quins grups diana (majors de 6 mesos, >65 anys i altres
trams d'edat fixats) s'han adquirit vacunes antigripals? Quin
tipus de fórmula de vacuna s'ha previst i/o adquirit?

Palma, a 21 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 11135/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inspecció de locals d'oci (1).

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

En data 21 de juliol de 2020, els mitjans de comunicació
anunciaven que s'havien detectat 70 incompliments de la
normativa sanitària a locals d'oci nocturn i espais públics en els
dos darrers caps de setmana a les Illes Balears, accions que es
vénen efectuant des del 10 de juliol, segons informa el mateix
govern.

Quina és la tipologia (comerços, restaurants, bars ...) dels
establiments inspeccionats? Quants de cada tipologia s'han
inspeccionat?

Palma, a 21 de juliol de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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E)
RGE núm. 11136/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inspecció de locals d'oci (2).

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

En data 21 de juliol de 2020, els mitjans de comunicació
anunciaven que s'havien detectat 70 incompliments de la
normativa sanitària a locals d'oci nocturn i espais públics en els
dos darrers caps de setmana a les Illes Balears, accions que es
vénen efectuant des del 10 de juliol, segons informa el mateix
govern.

Quins han estat els preceptes infringits?, i quants de
cadascun?

Palma, a 21 de juliol de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

F)
RGE núm. 11137/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inspecció de locals d'oci (3).

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

En data 21 de juliol de 2020, els mitjans de comunicació
anunciaven que s'havien detectat 70 incompliments de la
normativa sanitària a locals d'oci nocturn i espais públics en els
dos darrers caps de setmana a les Illes Balears, accions que es
vénen efectuant des del 10 de juliol, segons informa el mateix
govern.

Quin és el nombre d'inspeccions dutes a terme pels
inspectors del Govern?, i pels inspectors dels consells?, i de la
Guàrdia Civil?, i de la Policia Nacional?, i de la Policia Local?

Palma, a 21 de juliol de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

G)
RGE núm. 11138/20, de la diputada María Salomé

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

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

Quin és el cost total del Pla pilot de turisme?

Palma, a 21 de juliol de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

H)
RGE núm. 11139/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desglossament de la partida de 20.000 euros invertits en
el Pla pilot de turisme.

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

Quin és el desglossament de la partida de 20.000 euros que
el Govern manifesta haver invertit en el Pla pilot de turisme?

Palma, a 21 de juliol de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

I)
RGE núm. 11187/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per a l'impuls del teletreball i reducció de la temporalitat a
l'ocupació pública.

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

Vist que la ministra Carolina Darias, a la Conferència
Sectorial d'Administració Pública celebrada el passat 11 de
juny de 2020, va manifestar que es procedirà a una reforma de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic amb els objectius d'impulsar
el teletreball i reduir la temporalitat en l'ocupació pública, i les
administracions, per evitar noves borses d'ocupació temporal,
hauran d'intensificar el control i la responsabilitat dels seus
gestors, pot el Govern de les Illes Balears informar-nos si la
CAIB té alguna proposta de reforma per presentar a la
Comissió de Coordinació d'Ocupació Pública d'acord amb el
sentenciat pel TJUE el passat 19 de març de 2020 sobre els
assumptes acumulats C-103/18 i C-429/18 i quins tipus de
proposta és?

En cas de no tenir cap proposta, defensaran alguna solució
que no impliqui un augment de despesa per a les arques
públiques de la comunitat autònoma i del conjunt
d'administracions locals de les Illes Balears, tenint en compte
que el TJUE ha dictaminat que una possible sanció a l'abús
seria una indemnització dissuasiva?

Palma, a 22 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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J)
RGE núm. 11188/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió de
la Mesa sectorial de serveis generals (1).

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

És cert que el passat 21 de juliol es reunió en sessió
extraordinària la Mesa sectorial de serveis generals a instància
dels sindicats?

Palma, a 22 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

K)
RGE núm. 11189/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió de
la Mesa sectorial de serveis generals (2).

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

Quin és el motiu pel qual la Conselleria d'Administracions
Públiques s'ha negat a convocar la Mesa sectorial de serveis
generals de la CAIB i l'han haguda de convocar els sindicats en
base als articles 7 i 8 del Reglament de la Mesa?

Palma, a 22 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

L)
RGE núm. 11190/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió de
la Mesa sectorial de serveis generals (3).

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

Quins acords s'adoptaren a la Mesa sectorial de serveis
generals de la CAIB del passat 21 de juliol?

Palma, a 22 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

M)
RGE núm. 11193/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a informació sobre mascaretes immobilitzades
durant el mes d'abril.

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

La Conselleria de Salut i Consum va anunciar el mes d'abril
passat la immobilització de milers de mascaretes defectuoses de
dos fabricants xinesos, provinents tant d'una distribució que va
realitzar el Ministeri de Sanitat com d'una partida d'adquisició
pròpia.

Quantes de les mascaretes que van ser immobilitzades
durant el mes d'abril per ser defectuoses provenien del
Ministeri de Sanitat i quantes eren d'adquisició pròpia?

Qui va ser el proveïdor de les mascaretes immobilitzades
que eren d'adquisició pròpia?

Palma, a 23 de juliol de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

N)
RGE núm. 11202/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de les partides econòmiques de cadascuna de les
obres licitades per construir habitatges d'HPO a Eivissa els
anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

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

Quin és l'estat d'execució de les partides econòmiques de
cadascuna de les obres licitades per construir habitatges d'HPO
a Eivissa els anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020?

Palma, a 23 de juliol de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

O)
RGE núm. 11203/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de les partides econòmiques de cadascuna de les
obres licitades per construir habitatges d'HPO a
Formentera els anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és l'estat d'execució de les partides econòmiques de
cadascuna de les obres licitades per construir habitatges d'HPO
a Formentera els anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020?

Palma, a 23 de juliol de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

P)
RGE núm. 11204/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de les partides econòmiques de cadascuna de les
obres licitades per construir habitatges d'HPO a Mallorca
els anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

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

Quin és l'estat d'execució de les partides econòmiques de
cadascuna de les obres licitades per construir habitatges d'HPO
a Mallorca els anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020?

Palma, a 23 de juliol de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Q)
RGE núm. 11205/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de les partides econòmiques de cadascuna de les
obres licitades per construir habitatges d'HPO a Menorca
els anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

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

Quin és l'estat d'execució de les partides econòmiques de
cadascuna de les obres licitades per construir habitatges d'HPO
a Menorca els anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020?

Palma, a 23 de juliol de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

R)
RGE núm. 11247/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
controls sanitaris a ports i aeroports.

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

Des de l'inici dels controls sanitaris a ports i aeroports,
durant el període comprès a l'estat d'alarma, quants casos amb
resultat COVID positiu s'han detectat a passatgers després de

realitzar-los els controls sanitaris i l'aplicació dels protocols a
aeroports i ports de les Illes Balears?

Palma, a 24 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

S)
RGE núm. 11248/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
casos amb resultat COVID positiu detectats a passatgers.

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

Des de l'inici dels controls sanitaris a ports i aeroports,
després de finalitzar l'estat d'alarma, l'inici de les fases de
desescalada i la reobertura de trànsit normalitzat a ports i
aeroports de les Illes Balears, quants casos amb resultat
COVID positiu s'han detectat fins a data d'avui a passatgers
després de realitzar-los els controls sanitaris i l'aplicació dels
protocols a aeroports i ports de les Illes Balears?

Palma, a 24 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

T)
RGE núm. 11298/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions de canvi d'ús que s'han
presentat d'acord amb la disposició addicional primera del
Decret llei 8/2020 des de la seva entrada en vigor.

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

Quantes peticions de canvi d'ús s'han presentat d'acord amb
la disposició addicional primera del Decret llei 8/2020 des de
la seva entrada en vigor?

Palma, a 27 de juliol de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de juliol de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
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Palma, a 29 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11191/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a rebuig a la confiscació dels superàvits municipals
i reprovació de la ministra Montero (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atesa l'alarma generada
per l'anunci de la confiscació per part del Govern central dels
superàvits dels ajuntaments acumulats fruit de l'esforç de cada
un d'ells i atès l'impacte que aquesta mesura genera en les
arques dels municipis, es fa necessari i urgent que el Parlament
es posicioni al respecte.

L'article 140 de la Constitució Espanyola garanteix
l'autonomia dels municipis i estableix que "aquests gaudiran de
personalitat jurídica plena” i que “el seu govern i administració
correspon als seus respectius ajuntaments, integrats pels batles
i els regidors”.

Per altra banda, la nostra Carta Magna en el seu article 142,
estableix que "les hisendes locals hauran de disposar dels
mitjans suficients per al compliment de les funcions que la llei
atribueix a les corporacions respectives i es nodriran
fonamentalment de tributs propis i de participació en els de
l'Estat i de les comunitats autònomes".

Aquests principis constitucionals s'han desenvolupat a
través de diferents lleis que garanteixen, per una banda
l'autonomia local i, per altra, que les entitats locals comptin
amb els recursos suficients per atendre les necessitats dels seus
veïnats.

D'aquesta forma, la Llei reguladora de les bases del règim
local (LRBRL) estableix que "per a l'efectivitat de l'autonomia
garantida constitucionalment a les entitats locals, la legislació
de l'Estat (...) haurà d’assegurar als municipis, les províncies i
les illes el seu dret a intervenir en tots els assumptes que afectin
directament el cercle dels seus interessos" i que "el govern i
l'administració municipal (...) correspon a l'ajuntament integrat
pel batle i els seus regidors" (art. 2 i 19 LBRL).

Aquesta llei, instrument fonamental en la definició de les
competències i obligacions dels ens locals, assenyala. a més a
més, que "la cooperació econòmica, tècnica i administrativa
entre l'Administració local i les Administracions de l'Estat i de
les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter
voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis,
podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o els
convenis administratius que subscriguin" (article 57.1 LRBRL).

Finalment hem de dir que la LRBRL estableix al seu article
105 que "De conformitat amb la legislació prevista a l'article 5,
es dotarà les hisendes locals de recursos suficients per al
compliment de les finalitats de les entitats locals" i que

aquestes hisendes locals "es nodreixen, a més de tributs propis
i de les participacions reconegudes en els de l'Estat i en els de
les comunitats autònomes, d'aquells altres recursos que prevegi
la Llei".

Es fa necessari recordar totes les lleis que protegeixen
l'autonomia organitzativa i de gestió dels seus recursos, de les
entitats locals així com les diferents fonts de finançament de les
mateixes per una sèrie de motius:

1. El Govern d'Espanya amb un absolut menyspreu a la
Constitució Espanyola i a les lleis que regulen
l'organització, les competències i la hisenda dels ens locals,
ha negat injustificadament el pagament a les entitats locals
de l'IVA que correspon al mes de desembre de 2017. Un
impagament que, en el cas de les entitats locals, a més a
més de constituir un incompliment d'una obligació legal,
posa en risc que puguin seguir prestant els serveis públics
que tenen encomanats (manteniment d'infraestructures
urbanes, habitatge, seguretat, serveis socials...), i ha conduït
que la liquidació de l'any 2017 de la participació dels
municipis als tributs de l'Estat sigui negativa per al conjunt
de l'administració local, el que vol dir l'obligació de
reintegrament d’elevades quantitats a l'Estat.

2. El Govern d'Espanya està estudiant "confiscar" el
superàvit generat l'any 2019 per les entitats locals (5.000
milions d'euros) així com també els recursos que tenen a les
entitats bancàries (28.000 milions d'euros) a conseqüència
d'haver generat superàvits des de l'any 2012. 

Hem d'assenyalar que aquests superàvits no es deuen
únicament a la aplicació de la Llei Orgànica d'estabilitat
pressupostària financera (LOEPSF) ja que aquesta llei vincula
tots els poders públics (articles 1 i 2 LOEPSF) però únicament
les corporacions locals, gràcies a la seva gestió eficient i
rigorosa dels seus recursos, han estat capaces de generar un
saldo positiu als seus comptes públics al tancament del seu
exercici pressupostari ajudant que el nostre país pugui complir
amb els objectius de dèficit públic establerts per la Unió
Europea.

Aquests superàvits, tal i com estableix l'article 32 de la
LOEPSF, s’han destinat a reduir el nivell d'endeutament dels
ens locals, a l’execució d'inversions financerament sostenibles
que van en benefici directe dels seus veïnats i en molts de casos
a seguir generant estalvis per poder conjugar la prestació de
serveis públics de qualitat als ciutadans amb una fiscalitat baixa
sense hipotecar les generacions futures.

Aquests romanents es van generar durant l’època expansiva
de l’economia perquè els ingressos tributaris dels municipis
creixien a causa de l’increment de l’activitat econòmica. I és
ara quan realment és necessari utilitzar aquests superàvits per
fer front a la crisi de la COVID-19.

Des de fa una sèrie d'anys, les entitats locals han anat
reclamant al Govern central una major flexibilitat per poder
aplicar els superàvits generats però sempre dins de la seva
autonomia i respectant l’autonomia local.

Les entitats locals constitueixen l'administració més propera
al ciutadà i han mostrat sempre la seva solidaritat amb la resta
de les administracions espanyoles en assumir competències
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impròpies sense rebre, en moltes ocasions, el finançament
adequat de comunitats autònomes i de l'Estat per exercir-les, el
que ha provocat que hagin destinat recursos propis en moltes
ocasions.

Però els ens locals no poden ser la taula de salvació d'un
govern que des de juny de 2018 ha estat incapaç d'aprovar uns
pressuposts, que ha estat més pendent de la propaganda que de
gestionar d'una forma seria els recursos de què ha disposat, que
ha negat a totes les corporacions locals i a les comunitats
autònomes els ingressos que els corresponen per llei (IVA
desembre 2017 impagat) i que ha incrementat el deute públic
en 29.000 milions d'euros (600 € mes per cada espanyol).

El Partit Popular, mitjançant els seus representants
municipals, ja ha presentat mocions als ajuntaments que van en
la mateixa línia que aquesta iniciativa quant a la defensa de
l'autonomia local i la suficiència de recursos i finançament de
les entitats locals.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

1.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
respectar i garantir l'autonomia que la Constitució Espanyola i
l'ordenament jurídic donen als ens locals per a la gestió dels
seus recursos.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
flexibilitzar les regles perquè els ens locals puguin emprar en
tota la seva extensió els seus superàvits i romanents per
impulsar aquells serveis, mesures i infraestructures en els seus
respectius municipis i per impulsar plans municipals de
reactivació necessaris per superar la crisi causada per la
COVID-19.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que,
en el cas que es plantegi modificar o crear alguna llei que afecti
l'autonomia, la hisenda o l'estabilitat financera dels ens locals,
siguin validades les modificacions al Congrés dels Diputats,
davant els legítims representants de tots els espanyols.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la presidenta del
Govern balear a defensar i donar suport als ajuntaments de les
Illes Balears en la defensa de la seva autonomia i interessos.

5. El Parlament de les Illes Balears rebutja la proposta
plantejada per la ministra María Jesús Montero a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) en relació amb la
utilització dels romanents de les entitats locals i reprova la seva
voluntat inequívoca de confiscar aquests romanents de les
entitats locals.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de juliol de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 29 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11094/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a romanents pels ajuntaments, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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

Durant els darrers mesos els ajuntaments de les Illes han
demostrat que estan fent un esforç molt major de l'habitual,
compleixen amb el seu deure públic, polític i social, assumint
compromisos més enllà del seu marc competencial. Des del
municipis, una vegada més, han estat capaços d’adaptar-se a
una situació imprevista i sobrevinguda. Amb tot, és evident que
els ajuntaments han demostrat que estan capacitats per assumir
les competències i el finançament que permeti dur endavant el
desenvolupament i el creixement dels nostres pobles i ciutats
demostrant que són els primers a respondre i sempre amb
immediatesa i eficàcia.

Tot i això, el Govern espanyol continua volent exercir una
tutela financera que impossibilita complir amb les obligacions
dels ajuntaments. Aquest entrebanc que limita la capacitat dels
consistoris no ha impedit, però, que des del municipalisme
s’hagi fet una gestió impecable dels recursos.

Tant és així que la majoria d'ajuntaments de les Illes
Balears tenen cada any superàvit. Els estalvis fruit d'aquest
superàvit es converteixen en romanents de tresoreria a causa de
les estrictes normes que l'Estat exerceix sobre els ajuntaments
i que no permeten gastar-los. Amb els anys, això ha fet que
siguin molts els municipis que disposen d'una gran quantitat de
doblers acumulats al banc sense poder-ne fer ús, en alguns
casos fins i tot pagant interessos als bancs per tenir aquests
doblers immobilitzats. La suma total a les Illes Balears és de
més de 500 milions de €.

Poder fer ús d'aquests doblers ha estat una reivindicació de
les entitats locals des de fa anys. Però amb l'actual crisi, aquesta
reivindicació s'ha convertit en necessitat. La resposta de l'Estat
a les necessitats dels municipis ha estat decebedora. La
proposta que l'Estat ha fet a la FEMP és quedar-se els
romanents dels ajuntaments per després autoritzar-los-en l'ús
del 35% un cop aprovats els projectes per part de l'Estat i el
65% restant tornar-los-ho a terminis durant els pròxims deu
anys sense interessos.
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Aquesta proposta és una falta de respecte cap al món
municipal. De nou, com a la crisi de 2008, l'administració de
l'Estat cerca resoldre els seus problemes de liquiditat a la baula
més dèbil de la cadena de les administracions públiques: els
municipis. És important remarcar l'esforç que fan els
ajuntaments per, sense desatendre les necessitats de la
ciutadania, complir la regla de despesa de la llei Montoro.

Per tot això des del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a retirar la proposta que ha fet a la FEMP per l’ús dels
romanents de tresoreria dels ajuntaments i consells insulars.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar la normativa que regula l’ús dels superàvits i
romanents de tresoreria dels ajuntaments i consells insulars. I
que aquests puguin fer ús del cent per cent del que disposen, ja
sigui per a mesures socials com d’impuls de l’economia, tot
seguint criteris de sostenibilitat i responsabilitat social.

Palma, a 20 de juliol de 2020
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 11126/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i  MÉS per Mallorca, relativa
a iniciatives contra la discriminació de persones LGTBI
amb diversitat funcional, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports.

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

Tal com indica el delegat per als Drets Humans del Comitè
Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat
(CERMI), Jesús Martín: "A les persones amb discapacitat hi ha
hagut una tendència a la infantilització, a privar-les de la seva
sexualitat, dels seus desitjos d'homes i dones que són. Això
perverteix la seva llibertat a l'hora de manifestar la seva
expressió de gènere, la seva orientació i la seva identitat
sexual". "La Convenció Internacional de les Persones amb
Discapacitat La Convenció sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat (signada el 13 de desembre de 2006 a Nova York;
l'Estat espanyol la va signar 30 de març de 2007) ha portat nous
temps per a elles, un moment de voler ser líders de les seves
vides i per això cal apostar per la diversitat. Les persones amb
discapacitat han sofert ocultacions i és important que com
també s'han reivindicat en àmbits com el laboral, surtin ara al
carrer per dir també que una part d'elles són LGTBI".

El sexòleg de l'Associació "Sexualidad y Discapacidad",
Carlos de la Cruz, considera amb relació a les persones amb
discapacitat que "si ja és invisible la sexualitat des d'un punt de

vista heterosexual, encara més des d'un punt de vista
homosexual. És aquí on es produeixen les discriminacions, de
vegades dobles o triples". El sexòleg reclama que es faci "una
doble tasca amb les famílies i els professionals que impliqui fer
veure que totes les persones tenen sexualitat i que, dins aquest
context, és tan plural com la resta de la societat. Si és una
errada pressuposar l'heterosexualitat a l'institut, també ho és
fer-ho en un centre de persones amb discapacitat".

Uge Sangil, presidenta de la Federació Estatal de Lesbianes,
Gais, Bisexuals i Transexuals (FELGTB) manifesta que la
invisibilitat de les persones LGTBI amb discapacitat radica en
què "es prioritza la seva discapacitat per damunt de la seva
orientació o identitat de gènere, per la qual cosa aquesta part
del benestar psicosocial desapareix, quan en realitat haurien
d'anar parelles".

En aquest sentit, la FELGTB va signar fa poc un conveni de
col·laboració amb la Fundació ONCE i amb CERMI per
treballar i analitzar de manera paral·lela les múltiples
discriminacions que pateixen les persones LGTBI amb algun
tipus de discapacitat.

Per a la secretària general de la Fundació ONCE, Teresa
Palahí, "discapacitat, orientació sexual, gènere, pobresa... són
factors que, combinats, agreugen els efectes de la discriminació
a qualsevol àmbit. L'àmbit laboral és un dels espais on la
discriminació contra el col·lectiu LGTBI en general és més
difícil d'identificar i denunciar, perquè les persones s'estan
jugant el seu mitjà de vida".

El passat 2019 el CERMI va emetre un manifest coincidint
amb la data de l'Orgull LGTBI on declarava la necessitat urgent
d'avançar en el reconeixement de les persones LGTBI dintre
del col·lectiu de persones amb discapacitat.

El CERMI ha plantejat fa pocs dies al Ministeri d'Igualtat
que les persones LGTBI amb discapacitat tenguin una
protecció legal reforçada contra la discriminació, per estar
exposades a una major intensitat d'exclusió o doble o triple
discriminació. Per aquest motiu, consideren des de CERMI que
la futura Llei Orgànica per a la igualtat de les persones LGTBI
i per a la no-discriminació per raó d'orientació sexual, identitat
de gènere, expressió de gènere o característiques sexuals ha de
reforçar la protecció a les persones LGTBI amb discapacitat
per estar exposades aquestes a una major intensitat d'exclusió.

La Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les
Illes Balears, aprovada pel Parlament de les Illes Balears la
passada legislatura 2015-2019 amb un gran consens, no incloïa
cap consideració sobre la qüestió a la qual es refereix la present
iniciativa atès que l'objecte de la norma se centrava sols a
garantir la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i
l'accessibilitat universal per permetre l'autonomia personal de
totes les persones i, particularment, de les persones amb
discapacitat, perquè puguin interactuar de manera plena i
efectiva respecte de l'accés i la utilització dels espais d'ús
públic, de les edificacions, dels transports, dels productes, dels
serveis, de la informació i de les comunicacions.

És més que evident, doncs, que cal seguir avançant en
mesures que promoguin la difusió, la sensibilització, la
formació i l'assessorament en matèria de diversitat
afectivosexual, familiar i de gènere. També cal lluitar contra els
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delictes d'odi, la creació d'ocupació i la supressió de barreres
físiques o de qualsevol altre tipus que afectin de manera
prioritària les persones LGTBI amb discapacitat.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a incloure dins la futura Llei Orgànica per a la igualtat de les
persones LGTBI i per a la no-discriminació per raó d'orientació
sexual, identitat de gènere, expressió de gènere o
característiques sexuals, un especial esment per tal de reforçar
la protecció al col·lectiu de persones LGTBI amb diversitat
funcional que ajudi a evitar situacions d'exclusió que pateix
específicament aquest col·lectiu.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, en coordinació amb els consells insulars i els
ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a
impulsar les mesures oportunes per tal de prestar una especial
atenció a les persones LGTBI amb diversitat funcional i que
són o puguin ser objecte de cura per part de l'Administració
(sigui quina sigui la tipologia de la xarxa assistencial a partir de
la qual es materialitzi l'ajuda) per evitar situacions de doble
discriminació i per tal de garantir el complet desenvolupament
de la seva identitat d'acord amb la seva orientació sexual,
identitat de gènere, expressió de gènere o característiques
sexuals.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar, en col·laboració amb el Tercer Sector
(especialment aquelles entitats centrades en persones amb
discapacitat) i les entitats LGTBI, iniciatives i materials que
impulsin la visibilització de les persones LGTBI amb diversitat
funcional, que evitin la seva discriminació i que ajudin a
millorar el seu estat psicosocial i a desenvolupar plenament les
seves identitats: elaboració d'estudis, protocols, guies
específiques per a professionals i oficines públiques dedicades
a la cura de les persones amb diversitat funcional, campanyes
de sensibilització, etc.

Palma, a 21 de juliol de 2020
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 11127/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos,  MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a creació d'una comissió no permanent sobre
l'estratègia autonòmica i les mesures per fer front a la
desinformació en línia, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

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

i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

En aquests moments la desinformació, “notícies falses”
(fake news) o rumors falsos, revesteix una importància crucial
per a la salut de la nostra societat i de la nostra democràcia.

Hi ha una cosa que no podem negar, les notícies falses i
l’objectiu que persegueixen de desestabilització econòmica,
social o política o també d’influència, no són una novetat dels
temps que vivim, la novetat d’aquest temps és la velocitat de la
seva propagació a les xarxes, tant per canals públics (Facebook
o Twiter) com canals privats (WhatsApp). Aquesta propagació
massiva en l’actual crisi sanitària cerca encara més aquest
objectiu de desestabilització econòmica, social i política.

El terme “notícia falsa” (fake news) va ser designat paraula
de l’any 2017 en el Diccionari Collins, per la ubiqüitat d’aquest
concepte, que ha augmentat el seu us en un 365% des de 2016.

La desinformació es defineix com la informació falsa,
inexacta o enganyosa dissenyada i promoguda per causar
intencionalment dany públic o amb finalitat de lucre.

A finals de 2018, el Reuters Institute va publicar un estudi
que distingia tres categories de notícies falses: les noticies
inventades, per guanyar doblers o desacreditar a altres; les
noticies basades en fets a les quals es dóna un gir per
adaptar-les a un pla específic; i les notícies amb les quals la
gent no es sent còmoda o no hi està d’acord.

Tots veiem com en aquests moments les notícies falses
revesteixen una gran importància en l’agenda política pel fet
que, malauradament, cada dia hi són més presents i perquè
suposen una greu amenaça a la convivència i a la nostra
democràcia.

La velocitat amb la qual la desinformació s’expandeix i
cerca i troba espais i racons des d’on arribar i intentar influir en
un públic, també cada vegada més extens, podem dir que ha
adquirit la categoria de desafiament global.

La desinformació s’està utilitzant com a eina de
fragmentació política, de divisió social, de desestabilització
política, econòmica i social dels països, per això es tracta d’un
fenomen global, que preocupa també de manera global.

Davant d’aquest panorama global, la Unió Europea ha posat
en marxa distints plans per combatre la desinformació, des de
mesures que es reflecteixen a la Directiva Audiovisual (UE)
2018/1808 del Parlament i del Consell de 14 de novembre de
2018; a la creació del Grup de Treball East StratCom.

La Comissió ha plantejat l’enfocament europeu, i algunes
eines autoreguladores per combatre la desinformació en línia.
Facebook, Google, Twiter, Mozilla o Microsoft han signat el
Codi de Bones Pràctiques contra la desinformació. També ha
creat unitats especialitzades en la detecció de mentides o als del
acords amb empreses per implicar-les en la guerra contra els
falsos rumors, i ha creat el grup EU vs Desinformació, un equip
especialitzat a combatre les mentides i les mitges veritats que
la premsa russa difon sobre Europa i que ha detectat el primer
semestre de 2019 mil casos de desinformació, front als 434 del
mateix període de l’any 2018.
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Per tant i en base a aquesta estratègia el paper dels governs,
no ha de ser decidir què és vertader o què és fals, la censura
institucional mai no ha estat el camí ni tampoc no ha servit per
contrarestar la desinformació, i en aquests moments no és una
excepció.

Les autoritats públiques hem de ser conscients que el major
antídot contra la desinformació és un ecosistema de mitjans de
comunicació sostenibles, amb continguts de qualitat i
autoregulació ètica. Necessitam promoure, més que mai, el
periodisme ètic i el periodisme d’investigació, precisament
perquè sigui aquest periodisme el que lluiti i reveli les notícies
falses.

La Federació Europea de Periodistes ha abordat aquest
problema global, i des de la premissa que la censura no és el
camí, ha proposat un conjunt de mesures contra la
desinformació per salvaguardar la diversitat i la sostenibilitat
de l’ecosistema europeu de mitjans de comunicació, basat en
cinc pilars:

- Millora de la transparència en línia.
- Promoure l’alfabetització mediàtica i informativa per
contrarestar la desinformació i ajudar els usuari a navegar
en l’entorn dels mitjans digitals.
- Desenvolupar eines per capacitar els usuaris i periodistes
a fer front a la desinformació i fomentar un compromís
positiu amb les tecnologies de la informació.
- Salvaguardar la diversitat i la sostenibilitat de l’ecosistema
europeu dels mitjans de comunicació
- Promoure la continuïtat de la investigació sobre
desinformació a Europa per avaluar les mesures adoptades
pels distints agents i ajustar constantment les respostes.

Front a aquest problema la preocupació se centra en la
resposta política que s’està i s’ha de donar des d’Europa, des
d’Espanya, i des de la nostra comunitat autònoma.

I és evident que el desenvolupament de les estratègies i
mesures per fer front a les fake news, també passa per treballar
conjuntament amb els sindicats de periodistes i mitjans de
comunicació.

També una part de l’estratègia ha de passar per
l’alfabetització digital de la població i pel desenvolupament
d’eines d’informació, control i detecció a disposició dels
mitjans de comunicació; així com en les línies que marca la
Directiva Europea Audiovisual i que ha de ser transposada per
part dels estats membres.

En aquest sentit Espanya ha iniciat els tràmits de
transposició de la directiva, però en aquests moments encara no
s’ha realitzat, per la qual cosa ara és el moment que aquesta
transposició aprengui dels fets que vivim, que el seu
enfocament sigui el tendent a protegir els nostre sistema social
i democràtic de les notícies falses, de protegir la nostra societat.

Al mateix temps, el Parlament de les Illes Balears en
exercici de les competències que li atribueixen l’Estatut
d’Autonomia i el seu propi reglament, ha de ser un del actors
de la vida política de la nostra comunitat autònoma com a
representant del poble de les Illes Balears, ha de participar del
debats dels assumptes que preocupen la ciutadania, i a més, ha
de fer aquests debats de forma participada, per la qual cosa
entenen que es donen les circumstancies oportunes per crear

una comissió no permanent que permeti, conjuntament amb
sindicats de periodistes i mitjans de comunicació, crear un
espai de debat i diàleg, per tal de definir l'estratègia i les
mesures per fer front a la desinformació en línia.

Per tot això, a la vista de l’exposat, els grups parlamentaris
sotasignants presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears, d’acord amb els articles 60
i següents i concordants del Reglament de la cambra, acorda la
creació d’una comissió no permanent sobre l’estratègia
autonòmica i les mesures per fer front a la desinformació en
línia, d’acord amb les següents disposicions:

a) L’objecte de l’estudi serà definir una estratègia
autonòmica i les mesures a implantar per tal de fer front a la
desinformació en línia, de manera conjunta, tant amb els
mitjans de comunicació com també amb els sindicats de
periodistes.

b) Les regles d’organització de la comissió seran les
disposicions del Reglament del Parlament de les Illes Balears
per a les comissions permanents.

c) El termini de finalització de les seves tasques serà el de
la finalització del treball definit al seu objecte i, en tot cas, en
el termini d’un any des de la seva constitució.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
al desenvolupament de la legislació estatal en sintonia amb la
política sobre desinformació de la Unió Europea.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a crear un grup de treball amb les comunitats autònomes per
afavorir el procés participació d’aquestes en el procés de
construcció de la l’estratègia per aturar la difusió de notícies
falses en línia.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure el debat professional i públic respecte de
la desinformació i les formes per combatre-la, així com
l’alfabetització digital.

Palma, a 20 de juliol de 2020
La diputada
Mercedes Garrido i Rodríguez
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Castells i baró
Sílvia Tur i Ribas

D)
RGE núm. 11133/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a accés a la mar i continuïtat del trànsit
de vianants en el litoral, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

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

La Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, que va substituir
la de 1969 en l'ordenació del litoral, va suposar un enorme
canvi en el tractament jurídic de les zones costaneres pel seu
marcat caràcter proteccionista, conseqüència directa de la
creixent preocupació que generaven llavors la insuficiència
d'aquella llei per a una adequada gestió de la costa, la falta de
recursos legals, econòmics i humans per dur-la a terme, i els
intensos processos de privatització i degradació del litoral que
la societat advertia.

L'objectiu general plantejat a la llei va ser garantir a tota la
ciutadania l'ús i el gaudi d'un bé comú, la costa i el seu entorn,
incloent-hi el Domini Públic Marítim Terrestre (DPMT), la
servitud de trànsit, la servitud de protecció i la servitud d'accés
a la mar, competències compartides quant a la seva gestió entre
l'Estat, les comunitats autònomes, els consells insulars i els
municipis, si bé no es qüestiona la titularitat dels béns que
integren el DPMT, titularitat exclusivament estatal.

Per això, la nova llei va reafirmar la qualificació de la mar
i la seva ribera com a patrimoni col·lectiu i va establir com una
de les finalitats de l'actuació administrativa garantir l'ús públic
de la mar, de la seva ribera i de la resta del domini públic
marítimoterrestre, sense més excepcions que les derivades de
raons d'interès públic degudament justificades.

Així, a l'article 27 institueix una servitud de trànsit sobre
una franja de terreny de 6 m, amidats terra endins a partir del
límit interior de la ribera de la mar, que ha de quedar
permanentment expedita per al trànsit per als vianants i els
vehicles de vigilància o salvament, extensió que pot ampliar-se
als 20 m en llocs de trànsit difícil i perillós.

I a l'article 28 crea una servitud d'accés públic i gratuït a la
mar, que recau sobre els terrenys confrontants o contigus al
domini públic marítimoterrestre, en la longitud i l'amplària que
demandin la naturalesa i la finalitat de l'accés. Per assegurar
aquest ús públic, la llei ordena que els plans i les normes
d'ordenació territorial i urbanística del litoral estableixin
suficients accessos a la mar i aparcaments, de manera que a les
zones urbanes i urbanitzables, els de trànsit rodat hauran d'estar
separats entre si, com a màxim, 500 metres, i els de vianants,
200 metres. Tots els accessos han d'estar senyalitzats i oberts
a l'ús públic.

Aquests preceptes no han estat modificats des de l'aprovació
de la llei, i sí han estat desenvolupats mitjançant el Reial decret
876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de Costes, en els seus articles 52, sobre extensió i
règim de la servitud de trànsit, i 53, sobre extensió de la
servitud d'accés a la mar.

Així doncs aquesta llei responia a una necessitat social
sentida, de reapropiació del públic per la ciutadania enfront
dels excessos urbanístics que s'estaven produint respecte d'un
mitjà fràgil i exposat a una voracitat especulativa sense límits.
No obstant això, l'impuls legislatiu no es va veure prou
acompanyat per una obstinació en la gestió de similar abast,
perquè anys després d'aprovar-se la llei, la situació d'ocupació
irregular del litoral espanyol va ser denunciada pels seus
efectes devastadors sobre la sostenibilitat ambiental en

l'Informe del Parlament europeu de 20 de febrer de 2009, sobre
l'impacte de la urbanització extensiva a Espanya en els drets
individuals dels ciutadans europeus, el medi ambient i
l'aplicació del dret comunitari, amb fonament en determinades
peticions rebudes (2008/2248 (INI), més conegut com a
Informe Auken, les conclusions del qual no van prosperar a
Espanya com s'ha pogut veure en tots aquests anys i que s'han
vist agreujades especialment amb la reforma de 2013.

Els drets d'ús públic que es contemplaven en benefici de la
ciutadania, instrumentats mitjançant les expressades servituds,
que tractaven d'evitar uns certs usos i activitats, especialment
edificatòries, susceptibles de causar danys irreparables al medi
natural, ni es garanteixen ni es respecten. Com es pot
comprovar amb un simple passeig per l'entorn marí, malgrat la
seva existència legal, avui dia l'accés a la mar i el trànsit per la
riba no són possibles en molts llocs de la geografia balear. Al
contrari, es multipliquen en el litoral les ocupacions il·legals
mitjançant construcció d'edificacions o instal·lacions sense
autorització, d'implantació de tanques i murs que impedeixen
el pas per als vianants o la interrupció mitjançant el cegament
amb diferents procediments dels accessos a la mar, així com la
inexistència de l'obligada senyalització sobre aquest tema.
També és alarmant la falta de manteniment d'algunes zones
d'aquestes servituds per part de les administracions competents,
la qual cosa origina el creixement i l'ocupació d'aquestes per la
vegetació natural.

Davant aquesta situació que va contra el dret de les
persones a accedir i transitar lliurement pel litoral, que
recordem que és un bé públic, aquesta PNL pretén incitar les
administracions públiques competents perquè facin efectiva
aquesta afecció a l'ús públic de la mar, de la seva ribera i de la
resta del domini públic marítim-terrestre i que la població
pugui accedir a la mar i gaudir del seu paisatge, els seus
recursos d'oci i esbarjo i el seu entorn immediat a través de les
servituds de trànsit i accés a la mar legalment constituïdes.

D'altra banda, les circumstancials actuals derivades de la
pandèmia del coronavirus han generat a més una greu situació
econòmica al país amb conseqüències directes en l'ocupació,
que en llocs com la nostra comunitat autònoma cobra especial
incidència per la preeminència del sector turístic que veurà
sensiblement afectada la seva activitat en els pròxims mesos. És
absolutament necessari per tant buscar sortides alternatives
d'ocupació per a aquest temps d'incertesa laboral mentre es
reconstrueix sobre bases més diverses una economia massa
llastrada per la seva dependència del turisme. En aquest sentit
seria important recuperar fórmules de col·laboració entre
ajuntaments i SOIB, que puguin dinamitzar l'ocupació en molts
municipis litorals afectats per la crisi sanitària a través dels
treballs de manteniment de les servituds d'accés a la mar i de la
seva zona de trànsit, treballs que han de ser coordinats i
supervisats per la Demarcació de Costes de les Illes Balears.

A aquest efecte, el Grup Parlamentari Unidas Podemos
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i la Demarcació de
Costes a Illes Balears a fer els treballs de manteniment i
d'eliminació o retirada d'impediments i obstacles físics en la
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zona de servitud de trànsit de la seva competència que puguin
tenir utilitat per al pas de persones per deixar expedita aquesta
franja paral·lela a la ribera de mar, tal com indica la Llei de
costes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i la Demarcació de
Costes a Illes Balears a fer els treballs de manteniment i
d'eliminació o retirada d'impediments i obstacles físics a la
zona de servitud d'accés a la mar de la seva competència per
deixar expedita aquesta franja perpendicular a la ribera de mar,
tal com indica la Llei de costes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Treball del Govern balear i el Ministeri de Treball del Govern
d'Espanya a considerar les fórmules contractuals oportunes i
alliberar els recursos econòmics suficients perquè una part de
les persones desocupades a causa del cessament de l'activitat
turística puguin disposar d'una activitat laboral durant els
pròxims mesos en el manteniment de les servituds d'accés a la
mar i de la seva zona de trànsit.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
El portaveu
Alejandro López i Soria

E)
RGE núm. 11140/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a servei de reforç d'ambulància SVB per a la
temporada turística a Menorca, davant la Comissió de
Salut (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat que
s'implanti el més aviat possible el servei de reforç d'ambulància
SVB a Menorca i les necessitats que suposa l'augment
poblacional de l'illa durant els mesos d'estiu, es fa necessari i
urgent que la cambra adopti un acord al respecte.

El passat 21 de juliol denunciava el sindicat mèdic
SIMEBAL als mitjans de comunicació la urgent necessitat
d'incorporar una ambulància de SVB de reforç per a aquest
estiu a Menorca.

Menorca és una de les illes que constitueix una atracció
turística nacional i internacional de les Balears, la qual cosa
genera que durant l'estiu la població pugui triplicar-se durant
els mesos entre juny i setembre.

Aquesta afluència de turistes provoca que el nombre
d'assistències augmenti de manera exponencial i, per tant, les
necessitats de transport es disparin. Històricament a les
passades temporades turístiques es reforçava el servei
d'ambulàncies amb un dispositiu extra des de 15 de juny a 15
de setembre.

Després dels pitjors moments soferts com a conseqüència
de la pandèmia  de la COVID- 19, els dubtes quant a l'afluència
de turistes va fer que es postergués aquesta ambulància de SVB
davant l'expectativa d'una pobra temporada turística.

De fet, durant la segona quinzena de juny, les previsions
eren bastant pessimistes quant a les expectatives hoteleres, per
la qual cosa es va decidir monitoritzar la demanda per observar
les necessitats assistencials reals.

No obstant això, l'aixecament de les mesures de restricció
del trànsit de viatgers ha provocat que les aerolínies augmentin
les seves freqüències i els hotels hagin començat a incrementar
els seus nivells d'ocupació.

Addicionalment, els mitjans de comunicació informen d'un
important increment en el nombre de vols procedents
principalment del Regne Unit, així com d'altres orígens a partir
del 16 de juliol, el que sens dubte farà augmentar encara les
necessitats assistencials i els transports sanitaris.

Ja a la primera quinzena de juliol s'ha observat un alt flux
de viatgers i s'han detectat els primers problemes en el trasllat
de pacients cap als centres de salut i a l'Hospital Mateu Orfila,
amb demores totalment injustificables que han estat motiu de
nombroses queixes dels pacients tal com recull la premsa local.

Amb els mitjans actuals, s'ha demostrat que serà totalment
insuficient donar una resposta adequada i en un temps raonable
a les demandes de trasllats de pacients als centres assistencials,
la qual cosa provocarà, sens dubte. un problema afegit a la
saturació dels serveis d'Urgències.

A més, mentre a Mallorca i Formentera ja estan operatives
ambulàncies de reforç , a Menorca encara es continua esperant
una solució al problema, la qual cosa constitueix, sens dubte,
un greuge comparatiu amb la resta de l'arxipèlag.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears sol·licita a la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears, amb la màxima urgència,
la implantació a Menorca d'una ambulància de SVB de reforç,
en horari de 09.00 a 21.00 hores, des del moment actual fins al
dia 15 de setembre per donar resposta a les necessitats dels
ciutadans.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
del Govern de les Illes Balears que, de cara als propers anys,
implanti a Menorca el servei de reforç d’ambulància SVB en
horari de 09:00 a 21:00 hores, des de 15 de juny fins a 15 de
setembre, per donar cobertura a les necessitats dels ciutadans
de Menorca.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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F)
RGE núm. 11208/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a recuperació i manteniment de camins
públics rurals, una oportunitat per a l'ocupació en temps de
postcovid, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

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

Objecte

L'objecte d'aquesta PNL és aprofitar el lògic
desenvolupament de la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de
camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca, en
aquests pròxims tres anys que queden de legislatura per
impulsar totes les accions que s'hi contemplen que afavoreixin
la creació d'ocupació en un moment tan especialment complicat
des del punt de vista econòmic, social i laboral, derivat de la
`pandèmia de la COVID-19.

Antecedents

Els camins rurals són aquells de titularitat i competència
municipal que faciliten la comunicació directa amb pobles
limítrofs, amb petits nuclis urbans o amb finques, i que
serveixen tant a fins d'explotació agrícola com ramadera, així
com en les últimes dècades per a activitats d'esport, oci i esplai.

Els camins van ser durant segles les vies de comunicació
entre poblacions, així com el mitjà per transportar mercaderies
i béns en general a més de traslladar bestiar segons l'època de
l'any a les zones més propícies per a la seva alimentació.
Aquesta funció de la qual es va proveir el món rural va ser
fonamental per a la permanència d'un model econòmic i social
basat en l'explotació de la terra. Els canvis en els models
productius, l'aparició de la indústria i en l'últim segle l'eclosió
d'una espessa xarxa de carreteres -en alguns casos assentada en
la primitiva xarxa de camins- va relegar a un segon pla aquell
sistema de comunicació i de relacions econòmiques i
comercials. Aquesta pèrdua de funció ha generat a més la
desaparició per desús d'una part important d'aquesta malla
comunicativa però també l'apropiació il·legal de milers de
quilòmetres d'aquests camins dotant-los d'altres usos, a vegades
relacionats amb els tradicionals agraris, però en altres ocasions
sense relació, com els constructius o urbanístics o simplement
mantenint l'ús integrant-los en una propietat mitjançant
tancaments irregulars.

Aquestes disfuncions han portat des dels anys vuitanta a un
intent per part les administracions de recuperar normativament
la titularitat dels béns usurpats o bé d'aquells abandonats i
envaïts per la vegetació, definint que els camins públics són
béns d'ús i domini públic, diferenciant, no obstant això, el
caràcter públic o privat depenent de la naturalesa del sòl sobre
el qual transcorren. Camí públic seria doncs aquell el sòl del
qual és públic, però cal diferenciar de la servitud de pas sobre
sòl privat (art. 564 del Codi Civil i per totes STS de 27 de maig
de 1995).

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, prescriu que els municipis exerciran, en tot cas, i

en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats
autònomes, competències en una sèrie de matèries, entre les
quals inclou, en el seu article 25.1.d), la conservació de camins
i vies rurals. Per part seva, l'article 74 del Text refós de
disposicions legals vigents en matèria de règim local (RDLeg
781/1986, de 18 d'abril), defineix els béns demanials d'ús
públic com "els camins i carreteres, places, passejos, parcs,
aigües, fonts, canals, ponts i altres obres d'aprofitament o
utilització generals la conservació i el policia de les quals
siguin de la competència de l'entitat local”.

En aquest mateix afany de recuperar la titularitat pública de
molts camins perduts o bé potenciar els usos dels camins com
a impulsors de l'activitat econòmica es va aprovar la Llei
3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries de caràcter estatal, i
en l'àmbit autonòmic la Llei 12/2001, de 15 de novembre, de
camins públics d'Extremadura, la Llei 5/2003, de 26 de març,
reguladora de la Xarxa d'Itineraris Verds de La Rioja, o la Llei
3/1996, de 10 de maig, de protecció dels Camins de Santiago,
de Galícia. En l'àmbit balear en aquells anys es va aprovar la
Llei 13/2000, de 21 de desembre, del Camí de Cavalls de
Menorca.

El Ministeri d'Agricultura va impulsar a partir de 1993 un
projecte “per donar rellevància als camins com a dinamitzadors
de l'activitat econòmica basada en el turisme relacionat amb el
senderisme, la contemplació de la naturalesa, el coneixement de
les peculiaritats etnològiques de comarques, regions i
territoris”. El programa es denomina “Camins Naturals” i té per
objecte promoure el desenvolupament rural de les zones per les
quals discorren. En l'àmbit balear hi estan inclosos el ja
esmentat Camí de Cavalls a Menorca i el Camí Natural de Son
Juny a Mallorca.

No obstant això, tant al conjunt de l'Estat com a Balears,
l'ocupació il·legal de camins i la seva desaparició física per
abandó o desús priven el conjunt de la població a gaudir d'un
bé patrimonial tant per a l'oci i l'esport -i conseqüentment per
a activitats econòmiques del sector serveis- com per ser
novament utilitzat per a activitats del sector primari de nou
encuny.

En aquest doble sentit, finalment a Balears es va aprovar la
Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes
senderistes de Mallorca i Menorca. S'hi defineixen els camins
públics com a “vies de comunicació terrestre de qualsevol
tipologia, de domini públic, situades majoritàriament en sòl
rústic que cobreixen les necessitats d'accés a les àrees rurals, de
comunicació amb la costa, amb nuclis de població o llocs
d'interès general”. No es consideren en aquesta llei camins
públics les carreteres que regula la legislació específica o els
carrers, les places, els passejos o qualsevol altra via urbana
definida i regulada per la normativa específica corresponent.

Segons la llei balear "formen part inherent dels camins
públics: la plataforma, el ferm, els vorals, les obres de fàbrica,
els terraplens i les obres auxiliars, així com els ponts per on
passa el camí”, encara que aquí, per aclarir els objectius
d'aquesta PNL, estendrem el concepte d'obra auxiliar al
d'instal·lació auxiliar que comprendria fonts, abeuradors, murs
de pedra, etc., així com altres elements d'interès històric i
etnogràfic, sempre que aquests no resultin de propietat privada.
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Previsió de desocupació per al conjunt de les Illes Balears
a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19

Les previsions del govern autonòmic indiquen que la
caiguda del PIB pot estar entorn del 30%, la qual cosa
suposaria una reducció de més de 9.000 milions d'euros i la
pèrdua de prop de 150.000 llocs de treball, entorn del 30% de
reducció.

El turisme, motor de l'economia balear, serà un dels sectors
més afectats per l'aturada en l'activitat econòmica. El retard
-quan no el tancament en aquesta temporada- en l'obertura
d'establiments de restauració i hostaleria provocarà, segons tots
els estudis publicats, una minva important en l'ocupació
turística. És bastant probable que la reactivació del sector
turístic de les Illes Balears no es produeixi una vegada finalitzat
l'estat d'alarma, perquè el nivell de demanda de serveis del
sector, això és, la falta d'arribada de turistes a les nostres illes
no permetrà l'inici de l'activitat de la gran majoria de les
empreses i, per tant, la incorporació efectiva de les
treballadores i els treballadors als seus llocs de treball.

Indubtablement no sols el sector turístic és l'únic afectat per
l'afecció econòmica de la pandèmia, d'altres particularment en
les pimes i autònoms poden tenir una minva important en el seu
component d'ocupació.

Aquesta és doncs la raó última d'aquesta PNL, tractar de
donar alternatives a persones que no tindran o tindran poques
possibilitats d'estar ocupats en el curt i pot ser que en el mitjà
termini.

Alternatives d'ocupació per fer front a la crisi econòmica i
social derivada de la pandèmia

És indubtable per tant que cal oferir alternatives d'ocupació
viables per pal·liar en la mesura possible l'important augment
d'atur previst i les seves conseqüències que, com diem, poden
ser profundes en els col·lectius més vulnerables de la societat.
Més enllà de la necessària desestacionalització de l'activitat
turística tantes vegades esmentada i només atesa en part i
sobretot de l'urgent canvi de model productiu que s'ha mostrat
indispensable per repensar una nova manera de veure la realitat
social i ecològica en la qual estem situats i que caldrà formular
no sols en iniciatives puntuals parlamentàries sinó en accions
de govern concretes i categòriques, la qual cosa es pretén en
aquesta PNL és aprofitar el marc normatiu existent per
impulsar les accions que comprengui que impulsi l'ocupació.

La Llei de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i
Menorca contempla en el seu articulat accions concretes a
exercir per les administracions en els elements que integren la
seva estructura física com la conservació dels marges i les
parets de tancament, el control qualitatiu dels tancaments
laterals, la conservació del ferm, l'adequació de les
senyalitzacions a estètiques comunes.

En relació amb això ens interessa destacar els següents
aspectes de la llei:
• El Pla director sectorial de Camins es configura com a

instrument d'ordenació territorial destinat a ordenar i
protegir la integritat del sistema i l'estructura de la xarxa
insular de camins públics. Ha de definir una xarxa
sistemàtica d'àmbit supramunicipal, que serveixi per

connectar poblacions, punts d'interès natural, cultural o
etnològic, així com els accessos a la costa en execució de la
legislació sectorial corresponent.

• El patrimoni viari històric serà gestionat de manera
sostenible, integrant els aspectes ambientals amb les
activitats econòmiques, entre elles les agràries, socials i
culturals, amb la finalitat de conservar el medi natural
alhora que augmentar el desenvolupament i la qualitat de
vida de la població rural.

• Els Consells Insulars de Mallorca i Menorca aprovaran el
Catàleg de camins de la seva titularitat en el termini màxim
de quatre anys a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

Els plans especials de camins d'àmbit supramunicipal tenen
naturalesa d'instruments d'ordenació territorial de conformitat
amb el que preveu el capítol 3 bis de la Llei 14/2000, de 21 de
desembre, d'ordenació territorial, i prevalen sobre el
planejament urbanístic municipal, que tenen caràcter
d'instrument urbanístic. No obstant això, els municipis poden
redactar els seus propis plans especials per als camins del seu
terme municipal.

A més, en el seu article 20.2, s'indica que els ajuntaments,
els consells insulars i el Govern de les Illes Balears poden
establir acords i convenis de col·laboració per millorar i
mantenir la xarxa de camins públics, tant quant als aspectes
tècnics com quant als financers.

Això fa possible disposar d'una oportunitat de crear
ocupació des del treball conjunt de les mateixes
administracions. Per recuperar i conservar l'extensa xarxa de
camins de les Illes Balears s'ha de comptar amb una mà d'obra
nombrosa. En alguns municipis, des de fa ja un temps, la
iniciativa de les corporacions ha fet possible recuperar algun
d'aquests camins perduts o abandonats, però donada la falta de
recursos econòmics tan important que han tingut els
ajuntaments des de la instauració de la llei Montoro, aquest
treball de manteniment ha estat realitzat per persones
voluntàries. Entenem que ara cal mobilitzar els recursos
econòmics per poder contractar les persones necessàries per
efectuar aquests treballs que generaran per als municipis nous
possibilitats en l'àmbit econòmic, social i cultural a més de
l'ambiental i paisatgístic.

Per a això és necessari comptar amb una fórmula
contractual adequada consensuada entre les diferents
administracions intervinents, és a dir, el Govern balear, els
consells insulars i els ajuntaments de les diferents illes.

Finalment, és important ressenyar l'exclusió de l'illa
d'Eivissa de l'àmbit d'aplicació de la Llei de camins. Aquesta
absència suposa una anomalia excepcional, perquè les lleis
autonòmiques han de ser generals i no incloure àmbits
territorials d'exclusió, impedeix l'acció conjunta per a la
preservació d'un patrimoni comú però també no poder ser
present en una iniciativa que pretén ajudar a pal·liar en alguna
mesura la greu situació de desocupació per la qual travessem.

Per això, resulta imprescindible l'extensió de l'àmbit
d'aplicació de la Llei de camins a l'illa d'Eivissa.

Per tot això, des del Grup Parlamentari Unidas Podemos
plantegem la següent 
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta les entitats locals
competents a aprovar els catàlegs de camins públics de la seva
titularitat en el cas que encara no ho haguessin fet o a adaptar
els que ja tinguessin a la Llei 13/2018, de 28 de desembre,
de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca si
fos necessari, a fi de recuperar-los i garantir la seva conservació
i manteniment, d'acord amb l'expressada llei.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, els Consells Insulars de Mallorca i Menorca i els
ajuntaments d'aquestes illes a millorar i mantenir la xarxa de
camins públics, establint els acords i convenis de col·laboració
que siguin necessaris per a això.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, els Consells Insulars de Mallorca i Menorca i els
ajuntaments que per a això es contracti el personal necessari,
facilitant que persones desocupades a causa del cessament de
l'activitat  econòmica per la crisi de la COVID-19 puguin
disposar d'una activitat laboral durant els pròxims mesos.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la modificació de la Llei 13/2018, de 28 de
desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i
Menorca, per incloure en el seu àmbit d'aplicació Eivissa i les
entitats locals d'Eivissa perquè, en el que permeti el marc de la
normativa vigent, ajustin les seves actuacions a l'objecte i als
principis d'aquesta llei i realitzin les actuacions necessàries per
adaptar-se al contingut d'aquesta.

Palma, a 21 de juliol de 2020
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
El portaveu
Alejandro López i Soria

G)
RGE núm. 11244/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i  MÉS per Mallorca, relativa a millora
en la regulació de la borsa de l'Ibsalut en relació amb la
presentació de treballs a congressos i jornades científiques,
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.

El món sanitari està en constant evolució. Els i les
professionals han d’estar preparats per abordar situacions noves
pel que fa a l’evolució de la població i les necessitats
comunitàries, l’aparició de noves malalties que tensionen el
sistema sanitari, com hem vist amb el SARS-CoV-2, o
l’evolució tecnològica i farmacològica imprescindible per
poder proporcionar una millor atenció a la ciutadania.

Volem els i les millors professionals a la nostra comunitat
autònoma i això implica, no només que tinguin les titulacions
adients sinó que també estiguin actualitzats. L’experiència
prèvia és un factor fonamental per aconseguir una bona qualitat

assistencial. Certament és un grau a les professions sanitàries.
El denominat “ull clínic”, l’experiència s’aconsegueix en base
a la reiteració de situacions però també gràcies a la formació
continuada i la investigació. Per formació continuada s’entén
aquella formació adquirida en haver acabat el grau universitari
o la formació professional.

És cabdal per mantenir actualitzats els coneixements i les
habilitats imprescindibles per a una atenció de qualitat davant
una realitat social i clínica canviant. La nostra societat afronta
reptes com la cronicitat, la interculturalitat, la violència de
gènere, les desigualtats socials, els avenços tecnològics, el
canvi en les relacions socials, els problemes de salut mental i
molts d’altres als quals cal donar resposta a un ritme vertiginós.
La investigació també té un rol fonamental en la millora de la
qualitat assistencial i la implantació de noves pràctiques
eficients i segures per a la població.

Es pot desenvolupar a l’Atenció Primària, a
l’Especialitzada, als àmbits formatius i d’altres d’interès per a
la salut.

Al BOIB número 152 del 3 de desembre de 2016 es va
publicar la Resolució del director general del Servei de Salut de
les Illes Balears per la qual es convocà el darrer concurs de
mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de
personal estatutari temporal del Servei de Salut en la categoria
d’infermer/infermera. A l’Annex 3, apartat 6, relatiu a activitats
científiques i de difusió del coneixement, recull concretament
al punt 6.3 els ítems relatius a les ponències, comunicacions,
coordinacions de mesa i pertinença a comitès científics. En
aquest ítem els congressos es qualifiquen com a autonòmics o
internacionals, deixant de banda una modalitat cada vegada
més comuna que és l'online. De la mateixa manera no recull un
límit màxim d’aportacions a un congrés en concret, deixant així
la porta oberta a la possible picaresca que ha estat denunciada
per diversos professionals en els darrers mesos, concretament
en la categoria d’infermeria però que podrien haver-se donat a
altres atenent les bases vigents.

Certament hi ha línies d’investigació que poden
proporcionar resultats abundants o es poden donar casos com
congressos específics d’una temàtica on es bolqui la feina
d’equips extensos que ja vénen treballant junts de manera
acreditable. Per aquest motiu, no és estrany que es pugui
presentar una obra com a investigador/a principal i d’altres en
un ordre posterior. Dit això és molt difícil que es puguin
presentar més de tres treballs a qualsevol congrés científic amb
un mínim nivell d’exigència i rigor en la seva elaboració.

Per aquest motiu els Grup Parlamentari sotasignants
presenten les següents propostes de resolució:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a especificar la categoria de modalitat online i dotar-la
d’un valor numèric inferior a la presencial als concursos de
mèrits per constituir les borses generals de totes les categories
professionals que puguin treballar al Servei de Salut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a baremar fins a un màxim de tres comunicacions,
pòsters o d’altres aportacions presentades per al mateix
autor/autora a un mateix esdeveniment científic.



BOPIB núm. 59 - 31 de juliol de 2020 3463

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a rebutjar l’admissió de qualsevol aportació que els i
les aspirants a integrar la borsa de treball hagin presentat a
jornades o congressos que en les seves bases no limitin el
nombre de treballs per autor/autora.

Palma, a 24 de juliol de 2020
Els diputats
Antònia Martín i Perdiz
Irantzu Fernández i Prieto
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 7715/19, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a joves estudiants que hagin retornat gràcies al Pla
retorn del Talent.

Entre 2018 i 2019 van tornar de l'estranger 42 persones
nascudes o residents a les Balears que estaven d'alta a la base
de dades de la plataforma Tornam. D'aquestes, 28 estaven
interessades a iniciar un procés d'autoocupació i les altres 14 a
treballar per altres empreses.

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

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 3118 i 9814/20, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a escrit presentat davant la
Conselleria de Salut i Consum en data 29 d'octubre de 2019
per SATSE i SIMEBAL i a dimissió del defensor dels
Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de l'Oficialia Major de la
cambra.

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 3203 a 3207/20, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a projecte ITS d'aplicació
de nous canals de comercialització basats en innovació,
tecnologia i màrqueting (1 a 5).

Aquest projecte consisteix en l’aplicació dels nous canals
de comercialització basats en innovació, tecnologia i
màrqueting.

L’objectiu principal a assolir és el de l’estratègia turística de
les Illes Balears basada en la sostenibilitat.

Les actuacions previstes són les d’assessorament a
indústries turístiques i està previst que siguin una realitat en el
segon semestre del 2020.

Amb la millora de la competitivitat turística serà la forma
en què repercutirà a cadascuna de les illes i el seu pressupost és
de 325.900 €.

Així i tot, l’inform que aquest projecte està a la seva
disposició a la seu de l’AETIB, perquè el pugui consultar quan
ho desitgi.

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

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 3208 a 3213/20, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a projecte ITS d'implantar
el programa de turisme social entre illes (1 a 6).

El projecte consisteix en promoure el turisme social en el
conjunt de les Illes Balears.

Els objectius principals d’aquest projecte són lluitar contra
l’estacionalitat turística i fomentar l’ocupació en el sector
turístic.

Les actuacions que es tenen previst dur a terme són treballs
de camp per fomentar el flux de turisme entre illes, impulsant
els viatges en grup.

El projecte va destinat a la temporada baixa i d’hivern.

Tenim la previsió que les accions siguin una realitat en el
darrer quadrimestre d’aquest any 2020.

La forma en què repercutirà en cadascuna de les Illes serà
en l’augment de l’ocupació hotelera i descens de la taxa d’atur
en el sector turístic. El pressupost d’aquest projecte és de
400.000 €.

Així i tot, l’inform que aquest projecte està a la seva
disposició a la seu de l’AETIB, perquè el pugui consultar quan
ho desitgi.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 3583/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a redacció del
projecte de construcció d'un nou centre de dia a Calvià.

S'ha seleccionat un equip tècnic per a la redacció del
projecte, actualment estan elaborant el projecte bàsic que
volem tenir disponible a principis de setembre.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-021.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-032.pdf#page=72
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-032.pdf#page=85
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-032.pdf#page=86
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-033.pdf#page=47
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Palma, 13 de juliol de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 3584/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a redacció del
projecte de construcció d'un nou centre de dia a Maria de
la Salut.

El projecte de redacció d'aquest centre de dia no s'ha iniciat
atesa la tramitació urbanística de modificació de normes
subsidiàries que es troba en tràmit per part de l'Ajuntament de
Maria de la Salut per al solar que es vol destinar a aquest ús.

Palma, 13 de juliol de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 3585/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a redacció del
projecte de construcció d'un nou PAc a Manacor.

El Servei de Salut ha demanat a l'Ajuntament de Manacor
una sèrie d'aclariments sobre la viabilitat del solar que el
consistori proposa, actualment no s'ha rebut resposta de
l'ajuntament.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes RGE núm. 3752 i 3753/20, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a execució pressupostària del Serve4i
de Salut de les Illes Balears Ibsalut 2018 i 2019.

Ateses les característiques de les respostes les podeu
consultar en aquests enllaços: pressupost 2018, pressupost
2019.

Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 4207 a 4210/20, de la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de
contractes públics que s'han formalitzant prioritzant
aquelles empreses que ofereixen el servei i percentatge de
productes i serveis alimentaris amb productes de
proximitat que s'han cobert durant el 2018 i el 2019.

En la contractació pública la normativa i directrius
aplicables a nivell estatal i europeu no estableixen la proximitat
com un criteri avaluable.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
J)

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

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

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 5331 a 5337/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a nombre de professionals sanitaris dels
hospitals de les Illes Balears infectats per COVID-19 o
sospitosos de contagi que romanen ingressats o en
vigilància activa domiciliària a data 23 de març de 2020.

Les dades que es demanen són les publicades de manera
global, a diari, per part de la Conselleria de Salut i Consum.

A 23 de març hi havia 50 professionals sanitaris que han
donat positiu, un 0,4% del total de la plantilla. A més, n0hi ha
més de 350 que estan en vigilància activa a les Illes.

En aquest sentit, el Servei de Salut ha posat en marxa
diferents iniciatives entre les quals hi ha les unitats per fer
proves ràpides als professionals sanitaris i no sanitaris (policia
i bombers) i s'ha activat un servei d'atenció psicològica també
per a sanitaris.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 5338 a 5344/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a nombre d'EPI disponibles a data 23 de
març de 2020 als hospitals de les Illes Balears.

Els serveis de prevenció laboral estudien les necessitats de
cada centre, i en funció d'aquestes necessitats es reparteix el
material. Fins a aquests moments el material que s'ha rebut a les
Illes Balears són més de 430 tones que es van distribuint entre
els centres sanitaris i sociosanitaris.

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

A les Preguntes RGE núm. 5345 a 5351/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a mesures que han adoptat les gerències
dels hospitals de les Illes Balears en relació amb els
professionals sanitaris en alguna situació especial en relació
amb la pandèmia de la COVID-19.

S'ha donat la baixa laboral als professionals sanitaris en
estat de gestació, període de lactància o especial vulnerabilitat,
en relació amb la pandèmica de la COVID-19.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 5377 a 5443/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a nombre de tests per detectar infeccions
per COVID-19 efectuats als municipis de les Illes Balears
fins a dia 23 de març de 2020.

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

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 5483 a 5488/20, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a material de protecció
sanitari comprat i repartit als treballadors dels centres Es
Mussol, es Fusteret i Es Pinaret el mesos de febrer i març
de 2020.

La Conselleria de Salut i Consum treballa coordinadament
amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports des de l’inici de la
pandèmia en els processos de detecció de la COVID-19 i
prevenció del SARS-CoV-2 per assegurar el control de tots els
professionals del centre Es Mussol, Es Fusteret i Es Pinaret. El
material de protecció repartit en aquests centres ha estat
subministrat per la Conselleria d’Afers Socials.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 5586/20, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat de tests ràpids COVID-19 demanats,
entre gats i pendents de rebre des del passat 1 de gener de
2020.

Dia 29 de març varen arribar 10.000 tests d'anticossos, dia
26 del mateix mes es va fer una comanda de 20.000 unitats.

Aquesta comanda es va rebre dia 8 d'abril.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 5587 a 5593/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a nombre d'EPI i tests ràpids o PCR
COVID-19 distribuïts als hospitals de les Illes Balears des
de l'1 de gener de 2020.

El Servei de Prevenció Laboral estudia les necessitats de
cada centre i, en funció dels protocols i d’aquestes necessitats,
es reparteix el material, fins en aquests moments el material que
s’ha rebut a les Illes Balears són més de 430 tones que es van
distribuint entre els centres sanitaris i sociosanitaris.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 5638/20, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nombre de pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 30 de mar´de 2020 a l'Hospital
d'Inca.

Els pacients ingressats són 12, 5 a la UCI.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 5651 a 5657/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a professionals sanitaris dels hospitals de
les Illes Balears infectats per COVID-19 o sospitosos de
contagi que romanen ingressats o en vigilància activa
domiciliària a data 30 de març de 2020.

Les dades que es demanen són les publicades de manera
global, a diari, per part de la Conselleria de Salut i Consum.

El 30 de març, a les Illes Balears hi havia 150 professionals
sanitaris positius actius i 350 en vigilància activa.
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La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 5665 a 5671/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a mesures que ha adoptat les gerències
dels hospitals de les Illes Balears en relació amb els
professionals sanitaris en estat de gestació, període de
lactància o especial sensibilitat o vunerabilitat en relació
amb la pandèmica de la COVID-19, de dia 23 de març de
2020 a dia 30 de març de 2020.

S’ha donat la baixa laboral als professionals sanitaris en
estat de gestació, període de lactància o especial vulnerabilitat,
en relació a la pandèmia de la COVID-19.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 5680 a 5746/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats als municipis de les Illes Balears de dia
23 a dia 30 de març de 2020.

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

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 5849/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a previsió del Govern
de les Illes Balears de reclamar al Govern de l'Estat el cost
del material sanitari que ha hagut de pagar la CAIB.

La situació que vivim fa que la prioritat del Govern de les
Illes Balears sigui tenir material a bastament per als
professionals sanitaris i sociosanitaris. El Govern de les Illes
Balears ha dut més de 430 tones de material, que es reparteix
segons les necessitats del moment.

Característiques fons COVID-19:
• Transferències directes, no préstecs com en ocasions

anteriors.
• Les comunitats no hauran de tornar aquests doblers, no els

incrementarà el deute ni els generarà interessos.
• El fons COVID-19 està al marge del sistema de

finançament autonòmic.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 5950 a 5956/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 6 d'abril de 2020 als hospitals de
les Illes Balears.

Els pacients ingressats amb diagnòstic positiu de
COVID-19 a Eivissa, a dia 6 d’abril, són 59 dels quals 17 a
UCI i cap a Formentera.

A l’Hospital d’Inca són 24, dels quals 8 estan a la unitat de
crítics, a l’hospital de Manacor els pacients ingressats són 33
i 6 a UCI.

A l’Hospital de Menorca són 17 els pacients ingressats amb
diagnòstic positiu, dels quals 10 són a UCI.

A l’Hospital de Son Llàtzer, a dia 6 d’abril, són 11 els casos
positius dels quals 25 són a UCI i a l’Hospital Universitari de
Son Espases són 134 casos positius, 30 a UCI.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 5964 a 5970/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a sanitaris dels hospitals de les Illes
Balears infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que
romanen  ingressats o en vigilància activa domiciliària a
data 6 d'abril de 2020.

A data 6 d’abril, hi havia 203 professionals sanitaris
positius actius i 495 en vigilància activa.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 5971 a 5977/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a nombre d'EPI disponibles a data 6
d'abril de 2020 als hospitals de les Illes Balears.

El Servei de Prevenció Laboral estudia les necessitats de
cada centre i, en funció d’aquestes necessitats, es reparteix el
material, fins a aquests moments el material que s’ha rebut a les
Illes Balears són més de 430 tones que es van distribuint entre
els centres sanitaris i sociosanitaris.

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

A les Preguntes RGE núm. 5985 a 5991/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a cobertures de professionals en els
serveis dels hospitals de les Illes Balears a dia 6 d'abril de
2020.

Des de l’inici de la pandèmia s’han contractat 103 persones
a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, 61 persones a
l’Hospital d’Inca, 46 persones a l’Àrea de Salut de Menorca,
114 persones a l’Hospital de Manacor, 174 persones a
l’Hospital Son Llàtzer, 88 persones a l’Hospital Son Espases.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 5993 a 6059/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a nombre de tests per detectar infeccions
per COVID-19 efectuat als municipis de les Illes Balears de
dia 30 de març a dia 6 d'abril de 2020.

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

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 6145/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a recursos destinats a la lluita contra
la COVID-19.

El Servei de Salut ha contractat 688 treballadors des de
l’inici de la pandèmia de les següents categories sanitàries:

Infermeria: 263 persones.
Tècnic en cures auxiliars d’infermeria: 231 persones.
Zelador: 84 persones.
Personal mèdic: 55 persones.
Auxiliar administratiu: 23 persones.
Conductor: 14 persones.
Tècnic especialista: 11 persones.
Altres categories: 7 persones.

Esmentar que des de la Conselleria d’Administracions
Públiques i Modernització, en l’àmbit de Serveis Generals de
l’Administració de la CAIB, alguns departaments van veure
minvada la seva activitat de manera significativa i es va optar
amb caràcter general per emprar el sistema de provisió
mitjançant comissió de serveis d’atribució temporal de
funcions. Aquest sistema no implica el nomenament o
contractació de personal, sinó que destina el propi personal
funcionari a una altra unitat. El resultat d’aquesta redistribució
afectà un total de 216 funcionaris.

Finalment, destacar també que es van aprovar programes
temporals als que es van destinar un total de 27 funcionaris
interins adscrits. 

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

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 6146/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a material EPI a la lluita contra la
COVID-19 per al tercer sector de les Illes Balears.

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

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

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 6162/20, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dies especials per al personal mèdic i facultatiu.

La Mesa Sectorial de Sanitat va aprovar estendre la
consideració de dies especials a les jornades del 9, el 10 i el 13
d’abril (Dijous Sant, Divendres Sant i Dilluns de Pasqua) a
efectes retributius. L’acord de la Mesa Sectorial es va produir
dies abans de les festes de Setmana Santa.

La mesura suposa equiparar les retribucions dels dies festius
de Setmana Santa als dies 24, 25 i 31 de desembre.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 6238/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a instal·lacions per a l'allotjament de
pacients lleus o asimptomàtics de la COVID-19.

El Servei de Salut va habilitar quatre hotels medicalitzats
per allotjar pacients lleus o asimptomàtics que hagin donat
positiu per COVID-19. A Palma l'hotel Mirador per a
professionals, i el Palma Bay (250 habitacions) per a l'aïllament
de casos lleus, s'ha utilitzat com hotel medicalitzat.

A Menorca va ser l'hotel Artiem Carlos III (Es Castell) i a
Eivissa els Apartaments Tropical Garden (barri de Ses
Figueretes).

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

A la Pregunta RGE núm. 6255/20, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a tractament amb hidroxicloroquina a
pacients hospitalitzats amb coronavirus a les Illes Balears.

El tractament de la COVID-19 a les Illes Balears es fa
seguint sempre les indicacions dels facultatius que atenen els
pacients i que es basen en criteris d’evidència científica i
protocols internacionals.

La Conselleria de Salut i Consum ha assegurat la
disponibilitat del fàrmac per als usos crònics, de manera que els
pacients que la l’empraven poguessin continuar retirant la
medicació a les oficines de farmàcia. Atès que la distribució en
aquests moments està controlada en l’àmbit estatal pel
Ministeri de Sanitat i l’AEMPS, la Conselleria de Salut i
Consum va sol·licitar un tractament correcte amb
Hidroxicloroquina i afins per a l’ús crònic.

Durant els mesos de març i abril de 2020 l’AEMPS ha
distribuït 1.153 envasos a les Balears, la qual cosa implica
l’1,02% del que s’ha distribuït. Les Illes Balears suposen el
0,9% dels casos diagnosticats, així que estan equilibrades a
escala estatal.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 6261/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a protocols específics per a consultes
odontològiques.

A la web http://coronavirus.caib.es trobareu el protocol que
s’ha treballat i que ja s’ha publicat i que dóna resposta a les
qüestions plantejades.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 6430/20, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a baixes del personal sanitari i aïllaments.

Professionals que havien donat positiu fins el 29 de març:
178.

Professionals en vigilància a 29 de març: 399.
Professionals que havien donat positiu el 9 de juliol: 11.
Professionals en vigilància el 9 de juliol: 21.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 6432/20, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a infants contagiats per COVID-19 (2).

Els casos confirmats simptomàtics acumulats fins dia
01/07/2020 és:

0-9 = 12 casos
10-19 = 35 casos

Desglossament per edats aprovat pel CCAES que inclou
casos pediàtrics.

Els protocols de vigilància que s’empren són els mateixos
per a qualsevol edat. 

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 6435/20, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tractament amb ozonoteràpia als contagiats per
COVID-19.

No hi ha cap evidència científica que avali que
l’ozonoteràpia sigui eficaç per tractar la COVID-19. De
moment és una hipòtesi a desenvolupar amb recerca i assajos
clínics.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 6447 a 6453/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a índex d'ocupació a dia 14 d'abril de
2020 als hospitals de les Illes Balears.

L’Índex d’ocupació als hospitals de les Illes Balears a dia
14/04/2020:

H.U. Son Espases 58,29
H. Son Llàtzer 56,48
H. Manacor 50,28
H. Comarcal Inca 44,23
H. General Mateu Orfila 56,52
H. Can Misses 44,69
H. Formentera 16,67

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

A les Preguntes RGE núm. 6456 a 6462/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a pacients ingressats amb diagnòstic de
COVID-19 a dia 14 d'abril de 2020 als hospitals de les Illes
Balears.

Hospital d’Eivissa, a 14 d’abril: 32 pacients ingressats a
planta, 7 a UCI.

Hospital d’Inca, a 14 d’abril: 11 pacients ingressats a
planta, 5 a UCI.

Hospital de Formentera, a 14 d’abril: cap pacient ingressat.

Hospital de Menorca, a 14 d’abril: 7 pacients ingressats a
planta, 5 a UCI.

Hospital de Manacor, a 14 d’abril: 10 pacients ingressats a
planta, 5 a UCI.

Hospital Son Llàtzer, a 14 d’abril: 26 pacients ingressats a
planta, 13 a UCI.

Hospital Universitari Son Espases, a 14 d’abril: 53 pacients
ingressats a planta, 23 a UCI.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AM)

A les Preguntes RGE núm. 6463 a 6469/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a pacients ingressats als hospitals de les
Illes Balears sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents
de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 14
d'abril de 2020.

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

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AN)

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

El Servei de Prevenció Laboral estudia les necessitats de
cada centre i, en funció d’aquestes necessitats, es reparteix el
material, fins a aquests moments el material que s’ha rebut a les
Illes Balears són més de 430 tones que es van distribuint entre
els centres sanitaris i sociosanitaris.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AO)

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

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

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AP)

A les Preguntes RGE núm. 6849 a 6851/20, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a material de protecció
distribuït als centres Es Mussol, Es Fusteret i Es Pinaret
fins al 14 d'abril als usuaris.

La Conselleria de Salut i Consum treballa coordinadament
amb la Direcció General de Família des de l’inici de la
pandèmia en els processos de detecció de la COVID-19 i
prevenció del SARS-CoV-2 per assegurar el control de tots els
usuaris del centre Es Mussol, Es Fusteret i Es Pinaret.

Així mateix, el material de protecció repartit en aquests
centres ha estat subministrat per la Conselleria d’Afers Socials.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AQ)

A les Preguntes RGE núm. 6876 a 6879/20, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a material de protecció
repartit a Son Tugores i a Son Llebre fins al 14 d'abril.

El Govern de les Illes Balears ha adquirit un total de més de
430 tones de material, que s’han anat repartint en els centres
sanitaris, i sociosanitaris, segons indiquen els protocols i les
seves necessitats. La Conselleria de Salut i Consum ha
subministrat el material necessari, quan aquest era més difícil
d’aconseguir durant l’estat d’alarma.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 6904/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a repartiment d'EPI a les entitats del
tercer sector fins al 14 d'abril (1).

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

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

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 7012/20, de la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tramitació del decret de regulació de
residus sanitaris.

El 26 de juny del 2020 el Servei de Residus i Sòls
Contaminats de la Direcció General de Residus i Educació
Ambiental va trametre, al servei jurídic de la conselleria, la
documentació requerida per tal d’esmentar les deficiències
observades a l’informe jurídic de la cap de la Secció XIV del
servei jurídic sobre l’esborrany de decret pel qual es regula la
gestió dels residus sanitaris a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

La informació sobre els tràmits que s’han dut a terme en
relació amb aquest procediment corresponent a aquest projecte
de decret, la podeu consultar al web de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori, -Transparència- iniciatives normatives en
tramitació-
(http://www.caib.es/sites/M170613081930629/ca/n/projecte_
de_decret_pel_qual_es_regula_la_gestió_dels_residus_sanita
ris_a_la_comunitat_autonoma_de_les_illes_balears/)

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AT)

A les Preguntes RGE núm. 7068 a 7074/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 20 d'abril de 2020 als hospitals
de les Illes Balears.

Hospital d’Eivissa: 21 ingressats a planta, 7 a UCI.

Hospital d’Inca: 11 ingressats a planta, 3 a UCI.

Hospital de Formentera: cap pacient ingressat.

Hospital de Menorca: 4 ingressats a planta, 5 a UCI.

Hospital de Manacor: 9 ingressats a planta, 7 a UCI.

Hospital Son Llàtzer: 23 ingressats a planta, 12 a UCI.

Hospital Universitari Son Espases: 62 ingressats a planta,
23 a UCI.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AU)

A les Preguntes RGE núm. 7075 a 7081/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a pacients ingressats als hospitals de les
Illes Balears sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents
de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 20
d'abril de 2020.

Les proves diagnòstiques als pacients hospitalitzats es fan
a mesura que els professionals les sol·liciten.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AV)

A les Preguntes RGE núm. 7089 a 7095/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a nombre d'EPI disponibles a data 20
d'abril de 2020 als hospitals de les Illes Balears.

El Servei de Prevenció Laboral estudia les necessitats de
cada centre i, en funció d’aquestes necessitats, es reparteix el
material, fins a aquests moments el material que s’ha rebut a les
Illes Balears són més de 430 tones que es van distribuint entre
els centres sanitaris i sociosanitaris.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AW)

A les Preguntes RGE núm. 7096 a 7102/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a mesures que han adoptat les gerències
dels hospitals de les Illes Balears en relació amb els
professionals sanitaris en estat de gestació, període de
lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat en relació
amb la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20
d'abril de 2020.

S’ha donat la baixa laboral als professionals sanitaris en
estat de gestació, període de lactància o especial vulnerabilitat,
en relació a la pandèmia de la COVID-19.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AX)

A les Preguntes RGE núm. 7103 a 7109/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a cobertures de professionals als serveis
dels hospitals de les Illes Balears a dia 20 d'abril de 2020.

Des de l’inici de la pandèmia s’han contractat un total de
586 professionals amb els quals s’han pogut cobrir les
necessitats requerides.
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103 persones a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, 61
persones a l’Hospital d’Inca, 114 persones a l’Hospital de
Manacor, 46 persones a l’Àrea de Salut de Menorca, 174
persones a l’Hospital Son Llàtzer, 88 persones a l’Hospital Son
Espases.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AY)

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

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

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AZ)

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

Disposam de les dades acumulades a data de 27 d’abril.
Que són:

Casos simptomàtics confirmats actualitzat a 27/04/2020

Alaior 4
Alaró 8
Alcúdia 20
Algaida 8
Andratx 8
Ariany 2
Artà 4
Banyalbufar 1
Binissalem 10
Búger 2
Bunyola 12
Calvià 98
Campanet 2
Campos 14
Capdepera 9
Ciutadella 16
Consell 5
Costitx 3
Eivissa 66
Es Castell 5
Es Mercadal 20
Es Migjorn 1
Esporles 4
Felanitx 17
Formentera 4

Inca 44
Lloseta 2
Llubí 3
Llucmajor 41
Manacor 56
Mancor de la Vall 1
Maó 37
Maria de la Salut 2
Marratxí 70
Montuïri 9
Muro 7
Palma 1.107
Pollença 5
Porreres 8
Puigpunyent 2
Sa Pobla 9
Santanyí 4
Selva 7
Sencelles 3
Ses Salines 3
Sineu 6
Sóller 10
Son Servera 10
Sant Antoni 9
Sant Joan 9
Sant Joan de Labritja 5
Sant Josep 35
Sant Llorenç 11
Sant Lluís 9
Santa Eulàlia 47
Santa Margalida 9
Santa Maria 11
Valldemossa 2
Vilafranca 4

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 7462/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pacients COVID-19 a residències de
persones majors i centres assistencials.

Fins al 20 d’abril s’havien ingressat als hospitals públics
164 persones procedents de residències per a gent gran i 1
persona procedent de residències per a discapacitats.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 7602/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pla d'actuació i ajudes a clubs i
entitats esportives davant la crisi COVID-19.

A l’espera dels pressuposts per a l’any 2021 per poder
concretar i tancar les línies de subvenció per a la propera
temporada, la consellera d’Afers Socials i Esports va garantir
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a la sessió de l’Assemblea Balear de l’Esport del passat dia 1
de juliol les subvencions per a desplaçaments interilles i a la
península.

Palma, a 13 de juliol de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina de Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 7616/20, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a informe d'impacte familiar.

La Guia metodològica per a l’elaboració dels informes
previs d’impacte de les disposicions normatives en els famílies
a les Illes Balears va ser aprovada per resolució del 7 d’abril
del 2020 de la directora general d’Infància, Joventut i Família.

Palma, a 10 de juliol de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina de Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 7679/20, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a app de seguiment de la COVID-19.

L’app de seguiment per a pacient de COVID-19 no va tenir
cap cost econòmic, i es va retirar per problemes de seguretat.

Es varen produir 1.742 descàrregues, cap usuari ha vist les
dades compromeses, ni s’han produït filtracions de dades.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 7690/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
descàrregues de l'aplicació Clinicovery per a l'avaluació i
el seguiment dels símptomes de la COVID-19 que es van
produir durant el temps que va estar operativa.

Es varen fer 1.742 descàrregues de l’aplicació mòbil
Clinicovery.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 7691/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a temps que va estar
operativa l'aplicació mòbil Clinicovery per a l'avaluació i
el seguiment dels símptomes de la COVID-19.

Va estar dos dies l’aplicació mòbil Clinicovery, posada en
marxa per la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears,
¿per a l’avaluació i seguiment dels símptomes de la COVID-19
de la ciutadania balear?

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 7692/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a data de detecció
dels primers problemes que posaven en risc les dades
personals dels usuaris de l'aplicació mòbil Clinicovery per
a l'avaluació i el seguiment dels símptomes de la COVID-
19.

Es van detectar els primers problemes el dia 18 d’abril del
2020, a les 20.41 h.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 7693/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a temps
transcorregut d'ençà que es van detectar els primers
problemes que posaven en risc les dades personals dels
usuaris de l'aplicació mòbil Clinicovery i la seva
desactivació efectiva.

El temps que va transcorre va ser de dues hores.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 7694/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a possibilitat que
s'hagi produït alguna filtració de les dades dels usuaris de
l'aplicació mòbil Clinicovery per a l'avaluació i el
seguiment dels símptomes de la COVID-19.

Després de la comunicació de l’incident es va procedir a
realitzar una anàlisi forense dels accessos al sistema per tècnics
especialistes i es va determinar que no s’havia produït una
filtració de dades.
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La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 7695/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a cost de la creació
i la posada en marxa de l'aplicació mòbil Clinicovery per a
l'avaluació i el seguiment dels símptomes de la COVID-19.

La creació i posada en marxa de l’aplicació mòbil
Clinicovery per a l’avaluació i seguiment dels símptomes de la
COVID-19 de la ciutadania balear no ha tingut cap cost
econòmic per a la Conselleria de Salut i Consum.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 7698/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistes d'espera a consultes mèdiques
i especialistes.

Durant els mesos de la crisi de la COVID-19 s’han
continuat realitzant consultes externes presencials no
demorables i s’ha instaurat la consulta telefònica en Atenció
Primària i Hospitalària amb una àmplia acceptació per pacients
i professionals.

Les mesures que s’estan duent a terme per reduir la llista
d’espera de consultes són:
• Revisió de les llistes d’espera prioritzant els de >60 dies i

la seva situació clínica.
• Mantenir els 658 professionals contractats durant la crisi.
• Implantació urgent de la telemedicina.
• Adaptar els sistemes de la informació dels professionals a

la telemedicina.
• Adquisició de material que faci possible la consulta

telefònica i la vídeoconsulta.
• Realitzar consulta telefònica de professionals i pacients.
• Potenciar la videoconferència entre professionals i pacients.
• Consulta telefònica i videoconferència entre professionals

d’Atenció Primària i Hospitalària.
• Ampliar l’horari de matí i tarda de les consultes externes.
• Activitat extraordinària en les especialitats amb més llista

d’espera i sempre que s’hagi esgotat l’activitat normal.
• Intensificar la derivació als centres sense ànim de lucre que

formen part de la xarxa pública (Hospital Creu Roja i
Hospital Sant Joan de Déu).

• Derivació, si fos necessari, a centres privats.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 7699/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de cirurgies en el
servei de Salut de Balears.

Durant els mesos de la crisi de la COVID-19 s’han
continuat realitzant la cirurgia urgent i prioritària
(majoritàriament oncològica) per a no deixar cap pacient en
situació greu i no demorable desatès.

Els mesos de març i especialment abril ha descendit
l‘activitat hospitalària no-COVID. A partir de maig i de manera
progressiva els hospitals han anat recuperant activitat normal
encara que condicionada a la COVID: PCR preoperatòries,
limitacions d’espais en consultes externes, dobles circuits en
tots els hospitals incloent quiròfans.

Les mesures que s’estan duent a terme per reduir la llista
d’espera quirúrgica són:
• Revisió dels casos en llista d’espera prioritzant els pacients

de >180 dies i per urgència clínica.
• Durant la crisi s’han contractat 658 professionals i es

mantindran per ajudar a solucionar la llista d’espera.
• Activitat quirúrgica normal en jornada de matí i tarda.
• Activitat extraordinària en les especialitats amb més llista

d’espera i sempre que s’hagi esgotat l’activitat normal.
• S’intensificarà la derivació a centres sense ànim de lucre

que formen part de la xarxa d’hospitals públics (Hospital
Creu Roja i Hospital Sant Joan de Déu).

• Derivació, si fos necessari, a centres privats.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 7711/20, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dietes que, des de dia 1 de gener fins a dia 24
d'abril de 2020 ha pagat l'Ibsalut als pacients que han
hagut de rebre assistència sanitària fora de la seva illa de
residència.

Trasllats de pacients i acompanyants gener-abril 2020
Resum provisional de dades

Import

Trajectes Desplaçam. Dietes Pernocta Total

Eivissa-Mallorca 95.198 28.190 26.315 149.703

Menorca-Mallorca 141.459 53.460 58.569 253.488

Mallorca 4.025 1.640 9.452 15.117

Formentera-Eivissa 150 180 330

Total interilles 240.832 83.470 94.336 418.638

A la península

Eivissa 17.951 4.720 4.175 26.846

Menorca 20.290 6.270 1.089 27.649

Formentera 865 120 145 1.130
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Mallorca 67.622 31.790 31.020 130.432

Total a península 106.728 42.900 36.428 186.056

Total trasllats 347.560 126.370 130.764 604.694

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 7944/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a segments estratègics turístics que es té previst
impulsar.

Des de l’AETIB es desenvolupen diverses accions relatives
als SET de MICE, luxe, salut, gastronomia, ecoturisme cultura,
turisme actiu i turisme esportiu.

El gener del 2020 es varen aprovar els seus plans d’acció
que en la mesura que les noves circumstàncies ho permetran, es
desenvoluparan al màxim.

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

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 7947/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a propostes del Govern balear formulades al
Govern central respecte de l'elaboració dels protocols de
seguretat i els plans d'actuació en establiments turístics.

El resultat final de tot i cada un dels protocols de seguretat
i plans d’actuació són fruit d’una constant i diària feina
conjunta entre la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball i l’Institut Nacional de Seguretat i Salut durant tots
aquests mesos.

De fet, una vegada publicats tots els protocols de seguretat
i plans d’actuació, es troben a dia d’avui, en constant
modificació i actualització.

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

Ordre de Publicació
BP)

A les Preguntes RGE núm. 8047 i 8048/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a contractació amb el despatx del Sr.
José María Lafuente (1 i 2).

Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de l'Oficialia Major de la
cambra.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 8128/20, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a adquisició de material de protecció
sanitària pel Servei de Salut.

No hi ha constància que finalment existeixin 80 mil unitats
defectuoses.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 8129/20, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a assessorament legal en la compra de
material sanitari per atendre les necessitats de la crisi
sanitària COVID-19.

1. No s’ha contractat cap empleat del Bufet Lafuente. Si es
refereix als serveis prestats per l’advocada Wei Wei Jiang,
aquests han estat una tramitació d’emergència, segons el que
estableix l’Acord del Consell de Govern de 18 de març de 2020
pel qual es concreten les mesures que s’han d’adoptar en
matèria de contractació pública a conseqüència d’allò que
disposa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, i de l’Acord del Consell
de Govern de 13 de març del 2020 pel qual s’aprova el Pla de
mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi de
la COVID-19 (BOIB núm.37, de 18 de març del 2020).

2. S’han tramitat en total 6 minutes a favor de l’advocada Wei
Wei Jiang amb els següents imports:

- Minuta de data 06.04.2020 per import de 20.722,03€.
- Minuta de data 28.04.2020 per import de 19.966,46€.
- Minuta de data 11.05.2020 per import de 19.584,38€.
- Minuta de data 25.05.2020 per import de 16.119,13€.
- Minuta de data 29.05.2020 per import de 42.055,50€.
- Minuta de data 29.05.2020 per import de 38.096,40€.

3. No es tracta d’un contracte sinó d’una tramitació
d’emergència en la qual la labor de l’advocada va ser:
• Contactar amb proveïdors xinesos que ens volgués

subministrar material sanitari.
• Negociar les condicions de pagament i lliurament d’aquest

material amb el proveïdor de la nostra elecció.
• Revisió dels contractes signats amb el proveïdor que

estaven en xinès i anglès i vetllar que es complissin les
condicions d’aquest.

• Contactar amb les companyies aèries i negociar amb les
mateixes el preu del vol i tones del mateix així com revisar
els contractes que havíem de signar.

• Supervisar que la documentació tècnica enviada pel
proveïdor fos correcta i complís amb la normativa exigida.

• Supervisar que es realitzava l’auditoria contractada pel
Servei de Salut.

• Revisió i supervisió dels tràmits duaners xinesos.
• Garantir que el lliurament del material es realitzava en les

condicions contractades.
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4. No existeix contracte sinó una tramitació d’emergència. Es
va fer una tramitació d’emergència per cada minuta presentada
per l’advocada.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 8543/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a garanties per a realització
d'activitats i competicions esportives categories amateur i
professional durant la crisi COVID-19.

Les activitats i competicions esportives venen regulades a
l’Acord del Consell de Govern de 19 de juny del 2020, pel qual
s’aprova el Pla de mesures excepcionals de prevenció,
contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3
del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (BOIB 112,
de 20/06/2020).

Palma, a 13 de juliol de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 8733/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recuperació de projectes que no resultin
estratègics als efectes de ser finançats amb ITS.

Tal com exposa l’article 36 de l’esmentat Decret Llei
8/2020, s’ha autoritzat al Consell de Govern perquè, a proposta
conjunta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors i del
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, destini els
recursos integrants del fons de l’ITS a les despeses i inversions
que es considerin necessàries per pal·liar els efectes derivats de
la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la
COVID-19.

És la nostra intenció treballar per recuperar els projectes
que no siguin considerats estratègics i que quedin ara en
suspens, en properes anualitats sempre i quan millori la situació
econòmica.

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

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 8968/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a brot, contagi de la COVID-19 en
una família en un barri de Palma.

Que hi hagi contagis nous no implica necessàriament
l’adopció de mesures noves.

Si consideram que es du a terme una labor suficient quant
a recursos i nombre de proves fetes.

Ara com ara, el Govern no es planteja fer tests massius de
manera immediata a tota la població.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 9078/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a monitorització dels moviments en la
demanda de producte turístic en els nostres mercats
emissors.

Sí, des de l’AETIB s’està fent des del moment en què ha
començat aquesta crisis sanitària.

Com a resultat d’aquesta tasca es creen simultàniament els
informes de l’Observatori Turístic i de la Programació Aèria i
durant dos mesos més forts de la pandèmia de la COVID-19 es
va fer l’informe d’Escolta Activa per a l’Impacte de la COVID.
Tots ells, sempre distribuïts entre el sector turístic.

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

Ordre de Publicació
BW)

A la Pregunta RGE núm. 9079/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a informació per part de l'AETIB al
sector de les dades recopilades.

Sí, des de l’AETIB s’està fent periòdicament, des del
moment en què ha començat aquesta crisi sanitària.

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

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 9128/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estudi de seroprevalença COVID-19
a les Illes Balears i resultats d'immunitat de grup.

L’estudi ENE-COVID-19: segunda ronda. Estudio
Nacional de Seroepidemiología de la infección por
SARS-CoV-2 en España, ofereix tota la informació referent a
les Illes Balears, la resta de comunitats autònomes i l’Estat
espanyol. Totes les dades són d’accés públic i es pot consultar
a l’enllaç següent:
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/04.
06040620204922437.pdf

A la ronda 1 (informació recollida entre el 27 d’abril i l’11
de maig), l’estudi va detectar que un 2,4% (IC 95% 1,6-3,5) de
la població de les Illes Balears havia estat en contacte amb el
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virus SARS-CoV-2. A la ronda 2 (informació recollida entre el
18 de maig i l’1 de juny), la xifra de prevalença va ser de
l’1,5% (IC 95% 0,9-2,5)

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 9129/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a incidència de la COVID-19 a la
població de les Illes Balears per raó d'edat.

Les dades sol·licitades estan actualitzades a dia 12 de juny
del 2020:

Edats Casos Defuncions

0-9 12 0

10-19 32 0

20-29 178 0

30-39 258 2

40-49 355 6

50-59 364 8

60-69 287 22

70-79 309 56

80-89 240 75

> 90 127 58

NC 0 0

Total 2.162 227

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BZ)

A les Preguntes RGE núm. 9397 a 9405/20, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a preses de temperatura (I a IX).

- Les preses de temperatura corporal que s’han realitzat a
passatgers arribats al Port exterior de Ciutadella entre l’11 de
maig i el 7 de juny de 2020 són: 2.518.

- Les preses de temperatura corporal que s’han realitzat a
passatgers arribats al Port de Maó entre l’11 de maig i el 7 de
juny de 2020 són: 484.

- Les preses de temperatura corporal que s’han realitzat a
passatgers arribats al Port d’Alcúdia entre l’11 de maig i el 7 de
juny de 2020 són: 3.526.

- Les preses de temperatura corporal que s’han realitzat a
passatgers arribats al Port de Palma entre l’11 de maig i el 7 de
juny de 2020 són: 10.272.

- Les preses de temperatura corporal que s’han realitzat a
passatgers arribats al Port d’Eivissa entre l’11 de maig i el 7 de
juny de 2020 són: 7.804.

- Les preses de temperatura corporal que s’han realitzat a
passatgers arribats al Port de La Savina entre l’11 de maig i el
7 de juny de 2020 són: 5.636.

- Les preses de temperatura corporal que s’han realitzat a
passatgers arribats a l’Aeroport de Palma entre l’11 de maig i
el 7 de juny de 2020 són: 11.697.

- Les preses de temperatura corporal que s’han realitzat a
passatgers arribats a l’Aeroport de Menorca entre l’11 de maig
i el 7 de juny de 2020 són: 2.862.

- Les preses de temperatura corporal que s’han realitzat a
passatgers arribats a l’Aeroport d’Eivissa entre l’11 de maig i
el 7 de juny de 2020 són: 4.672.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 9418/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inspeccions a sales de joc.

Durant la fase 2 de la desescalada les sales de joc han tingut
prohibida l’obertura. El Govern de les Illes Balears, amb la
col·laboració de la Policia Nacional s’ha encarregat de
comprovar el compliment d’aquesta prohibició.

Palma, a 17 de juliol de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 9548/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a despesa en concepte d'hores
extraordinàries i de productivitat que la Conselleria de
Salut i Consum pagà als seus treballadors.

A l’any 2019 no s’han pagat ni hores extraordinàries ni de
productivitat al personal de la Conselleria de Salut i Consum.

A l’any 2020 no s’ha pagat productivitat al personal de la
Conselleria de Salut i Consum.

Així mateix, s’ha tramitat el pagament en concepte d’hores
extraordinàries les quanties següents:
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Servei Març Abril Maig

Epidemiologia 6.992,45€ 8.506,52€ 9.065,51€

Prevenció
de la malaltia 237,62€

Total mensual 7.230,07€ 8.506,52€ 9.065,51€

Total any 2020 tramitat 24.802,10€

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 9555/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a fons de contingència del Govern
central amb motiu de la COVID-19 i el Govern de les Illes
Balears /en relació amb la Conselleria de Salut/Ibsalut).

La quantitat rebuda, un total de 6.265.990,00 euros i la seva
distribució és la següent:

Cap 1 3.055.585,00
Cap 2 2.458.806,00
Cap 4    125.000,00
Cap 6    626.599,00
TOTAL 6.265.990,00

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 9556/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a incorporació de personal
d'infermeria (infermer/infermera escolar) en els centres
educatius de la CAIB com a mesures de prevenció i
contenció davant un possible segon brot de COVID-19.

L’organització i coordinació entre la Conselleria de Salut i
la Conselleria d’Educació per assegurar una escolarització
normalitzada dels infants i joves amb problemes de salut als
centres educatius ha resultat eficaç en els darrers cursos
escolars i es considera que pot ser efectiva també durant el
proper curs escolar 2020-2021, adaptant els protocols a la nova
situació de la pandèmia de la COVID-19.

El curs 2015-2016 es va intensificar la coordinació entre la
Conselleria de Salut i la Conselleria d’Educació i es va publicar
el Protocol de comunicació i atenció dels infants/joves amb
problemes de salut crònics als centres educatius que inclou
també el programa Alerta Escolar Balear.

L’experiència i els resultats obtinguts durant els darrers
anys ens ha demostrat que els equips d’atenció primària dels
centres de salut de referència als centres educatius, que són els
que estan més a prop, poden donar una millor resposta, no tan
sols a les situacions que es presenten d’infants/joves amb

problemes de salut, sinó també en la formació al professorat i
personal no docent i en la coordinació de tots els agents
implicats, incloent l’alumne i la família, i en la disminució de
les angoixes i pors que de vegades produeixen tenir un fill/a o
un alumne amb un problema de salut a l’aula.

Tot això també ha estat possible per la creació del servei de
CoorEducaSalut, format per una pediatre i un infermer gestor
de casos, al que des del curs passat s’ha incorporat una
infermera gestora de casos especialista en salut mental per
coordinar els casos de salut mental (CoorEducaSalutMental).
Aquesta coordinació es fa de manera molt estreta amb el Servei
d’Atenció a la Diversitat de la Conselleria d’Educació.

Tota aquesta experiència a més de l’organització que ha
tingut l’atenció primària durant la pandèmia (paper dels EAP,
central de coordinació CC COVID-19, equips infermeres
rastrejadores, etc.), conjuntament amb la coordinació establerta
amb el Servei d’Epidemiologia de la  Direcció General de la
Salut Pública, ens permetrà donar una adequada resposta a les
situacions que es puguin presentar relacionades amb la
COVID-19 als centres educatius.

S’està treballant des de fa ja setmanes en establir un
protocol d’actuació per poder identificar en la major brevetat
possible els casos sospitosos per SARS-CoV-2 d’alumnat que
debuti durant la jornada escolar i en el cas que l’alumnat doni
positiu a les proves diagnòstiques poder iniciar l’estudi de
contactes estrets i establir les mesures que facin que es pugui
controlar el brot el més aviat possible. De fet al BOIB Nº 102,
del 5 de juny del 2020, Resolució del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca, de 4 de juny, per la qual s’aprova el
Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada, ja es va
definir un protocol que s’està actualitzant per poder posar en
marxa amb l’inici del curs 2020-21.

Aquest protocol especifica la necessitat de tenir una
comissió de salut al centre educatiu, en la que ha de participar
un professional de l’equip d’atenció primària del centre de salut
de referència al centre educatiu per tal d’acompanyar l’equip
del centre educatiu i assessorar-los en tot el que implica la nova
normalitat als centre en relació a la COVID-19. Es preveu fer
formació i informació a tota la comunitat educativa sobre les
mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut. Així com
formar-los per l’aplicació del protocol en cas d’alumnat amb
sospita COVID-19.

L’experiència dels darrers anys ens ha mostrat que són les
infermeres les professionals dels centres de salut que més
freqüentment participen a les comissions de salut i realitzen
activitats d’educació per a la salut i intervencions sanitàries als
centres educatius, però que és necessària també la participació
d’altres perfils professionals (pediatres, metges, higienistes
dentals, etc.) per donar una resposta efectiva. Per això és
imprescindible que participi d’una manera o d’altre l’equip
d’atenció primària del centre de salut més proper al centre
educatiu.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf#page=89
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf#page=89


3478 BOPIB núm. 59 - 31 de juliol de 2020

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 9606/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacuna contra la meningitis
(meningococ, tetravalent ACWY) en població infantil, als
12 mesos (durant el primer any de vida).

La Conselleria de Salut, seguint les recomanacions dels
experts i aprovades pel Consell Interterritorial de Salut,
recollides al document “Grupo de trabajo vacunación frente a
EMI de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones.
Recomendaciones de vacunación frente a enfermedad
meningocócica invasiva. Comisión de Salut Pública del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, marzo
2019” no té previst incloure en calendari la vacuna contra els
meningococs dels grups ACWY ni subvencionar les
vacunacions realitzades per decisió individual sense
perspectiva de salut pública i que no estiguin inclosos en els
grups de risc establerts per a aquesta vacuna. La recomanació
individual, fora de recomanacions oficials, és responsabilitat
exclusiva del professional que la recomana, i això inclou
informació completa i efectes adversos. En el cas de substitució
d’una vacuna de calendari i per una que no ho està
(Meningococ C per Meningococ ACWY, en aquest cas), també
és responsabilitat del professional una possible disminució de
l’eficàcia del component substituït, ja que la combinació de
diverses vacunes en una sola no és una simple suma de
components i se’n poden veure afectades tant l’eficàcia com els
efectes adversos.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 9616/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a professionals d'atenció primària per
realitzar el "rastreig" (seguiment i diagnòstic) dels nous
casos de COVID-19 a l'arxipèlag.

S’han contractat 105 infermeres i 45 TCAE, amb un període
de contractació de l’11 de maig al 30 d’octubre del 2020.

De moment, només s’ha contractat a Mallorca perquè el
seguiment dels contactes es fa des de Mallorca, encara que això
pot canviar, segons l’evolució de la pandèmia.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 9618/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a casos positius de COVID-19
detectats per la labor del rastreig del personal sanitari
contractat pel Govern.

Els casos positius del total que s’han rastrejat són:

- Mallorca: 46 contactes que han esdevingut positius
- Menorca: 0 contactes han esdevingut positius
- Eivissa: 3 contactes han esdevingut positius
- Formentera: 2 contactes han esdevingut positius

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CH)

A la Pregunta RGE núm. 9713/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a directrius del servei de Salut
relacionades amb les residències com a conseqüència de la
pandèmia de la COVID-19.

Les directrius que es varen emetre per part del servei de
salut:

Coordinar-se amb les direccions insulars de serveis socials
i discapacitat dels consells i amb la DG d’Atenció a la
Dependència.

Crear una estructura en xarxa amb les residències per
aconseguir el màxim d’informació amb la major rapidesa
possible.

Establir amb coordinació amb la DG d’Atenció a la
Dependència un sistema d’informació de les residències a diari
per gestionar amb eficàcia i eficiència la pandèmia.

Crear un equip de professionals dins la central de
coordinació de la COVID que dugués en exclusivitat les
residències i les persones més vulnerables amb un accés directe
i àgil des de les residències.

Creació d’un equip específic al 061 per donar cobertura als
trasllats de les persones més vulnerables i creació de circuits
amb el 061 per tal d’agilitar els trasllats.

Creació als hospitals d’unitats COVID específiques per a
persones majors i amb discapacitat per tal d’adaptar-nos a les
seves necessitats.

Establir canals de comunicació per a actuacions ràpides
entre Salut Pública, Servei de Salut, Consells i DGAP.

Crear documentació consensuada i adaptada a les
residències amb la millor evidència disponible i mantenir-la
actualitzada. I difondre la informació a les residències.

Establir xarxes de comunicació per donar suport a les
residències.

Demanar un pla de contingència amb les normes de
seguretat recomanades a cada residència.

Regular les normes en coordinació amb Consells i DGAP
per visites de familiars a les residències, les sortides de
residents, per ingressos excepcionals i més endavant ingressos
regulars.
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Regular la posada en marxa dels centres de dia que es
troben dins les residències per tal de protegir als residents.

Fer seguiment diari de la COVID als residents i
treballadors.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 9720/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a usuaris de les residències classificats per
rebre assistència sanitària.

S’ha classificat amb criteris mèdics com no pot ser d’altra
manera.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 9721/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a responsables de la classificació dels
pacients de residències.

Els informes que contenen una valoració individualitzada
de cada persona, els fan els professionals sanitaris referents del
residents.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 9722/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dates de la classificació dels pacients de
residències.

És una classificació que es fa a tota la població, no només
a les persones amb COVID-19 i es va dissenyar un informe de
valoració i ingrés que es va fer extensiu el 22 de març del 2020.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 9723/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a defuncions per COVID-19 a les
residències de les Illes Balears.

RESIDÈNCIA Èxitus COVID residents

RD DOMUSVI PALMA 31

RD OASIS 12
RD DOMUSVI COSTA D'EN BLANES 10
RD ELENA 10
RD SON AMETLER   9
RD CAN BLAI   4
RD GERIATRICA D’ES MERCADAL   4
RD OMS/SANT MIQUEL   2
RD BONANOVA   1
RD CALA ESTÀNCIA   1
RD LLAR DE MAJORS DE CALVIÀ   1
RD REINA SOFIA   1
RD SANTA RITA   1
RD SENIORS INCA   1
RD SENIORS MONTUÏRI   1
Total 89

Sis ancians amb COVID-19 activa han mort a residències:
• 1, a la REINA SOFIA. EIVISSA.
• 2, a la DOMUSVI PALMA.
• 2, a SON AMETLER. PALMA.
• 1, a ES MERCADAL. MENORCA.

La resta (83) han mort a hospitals o a unitats especialitzades
en l’atenció a persones grans.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 9724/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a proves PCR a les residències de majors
de les Illes Balears.

Total tests Mallorca: 4.926

Dia PCR a residències

Març
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

95
16
6
12
7
11
55
18
20
10
50
95
463

Abril
1
2
3
4
5
6
7
8
9

463
5
3
4
2
276
7
4
2
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

29
2
154
430
2
32
118
135
91
249
40
250
259
760
136
9
3
279
4
4
35

Maig
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3
22
12
6
6
52
94
0
105
14
14
74
101
6
4
30
0
2
2
5
3
10
5
1
2
2
2
42
8
3

Juny
1
2
3
4
5 
6
7

6
3
6
6
5
0
1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

19
12
5
2
5
2
10
6
5
2
7
12

Total tests Eivissa: 652

Data PCR a residents

21 març 90

3 abril 123

8 abril 128

12 abril 89

13 abril 96

25 abril 126

Total tests Menorca: 403

Data Residents

26 març 22

24 abril 17

25 abril 60

27 abril 25

30 abril 81

4 maig 29

5 maig 70

6 maig 18

9 maig 81

Totals PCR 5.981

Positius 526

Negatius 5.455

Repetició-variació de PCR 128

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

A la Pregunta RGE núm. 9725/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a classificació d'un pacient amb color
vermell.

El GMA és una eina que classifica la població segons el seu
nivell de salut-malaltia, i ho fa per colors a una piràmide
poblacional, perquè sigui visual pels professionals, que han de
garantir una atenció adequada, segura i de qualitat a les
persones.

El color vermell agrupa les persones amb gran complexitat.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 9726/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a represa de l'activitat normalitzada del
centre de salut d'Establiments.

L’Atenció Primària de Mallorca s’ha reorganitzat en un
temps rècord per donar resposta a moltes necessitats durant la
pandèmia de la COVID-19. Els recursos es van adaptant a la
situació canviant de la crisi sanitària.

La UBS d’Establiments ha estat utilitzada com a punt
COVID exprés. Les COVID exprés són dispositius assistencials
per a la presa de mostres biològiques pel diagnòstic d’infecció
COVID-19. En aquest moment no és necessari mantenir tots els
punts COVID exprés ja que el nombre de casos positius ha
disminuït considerablement. Una de les UBS que deixa de ser
COVID exprés és la d’Establiments.

La previsió d’obertura està establerta per la setmana del 20
de juliol. No obstant això, s’ha de considerar que encara estam
en situació de pandèmia, per tant la situació pot variar de
manera sobtada.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 9728/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de la construcció del geriàtric
a l'antic quarter de Santiago a Menorca.

En aquests moments es té el projecte bàsic amb l’aprovació
dels tècnics de l’Ajuntament i el CIME i s’ha encarregat el
projecte executiu. S’han fet els plànols de l’antic polvorí sota
l’edifici, per poder veure les interferències amb el nostre
projecte.

Es vol remetre el projecte complet per al seu informe per
part de l’Ajuntament i el CIME.

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

Ordre de Publicació
CQ)

A la Pregunta RGE núm. 9817/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a recursos per al control sanitari dels
passatgers que arribin als ports i aeroports de les Illes
Balears a partir de l'1 de juliol amb motiu de la reobertura
de fronteres.

Durant l’estat d’alarma, la Conselleria de Salut i Consum va
donar suport al personal de Sanitat Exterior, però des de l’1 de
juliol, AENA va assumir el control sanitari dels passatgers per
ordre del Govern d’Espanya. El gestor aeroportuari ha
adjudicat dos contractes a dues empreses sanitàries que
reforcen la tasca que fa el personal de Sanitat Exterior.

Als ports, un altra empresa sanitària s’encarrega del control
dels passatgers.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CR)

A la Pregunta RGE núm. 9847/20, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
persona que substituirà el Sr. Miquel Gascón i Mir com a
defensor dels Usuaris del Sistema de Salut Pública de les
Illes Balears.

La Conselleria de Salut i Consum treballa per trobar la
persona adequada que pugui assumir el càrrec de defensor o
defensora dels usuaris.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CS)

A la Pregunta RGE núm. 9982/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a usuaris acollits al dret que empara
el Decret de garanties de demora d'1 de gener a 30 de juny
de 2020.

Pacients que han sol·licitat el dret al qual els empara el
decret de garantia de demora, detallats per mes i tipus d’atenció
requerida:

Atenció requerida gener
2020

febrer
2020 

març
2020

Cirurgia 5 22 6

Especialista primera
visita diagnòstica

1 5
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Prova complementària

Visita successiva
diagnòstica

1 3 12

Radiologia diagnòstica 1 1

Altres proves
diagnòstiques

3

Total 60
sol·licitants DGD

7 26 27

Des del 21 de març al 30 de juny de 2020 no s'ha registrat
cap petició.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 9983/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a absentisme dels usuaris del servei de
Salut a les cites concertades per a pacients pendents
d'intervenció quirúrgica, primera visita diagnòstica i prova
complementària diagnòstica.

El Servei de Salut garanteix una atenció segura als usuaris.
Per això, l’Atenció Primària va establir un nou model
organitzatiu que es va implementar arran de la COVID-19. Es
potencia l’atenció telefònica i millora l’accessibilitat. Té com
a principal objectiu dirigir el pacient cap al professional que
millor pugui resoldre la seva necessitat. D’aquesta manera es
millora l’eficiència en l’assistència sanitària.

Així es garanteix la seguretat de la població, especialment
dels col·lectius més vulnerables.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
CU)

A les Preguntes RGE núm. 10006 a 10072/20, del
diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a titulars d'explotacions agràries en els
diferents municipis de les Illes Balears en cadascuna de les
seves categories.

Ateses les característiques i l'extensió de la resposta, podeu
consultar-la en aquest enllaç.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 11120/20, dels Grups Parlamentaris MÉS

per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relatiu a
solAlicitud de compareixença del Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació, del Fons Menorquí de Cooperació
i del Fons Pitiús de Cooperació, sobre les línies actuals de
cooperació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 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 
conjunta del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, del
Fons Menorquí de Cooperació i del Fons Pitiús de Cooperació,
per tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 29 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 11192/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relatiu a solAlicitud de compareixença del director general
de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061, Antonio
Francisco Bellver Julià, sobre el funcionament de la base
operativa del 061 a Formentera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 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  del
director general de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061, per
tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 29 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 11297/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del director de Gestió i Pressuposts
del Servei de Salut de les Illes Balears, Manuel Palomino
Chacón, sobre les mesures previstes per part de la Direcció
de Gestió i Pressuposts a curt i mitjà termini per fer front
a l'expansió de la COVID-19.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 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 del director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut
de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el tema indicat,
atesa l'emergència sanitària provocada per l'expansió de la
COVID-19 que ha tensat l'Ibsalut d'una manera extraordinària,
ha augmentat la demanda de recursos tant materials com
humans i ha trasbalsat considerablement els seus pressuposts i
atès que, a aquesta situació inesperada se suma el fet que el
passat 14 de novembre de 2019, la Sindicatura de Comptes
detectà que el servei de Salut de Balears sobrepassà el seu límit
de despesa en aproximadament 200 milions d'euros.

Palma, a 29 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 11299/20, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
presidenta del Govern, davant el Ple de la cambra, sobre el
presumpte cas de corrupció que afecta l'autoritat portuària
de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia29 de juliol de 2020, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la
compareixença urgent de la presidenta del Govern de les Illes
Balears, davant el Ple de la cambra, sobre el presumpte cas de
corrupció que afecta l'Autoritat Portuària de les Illes Balears,
i acorda de sotmetre'l a la consideració de la Junta de
Portaveus.

La Junta de Portaveus, en sessió de dia 31 de juliol de 2020,
per 27 vots a favor i 29 en contra, n'adopta acord negatiu, per
la qual cosa l'escrit esmentat queda sense efecte.

Palma, a 31 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.

8906/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juliol de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11103/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la
retirada de la sol·licitud de compareixença esmentada, del
defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes
Balears, Sr. Miquel Gascón i Mir.

Palma, a 29 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8221/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juliol de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11107/20, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, relativa a modificació de l'article 29 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears perquè els ajuntaments puguin donar ajudes a
empreses, autònoms i comerciants per la COVID-19.

Palma, a 29 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Sol·licitud de sessió plenària extraordinària amb un

determinat ordre del dia (RGE núm. 11302/20). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juliol de 2020, conformement amb l’establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 11302/20, presentat pel 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la
convocatòria d'una sessió plenària extraordinària amb l'ordre
del dia següent:

Punt únic. Compareixença urgent de la presidenta del
Govern, davant el Ple de la cambra, sobre el presumpte cas
de corrupció que afecta l'autoritat portuària de les Illes
Balears (RGE núm. 11299/20).

Palma, a 29 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de la Mesa del Parlament de les Illes Balears

relativa a la convocatòria d’adquisició d’una obra artística
motivada per la COVID-19..

Davant la crisi oberta per la COVID-19, el Parlament de les
Illes Balears convocà un concurs obert a tots els artistes o els
col·lectius d’artistes, per adquirir una obra d’art originada o
motivada per la pandèmia. 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf#page=37
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Les bases de la convocatòria, publicades en el BOPIB núm.
47, de dia 29 de maig de 2020, estableixen que la decisió de
l’obra o les obres a adquirir ha de ser aprovada per la Mesa del
Parlament de les Illes Balears a partir de la proposta presentada
per la Comissió Assessora formada per les següents persones:
Sra. Imma Prieto, directora del Museu d’Art Contemporani de
Palma  “Es Baluard”, Sra. Elena Ruiz, directora del Museu
d’Art Contemporani d’Eivissa, Sra. Jaume Reus, representant
de l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears i el Sr.
Jaume Munar, cap de Divulgació Institucional, que actua com
a secretari, sense vot.

La Comissió Assessora de la convocatòria disposa d’un
pressupost de 10.000 € + IVA per a l’adquisició d’una o més
obres.

El 15 de juliol de 2020 finalitzà el termini de presentació de
propostes i es comptabilitzaren un total de 71 obres
presentades. 

El 23 de juliol de 2020, la Comissió Assessora es reuneix
per elaborar, a partir de les propostes presentades, una memòria
justificativa amb les obres seleccionades, amb els criteris
tècnics i artístics de l’elecció.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juliol de 2020, seguint les bases de la convocatòria
d’adquisició d’una obra artística motivada per la COVID-19,
i atesa la memòria justificativa presentada per la Comissió
Assessora, resol:

1. Acceptar íntegrament la memòria justificativa i les obres
seleccionades per la Comissió Assessora que consisteix en:

Proposta presentada per Toni Amengual:
Títol: Illa2020_25.
Objecte: Fotografia.
Tècnica: Fotografia realitzada en format mig digital. 
Mida: De la imatge 32 x 23 cm – Del muntatge 50 x 42 cm.
Data: Maig de 2020.
Preu: 1.320 € (impostos inclosos).

Proposta presentada per Arantxa Boyero: 
Títol: Muscari Comosum.
Objecte: Fotografies – Políptic.
Tècnica: Emmarcades amb fusta blanca amb paspartú.
Mida: 24 fotografies 30 X 40 cm.
Data: 2020.
Preu: 2.375 € (impostos inclosos).

Proposta presentada per Bartomeu Sastre:
Títol: I miss how we were before.
Objecte: Fotografia.
Mida: 125 x 100 cm.
Tècnica: Impressió sobre paper mate muntat sobre
aludibond de 3 mm i laminació mate. Tinta de pigment amb
base d’aigua.
Data: 2020.
Preu: 5.500 € (Impostos inclosos).

Proposta presentada per Aina Perelló:
Títol STRETCHING OUT.
Objecte: Fotografia.
Tècnica: Fotografia.

Mida: 90 x 120 cm.
Data: 2020.
Preu: 1.300 € (Impostos inclosos).

2. Manifestar que els artistes seleccionats han de comunicar
per escrit, en un termini no superior a 15 dies hàbils des de la
publicació de la resolució, la seva acceptació. En cas contrari,
perdran la condició de seleccionats.

3. El pagament dels honoraris que corresponguin als artistes
seleccionats s’efectuarà, amb la prèvia presentació de la factura
reglamentària i d’acord amb la disponibilitat de tresoreria, en
un termini màxim de 30 dies una vegada aprovada la factura. 

4. Publicar la resolució en el BOPIB, la pàgina web del
Parlament de les Illes Balears i fer públic el resultat a través de
les xarxes socials. 

Seu del Parlament, 29 de maig de 2020
El President del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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	A les Preguntes RGE núm. 7096 a 7102/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a mesures que han adoptat les gerències dels hospitals de les Illes Balears en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat en relació amb la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 7103 a 7109/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a cobertures de professionals als serveis dels hospitals de les Illes Balears a dia 20 d'abril de 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 7111 a 7177/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a tests per detectar infeccions per COVID-19 efectuats als municipis de les Illes Balears a dia 20 d'abril de 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 7178 a 7244/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a positius de coronavirus COVID-19 als municipis de les Illes Balears de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 7462/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pacients COVID-19 a residències de persones majors i centres assistencials.
	A la Pregunta RGE núm. 7602/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla d'actuació i ajudes a clubs i entitats esportives davant la crisi COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 7616/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a informe d'impacte familiar.
	A la Pregunta RGE núm. 7679/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a app de seguiment de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 7690/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de descàrregues de l'aplicació Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment dels símptomes de la COVID-19 que es van produir durant el temps que va estar operativa.
	A la Pregunta RGE núm. 7691/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a temps que va estar operativa l'aplicació mòbil Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment dels símptomes de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 7692/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a data de detecció dels primers problemes que posaven en risc les dades personals dels usuaris de l'aplicació mòbil Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment dels símptomes de la COVID- 19.
	A la Pregunta RGE núm. 7693/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a temps transcorregut d'ençà que es van detectar els primers problemes que posaven en risc les dades personals dels usuaris de l'aplicació mòbil Clinicovery i la seva desactivació efectiva.
	A la Pregunta RGE núm. 7694/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a possibilitat que s'hagi produït alguna filtració de les dades dels usuaris de l'aplicació mòbil Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment dels símptomes de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 7695/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a cost de la creació i la posada en marxa de l'aplicació mòbil Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment dels símptomes de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 7698/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera a consultes mèdiques i especialistes.
	A la Pregunta RGE núm. 7699/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de cirurgies en el servei de Salut de Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 7711/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes que, des de dia 1 de gener fins a dia 24 d'abril de 2020 ha pagat l'Ibsalut als pacients que han hagut de rebre assistència sanitària fora de la seva illa de residència.
	A la Pregunta RGE núm. 7944/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segments estratègics turístics que es té previst impulsar.
	A la Pregunta RGE núm. 7947/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes del Govern balear formulades al Govern central respecte de l'elaboració dels protocols de seguretat i els plans d'actuació en establiments turístics.
	A les Preguntes RGE núm. 8047 i 8048/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a contractació amb el despatx del Sr. José María Lafuente (1 i 2).
	A la Pregunta RGE núm. 8128/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a adquisició de material de protecció sanitària pel Servei de Salut.
	A la Pregunta RGE núm. 8129/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a assessorament legal en la compra de material sanitari per atendre les necessitats de la crisi sanitària COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 8543/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garanties per a realització d'activitats i competicions esportives categories amateur i professional durant la crisi COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 8733/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació de projectes que no resultin estratègics als efectes de ser finançats amb ITS.
	A la Pregunta RGE núm. 8968/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a brot, contagi de la COVID-19 en una família en un barri de Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 9078/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a monitorització dels moviments en la demanda de producte turístic en els nostres mercats emissors.
	A la Pregunta RGE núm. 9079/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informació per part de l'AETIB al sector de les dades recopilades.
	A la Pregunta RGE núm. 9128/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estudi de seroprevalença COVID-19 a les Illes Balears i resultats d'immunitat de grup.
	A la Pregunta RGE núm. 9129/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidència de la COVID-19 a la població de les Illes Balears per raó d'edat.
	A les Preguntes RGE núm. 9397 a 9405/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a preses de temperatura (I a IX).
	A la Pregunta RGE núm. 9418/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspeccions a sales de joc.
	A la Pregunta RGE núm. 9548/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a despesa en concepte d'hores extraordinàries i de productivitat que la Conselleria de Salut i Consum pagà als seus treballadors.
	A la Pregunta RGE núm. 9555/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a fons de contingència del Govern central amb motiu de la COVID-19 i el Govern de les Illes Balears /en relació amb la Conselleria de Salut/Ibsalut).
	A la Pregunta RGE núm. 9556/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incorporació de personal d'infermeria (infermer/infermera escolar) en els centres educatius de la CAIB com a mesures de prevenció i contenció davant un possible segon brot de COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 9606/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacuna contra la meningitis (meningococ, tetravalent ACWY) en població infantil, als 12 mesos (durant el primer any de vida).
	A la Pregunta RGE núm. 9616/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a professionals d'atenció primària per realitzar el "rastreig" (seguiment i diagnòstic) dels nous casos de COVID-19 a l'arxipèlag.
	A la Pregunta RGE núm. 9618/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a casos positius de COVID-19 detectats per la labor del rastreig del personal sanitari contractat pel Govern.
	A la Pregunta RGE núm. 9713/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a directrius del servei de Salut relacionades amb les residències com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 9720/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris de les residències classificats per rebre assistència sanitària.
	A la Pregunta RGE núm. 9721/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a responsables de la classificació dels pacients de residències.
	A la Pregunta RGE núm. 9722/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dates de la classificació dels pacients de residències.
	A la Pregunta RGE núm. 9723/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defuncions per COVID-19 a les residències de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 9724/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a les residències de majors de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 9725/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a classificació d'un pacient amb color vermell.
	A la Pregunta RGE núm. 9726/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a represa de l'activitat normalitzada del centre de salut d'Establiments.
	A la Pregunta RGE núm. 9728/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la construcció del geriàtric a l'antic quarter de Santiago a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 9817/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos per al control sanitari dels passatgers que arribin als ports i aeroports de les Illes Balears a partir de l'1 de juliol amb motiu de la reobertura de fronteres.
	A la Pregunta RGE núm. 9847/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a persona que substituirà el Sr. Miquel Gascón i Mir com a defensor dels Usuaris del Sistema de Salut Pública de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 9982/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a usuaris acollits al dret que empara el Decret de garanties de demora d'1 de gener a 30 de juny de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 9983/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a absentisme dels usuaris del servei de Salut a les cites concertades per a pacients pendents d'intervenció quirúrgica, primera visita diagnòstica i prova complementària diagnòstica.
	A les Preguntes RGE núm. 10006 a 10072/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a titulars d'explotacions agràries en els diferents municipis de les Illes Balears en cadascuna de les seves categories.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 11120/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relatiu a sollicitud de compareixença del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, del Fons Menorquí de Cooperació i del Fons Pitiús de Cooperació, sobre les línies actuals de cooperació.
	RGE núm. 11192/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a sollicitud de compareixença del director general de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061, Antonio Francisco Bellver Julià, sobre el funcionament de la base operativa del 061 a Formentera.
	RGE núm. 11297/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, Manuel Palomino Chacón, sobre les mesures previstes per part de la Direcció de Gestió i Pressuposts a curt i mitjà termini per fer front a l'expansió de la COVID-19.
	RGE núm. 11299/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern, davant el Ple de la cambra, sobre el presumpte cas de corrupció que afecta l'autoritat portuària de les Illes Balears.

	3.17. INFORMACIÓ
	Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 8906/20.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8221/20.
	Sol·licitud de sessió plenària extraordinària amb un determinat ordre del dia (RGE núm. 11302/20).



	4. INFORMACIONS
	Resolució de la Mesa del Parlament de les Illes Balears relativa a la convocatòria d’adquisició d’una obra artística motivada per la COVID-19.


