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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la cinquena
sessió extraordinària de dia 21 de juliol de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 9819/20,
relativa a àrees de promoció econòmica, una eina útil per
enfortir el petit comerç i impulsar l'ocupació a les Illes
Balears, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a analitzar l’aplicació de les APE a les nostres
illes i a impulsar les propostes normatives o d’altre caire
que siguin pertinents per a la seva implantació.

A la seu del Parlament, 24 de juliol de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
extraordinària de dia 30 de juny de 2020, debaté les preguntes
que es relacionen a continuació:

A) RGE núm. 9656/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a criteris de
la contractació dels artistes, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

B) RGE núm. 9668/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla d'ajustament
i proposta de modificació dels pressuposts de la CAIB de 2020
per adaptar-los a la realitat de la crisi econòmica i social, que
contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

C) RGE núm. 9657/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
menyspreu a les productores del sector audiovisual de les Illes
Balears, que contestà la consellera d'Administracions Públiques
i Modernització.

D) RGE núm. 9658/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del col·legi Blai
Bonet de Santanyí, que contestà el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca.

E) RGE núm. 9660/20, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats
del pla pilot de turisme, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

F) RGE núm. 9661/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a centres geriàtrics
compromesos a Menorca, que contestà la consellera d'Afers
Socials i Esports.

G) RGE núm. 9662/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda als
pescadors d'arts menors, que contestà la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

H) RGE núm. 9663/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats
reclamades al Govern de l'Estat per al proper curs escolar a les
Illes Balears, que contestà el conseller d'Educació, Universitat
i Recerca.

I) RGE núm. 9664/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dades relatives a
increment de la despesa i caiguda d'ingressos en relació amb la
crisi de la COVID-19, que contestà la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.

J) RGE núm. 9622/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a paper del Govern en la
derogació de la reforma laboral a què s'ha compromès el PSOE
i Unidas Podemos, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

K) RGE núm. 9624/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació del pla autonòmic
de reactivació i transformació econòmica de les Illes Balears,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

L) RGE núm. 9671/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reobertura de les unitats
bàsiques de salut, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

M) RGE núm. 9655/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a modificació
de la normativa del català a l'administració autonòmica, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 9667/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
participació dels sectors afectats en la tramitació del Projecte
de llei de mesures urgents d'impuls a l'activitat econòmica, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 9665/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment del fons
de reconstrucció autonòmic, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
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Palma, a 31 de juliol de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
extraordinària de dia 21 de juliol de 2020, debaté les preguntes
que es relacionen a continuació:

P) RGE núm. 9670/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a cobrament de la carrera professional
pendent, que contestà la consellera de Salut i Consum.

Q) RGE núm. 9654/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de
vacunació 2020 per a la població de les Illes Balears, que
contestà la consellera de Salut i Consum.

R) RGE núm. 9659/20, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades a l'àrea de
salut, que contestà la consellera de Salut i Consum.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
extraordinària de dia 21 de juliol de 2020, debaté les preguntes
que es relacionen a continuació:

S) RGE núm. 10615/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a modalitat presencial
d'ESO als CEPA, que contestà el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca.

T) RGE núm. 10863/20, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inici semipresencial del curs a l'ensenyament
secundari per a persones adultes, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

U) RGE núm. 10858/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a xifres
de la COVID-19, que contestà la consellera de Salut i Consum.

V) RGE núm. 10860/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa al sector de l'artesania
i les mesures adoptades amb motiu de la COVID-19, que
contestà el vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius.

W) RGE núm. 10865/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
del Govern per garantir la neutralitat ideològica de la prova
d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la Universitat, que
contestà el conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

X) RGE núm. 10849/20, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
integral d'FP d'Hoteleria i Turisme a Ciutadella, que contestà el
conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

Y) RGE núm. 10850/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges HPO de
Menorca, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

Z) RGE núm. 10851/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a taxa al
sector de la reparació d'embarcacions nàutiques, que contestà
el conseller de Mobilitat i Habitatge.

AA) RGE núm. 10852/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de
les mascaretes als ciutadans de les Illes Balears, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

AB) RGE núm. 10853/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
del Pla de reactivació econòmica en relació amb les àrees
d'indústria i comerç, que contestà el vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius.

AC) RGE núm. 10854/20, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
esportives del Pla de reactivació, que contestà la consellera
d'Afers Socials i Esports.

AD) RGE núm. 10855/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicació
de la convocatòria d'ajudes 2020 destinades a mantenir els llocs
de treball de persones amb discapacitat a centres especials
d'ocupació i eliminació de barreres arquitectòniques, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

AE) RGE núm. 10856/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de les
condicions educatives amb el Pla de reactivació econòmica,
que contestà el conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

AF) RGE núm. 10813/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a freqüències i horaris de la
connectivitat entre illes, que contestà el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

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

AH) RGE núm. 10859/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pujada
d'imposts, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

AI) RGE núm. 10861/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
increment del 15% de l'edificabilitat als establiments turístics,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
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AJ) RGE núm. 10857/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació
d'alguna mesura més per a la reactivació econòmica de la nostra
comunitat autònoma, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

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

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió

extraordinària de dia 30 de juny de 2020, atès l'empat produït
a la comissió corresponent i conformement amb l'article 101.3
del Reglament de la cambra, sotmet a votació el Punt 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 8606/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes a l'escola concertada,
que resulta rebutjat amb el resultat següent: vots emesos 59,
vots a favor 27, vots en contra 30 i abstencions 2.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió

extraordinària de dia 30 de juny de 2020, atès l'empat produït
a la comissió corresponent i conformement amb l'article 101.3
del Reglament de la cambra, sotmet a votació el Punt 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 1990/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rebuig a l'anomenada "ecotaxa
aèria", que resulta rebutjat amb el resultat següent: vots emesos
59, vots a favor 27, vots en contra 32 i abstencions 0.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió

extraordinària de dia 30 de juny de 2020, atès l'empat produït
a la comissió corresponent i conformement amb l'article 101.3
del Reglament de la cambra, sotmet a votació la Proposició no
de llei RGE núm. 1908/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d'ambulàncies a Eivissa, que resulta rebutjada
amb el resultat següent: vots emesos 59, vots a favor 27, vots
en contra 29 i abstencions 3.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió

extraordinària de dia 30 de juny de 2020, atès l'empat produït
a la comissió corresponent i conformement amb l'article 101.3
del Reglament de la cambra, sotmet a votació els Punts 3, 4 i 10
de la Proposició no de llei RGE núm. 8119/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc Cultural_COVID-
19: cap a la revitalització i la consolidació de la indústria
cultural a Balears, en relació amb el sector de galeries d'art,
creadors i comissaris, que resultaren rebutjats amb el resultat
següent: vots emesos 59, vots a favor 27, vots en contra 29 i
abstencions 3.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió

extraordinària  de dia 30 de juny de 2020, atès l'empat produït
a la comissió corresponent i conformement amb l'article 101.3
del Reglament de la cambra, sotmet a votació els Punts 2, 3, 4,
5 i 9 de la Proposició no de llei RGE núm. 8120/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc Cultural_COVID-
19: cap a la revitalització i la consolidació de la indústria
cultural a Balears, en relació amb el sector audiovisual, que
resultaren rebutjats amb el resultat següent: vots emesos 59,
vots a favor 27, vots en contra 29 i abstencions 3.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió

extraordinària de dia 30 de juny de 2020, atès l'empat produït
a la comissió corresponent i conformement amb l'article 101.3
del Reglament de la cambra, sotmet a votació els Punts 3, 4 i 10
de la Proposició no de llei RGE núm. 8121/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc Cultural_COVID-
19: cap a la revitalització i la consolidació de la indústria
cultural a Balears, en relació amb el sector d'arts escèniques i
musicals, que resultaren rebutjats amb el resultat següent: vots
emesos 59, vots a favor 27, vots en contra 29 i abstencions 3.

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

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió

extraordinària de dia 30 de juny de 2020, atès l'empat produït
a la comissió corresponent i conformement amb l'article 101.3
del Reglament de la cambra, sotmet a votació els Punts 2, 3, 4,
5, 6 i 11 de la Proposició no de llei RGE núm. 8122/20, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc
Cultural_COVID-19: cap a la revitalització i la consolidació de
la indústria cultural a Balears, en relació amb el sector
d'editorials, llibreries, distribuïdores i autors, que resultaren
rebutjats amb el resultat següent: vots emesos 59, vots a favor
27, vots en contra 29 i abstencions 3.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sisena sessió

extraordinària de dia 21 de juliol de 2020, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 10229/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a presentació i tramitació en el Parlament de les Illes
Balears del Pla per a la reactivació i la diversificació
econòmica i social de les Illes Balears, amb el resultat següent:
vots emesos 53, vots a favor 22, vots en contra 26 i abstencions
5.

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

Vicenç Thomas i Mulet

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions

Exteriors, davant el Ple de la cambra, sobre el finançament
de l'anomenat Pla per a la reactivació i la diversificació
econòmica i social de les Illes Balears (RGE núm.
10233/20).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, a la quarta sessió
extraordinària de dia 21 de juliol de 2020, tengué lloc la
compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors, qui informà sobre el tema indicat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Substanciació a una propera sessió per a les Preguntes

amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm.
9670,  9654 i 9659/20.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió extraordinària de dia 30 de juny de 2020, es va mostrà
conforme a deixar la substanciació de les preguntes
esmentades, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,  del
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, i de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a cobrament de la carrera
professional pendent, a pla de vacunació 2020 per a la població
de les Illes Balears i a retallades a l'àrea de salut,
respectivament, per a una propera sessió plenària atesa
l'absència justificada de la consellera de Salut i Consum.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

es valida el Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears
(RGE núm. 9697/20).

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
segona sessió extraordinària de dia 30 de juny de 2020, després
d’un debat i una votació de totalitat, acordà validar el Decret
Llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 109 de 16 de juny de 2020).

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Declaració institucional de reconeixement parlamentari

i compromís amb els treballadors i treballadores d'aquesta
comunitat autònoma per la seva labor durant el
confinament per la COVID-19.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió extraordinària de dia 21 de juliol de 2020, aprovà per
unanimitat la declaració institucional que es transcriu a
continuació.
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Palma, a 31 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Reconeixement parlamentari i compromís amb els
treballadors i les treballadores d’aquesta comunitat

autònoma per la seva labor durant el confinament per
COVID-19

No hi ha dubte que aquest any 2020 quedarà en la memòria
de tots i totes. Encara quan no ens hem deslliurat dels contagis,
davant un imminent perill de rebrot i començant a trobar-nos
amb les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia,
no podem sinó agrair a tots els treballadors i les treballadores
que van mantenir el funcionament dels serveis essencials
d’aquesta comunitat autònoma. 

Aquest parlament representa diferents realitats polítiques,
defensa interessos econòmics i socials diversos, però també sap
unir-se i reconèixer que per sobre de tota ideologia subjau una
veritat absoluta que ens uneix com a éssers humans: ens
necessitam tots i totes. 

Han estat moments molt difícils per a la societat balear, i
encara planeja sobre la nostra economia una crisi feroç que
amenaça milers de treballadors i treballadores de les nostres
illes. És moment per destacar la importància de comptar amb
mesures que assegurin els drets laborals de totes les persones.
És el moment per posar en valor totes aquestes persones que
humilment han continuat treballant perquè han estat motor de
subsistència de la immensa majoria. 

En aquest sentit, cap avui un sentit reconeixement:

- Al personal d’alimentació i serveis de primera necessitat.

- Als que treballen en els sectors d’agricultura, ramaderia i
pesca.

- Als que han prestat atenció sanitària als animals.

- Als sectors de fabricació sanitària i indústria estratègica.

- Als treballadors i les treballadores del transport públic.

- A les forces i cossos de seguretat, al personal que presta
servei a institucions penitenciàries i al personal del servei de
protecció civil, salvament i extinció d’incendis, així com trànsit
i seguretat viària.

- Al sector sanitari i sociosanitari al complet.

- A tota la comunitat educativa.

- Al personal d’atenció a col·lectius vulnerables (empleades
de la llar, punts de venda de premsa, mitjans de comunicació,
personal que treballa per a la protecció i atenció a víctimes de
violència de gènere).

- Als sectors de gestoria i assessorament legal.

- Als mitjans de comunicació.

- Als serveis de vigilància i neteja.

- Als treballadors i les treballadores del servei de correus i
serveis bàsics així com a tots els treballadors i les treballadores
públics que estan treballant per fer front a aquesta pandèmia.

- A les forces armades. 

En definitiva, a totes aquelles persones que, posant en risc
la seva salut i la de les seves famílies, no han dubtat a facilitar
i protegir la vida de la majoria.

El nostre sistema sanitari ha estat, amb un incalculable
esforç per afrontar manques, un pilar fonamental per al
sosteniment de la salut i de la vida. Totes aquelles persones que
treballen en el nostre sistema de salut, sense excepció, han
donat una lliçó d’humilitat lliurant lliurament i responsabilitat
amb aquest estat i amb aquesta comunitat autònoma.

Cap també un especial esment a la comunitat educativa,
perquè durant aquest curs escolar, ha fet un esforç encomiable
per garantir el dret fonamental a l’ensenyament. El professorat
ha hagut de doblegar i triplicar els seus esforços per procurar
les estratègies, els continguts i les activitats rellevants perquè
els estudiants aconsegueixin aprenentatges. En qüestió de dies,
varen haver d’adaptar, reinventar i implementar completament
tot el sistema educatiu i el varen haver de fer des de la
responsabilitat i la vocació d’ensenyament. 

Durant l’estat d’alarma, a més, van ser les famílies les que
varen unir les seves forces dins de casa per cuidar majors i
petits. En moltes ocasions han hagut de fer front a especials
dificultats econòmiques, laborals, emocionals i de conciliació. 

Per no oblidar els que han fet possible la vida i el seu
desenvolupament. Els veritables herois de la COVID-19 ens
proporcionen aliment, ens protegeixen a nosaltres, els nostres
animals, el nostre medi ambient, condueixen autobusos, taxis,
lliuren paqueteria, netegen el nostre entorn, cuiden els nostres
malalts, ens ensenyen i ens preparen per a la vida dels nostres
fills i filles. 

Avui aquest parlament:

Reconeix i agraeix l’esforç incalculable, la dedicació i la
responsabilitat amb aquesta comunitat autònoma que han
mostrat tots els treballadors i treballadores que varen cuidar a
la gent d’aquestes illes durant el confinament i la continuaran
cuidant en aquest temps que es preveuen difícils i
imprevisibles. 

Vol transmetre un missatge de consens i fermesa en la
progressiva millora de les condicions laborals dels treballadors
i treballadores així com el compromís de garantir la protecció
dels drets laborals de totes les persones de les Illes Balears. 

Reconeix el paper fonamental del personal sanitari i de la
comunitat educativa de les Illes Balears per al sosteniment de
la vida i el seu desenvolupament. 

I, per tant, subscriu el blindatge i la protecció del nostre
sistema sanitari i educatiu.
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Ordre de Publicació

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

es valida el Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionadora per la COVID-19 (RGE
núm. 10868/20).

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
tercera sessió extraordinària de dia 21 de juliol de 2020,
després d’un debat i una votació de totalitat, acordà validar el
Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual estableix un
règim sancionador específic per fer front als incompliments de
les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionadora per la COVID-19 (Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 121 de 10 de juliol de 2020).

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

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2077/20, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pacients de cirurgia derivats a Eivissa des de la
manca de cirurgià.

Els nostres sistemes informàtics no discriminen per pacients
que es deriven normalment i per pacients que s’han derivat per
falta de cirurgià a Formentera.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3043/20, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a volum de contractació de metges a l'Hospital
d'Eivissa per especialització durant l'any 2018.

Hospital Eivissa:

Metge/ssa d’urgència hospitalària 35
Anàlisis clíniques     1
Anatomia patològica     4
Anestèsia reanimació     9
Angiologia i cirurgia vascular     1
Aparell digestiu     1
Cardiologia     5
Cirurgia general i de l’aparell digestiu   6
Cirurgia maxil·lofacial   3

Cirurgia plàstica i reparadora
Dermatologia i veneorologia   3
Endocrinologia i nutrició   
Farmàcia hospitalària   2
Geriatria   
Hematologia-hemoteràpia   1
Medicina física i rehabilitació   4
Medicina intensiva   5
Medicina interna 12
Medicina treball   1
Metge d’urgència hospitalària 42
Microbiologia i parasitologia   3
Nefrologia   2
Pneumologia   2
Neurocirurgia   
Neurofisiologia clínica   
Neurologia   1
Obstetrícia-Ginecologia   4
Oftalmologia   
Oncologia mèdica   
Otorinolaringologia     3
Pediatria   8
Radiodiagnòstic   3
Reumatologia   1
Traumatologia i cirurgia ortopèdica   4
Urologia
  
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 3188/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accions de l'AETIB en compliment dels articles
3.2.b) i següents dels seus estatuts.

L’AETIB, dins del marc de les seves competències, o, en
concret, amb motiu de possibles encomanes de gestió;
s’executen diverses accions i segons l’establert al Pla anual
d’acció.

En concret, pel que respecte a l’article 3.2.b), que diu:
“L’elaboració de l’estratègia turística per a la millora del
posicionament internacional de les Illes Balears”.

Des de l’AETIB s’impulsen les accions següents:
- Desenvolupament de les accions corresponents al segment
de turisme MICE.
- Desenvolupament de les accions corresponents al segment
de turisme LUXE.
- Desenvolupament de les accions corresponents al segment
de turisme ACTIU.
- Desenvolupament de les accions corresponents al segment
d’ECOTURISME.
- Desenvolupament de les accions corresponents al segment
de turisme ESPORTIU.
- Desenvolupament de les accions corresponents al segment
de turisme GASTRONÒMIC.
- Desenvolupament de les accions corresponents al segment
de turisme CULTURAL.
- Desenvolupament de les accions corresponents al segment
de turisme SALUT i WELLNES.
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- Plans de connectivitat aèria.
- Programes europeus Wntermed, Brandtour i Life
Wat’Savereuse.
- Seguiment de l’implementació del programa SICTED per
al millor posicionament de les empreses públiques i
privades de les nostres illes.
- Campanyes de promoció turística en coordinació amb els
consells insulars, si així ho requereixen, així com fam trips
i press trips.
- Fires FITUR, WTM i ITB (article 5.3.f)).
- Línies de patrocini i comarqueting per al desenvolupament
d’accions de posicionament estratègic de cadascuna de les
illes.
- Programa promoció turisme d’hivern a les Illes “Better in
Winter”.
- Accions puntuals com presentacions o accions diverses als
principals mercats emissors en col·laboració amb
Turespaña o operadors turístics.

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

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 4288/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a promoció de l'accessibilitat per a les
persones amb discapacitat.

Durant la passada legislatura la DG d’Arquitectura i
Habitatge tenia un pressupost per a aquest supòsit, es tractava
d’una línia d’ajudes que venia de l’Estat i es destinava per a
això.

La nostra intenció és treure-ho en el moment de disposar de
crèdit.

Palma, a 2 de juny del 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 5317 a 5323/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a nombre de pacients ingressats amb
diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 23 de març de 2020
als hospitals de les Illes Balears.

A dia 23 de març del 2020:

- A l’Hospital d’Eivissa hi havia 18 pacients ingressats amb
diagnòstic positiu, dels quals 6 a UCI.
- A l’Hospital de Formentera no hi ha cap pacient ingressat
amb diagnòstic positiu.
- A l’Hospital d’Inca hi ha 4 pacients ingressats amb
diagnòstic positiu, dels quals 2 a UCI.
- A l’Hospital de Manacor 12 pacients ingressats amb
diagnòstic positiu, dels quals 3 a UCI.
- A l’Hospital de Menorca 7 pacients ingressats amb
diagnòstic positiu, dels quals 4 a UCI.

- A l’Hospital de Son Llàtzer 48 pacients ingressats amb
diagnòstic positiu, dels quals 12 a UCI.
- A l’Hospital de Son Espases 195 pacients ingressats amb
diagnòstic positiu, dels quals 45 a UCI.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5376/20, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nombre de persones que consten com sospitoses
de contagi amb COVID-19 que no han estat ingressades
pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques
a data 23 de març de 2020.

Seguint les indicacions del Ministeri de Sanitat, es varen
comptabilitzar els casos sospitosos a partir del dia 13 de maig,
segons l’ordre ministerial que es pot consultar a l’enllaç
següent: https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-
4933.pdf

Els casos sospitosos acumulats des de març a 7 de maig són
10.335.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5567/20, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures i protocols seguits durant
l'estat d'alarma en els centres de protecció de menors de les
Illes Balears.

El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 va elaborar un
document de recomanacions per als centres de protecció que es
p o t  c o n s u l t a r  a  l ’ e n l l a ç  s e g ü e n t :
https://www.imserso.es/interPresent1/groups/imserso/docum
ents/binario/rec_gestores_protinf_covid-19.pdf

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

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 12907/20, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
presidenta del Govern de les Illes Balears sobre la situació
actual de la pandèmica de COVID-19 a les Illes Balears i les
conseqüències sanitàries i econòmiques que se'n deriven
així com la gestió efectuada pel Govern de les Illes Balears
de la crisi.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia24 d'agost 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 esmentada a l'enunciat, davant el Ple de la
cambra, i acorda de sotmetre-la a la consideració de la Junta de
Portaveus.

La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, n'adopta
acord positiu.

Palma, a 24 d'agost de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 13647/20, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca sobre l'inici del curs
escolar 2020-2021.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia24 d'agost 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 esmentada a l'enunciat, davant el Ple de la
cambra, i acorda de sotmetre-la a la consideració de la Junta de
Portaveus.

La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, n'adopta
acord positiu.

Palma, a 24 d'agost de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Sol·licitud de sessió plenària extraordinària amb un

determinat ordre del dia i de sessió de la Diputació
Permanent (RGE núm. 12908/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'agost de 2020, conformement amb l’establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat, presentats per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la
convocatòria d'una sessió plenària extraordinària i d'una sessió
de la Diputació Permanent, respecte de l'ordre del dia següent:

Punt únic. Compareixença urgent de la presidenta del
Govern de les Illes Balears sobre la situació actual de la
pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears i les
conseqüències sanitàries i econòmiques que se'n deriven

així com la gestió efectuada pel Govern de les Illes Balears
de la crisi (RGE núm. 12907/20).

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

Palma, a 24 d'agost de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Sol·licitud de sessions extraordinàries de la Comissió

d'Educació, Universitat i Recerca amb un determinat ordre
del dia i de sessió de la Diputació Permanent (RGE núm.
13645/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'agost de 2020, conformement amb l’establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat, presentat per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la
convocatòria de sessions extraordinàries de la Comissió
d'Educació, Universitat i Recerca i d'una sessió de la Diputació
Permanent, respecte dels ordres del dia següents:

Punt únic. Compareixença del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca sobre l'inici del curs escolar 2020-
2021 (RGE núm. 9089/20).

Punt únic. Compareixença del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca sobre les previsions de funcionament
dels centres d'educació infantil i de les escoletes (RGE núm.
9088/20).

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

Palma, a 24 d'agost de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Sol·licitud de sessió plenària extraordinària amb un

determinat ordre del dia i de sessió de la Diputació
Permanent (RGE núm. 13672/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'agost de 2020, conformement amb l’establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat, presentats per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la
convocatòria d'una sessió plenària extraordinària i d'una sessió
de la Diputació Permanent, respecte de l'ordre del dia següent:
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Punt únic. Compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca sobre l'inici del curs escolar 2020-
2021 (RGE núm. 13647/20).

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

Palma, a 24 d'agost de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 12908/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 d'agost de 2020, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent que ha de resoldre
la sol·licitud de sessió plenària extraordinària de l'escrit
esmentat, per al proper dia 28 d'agost d'enguany, a les 11.00
hores, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria urgent de
sessió plenària extraordinària sol·licitada per 12 diputats i
diputades del Grup Parlamentari Popular, amb l'ordre del
dia següent: Compareixença urgent de la presidenta del
Govern de les Illes Balears sobre la situació actual de la
pandèmica de COVID-19 a les Illes Balears i les
conseqüències sanitàries i econòmiques que se'n deriven
així com la gestió efectuada pel Govern de les Illes Balears
de la crisi (RGE núm. 12907/20).

Palma, a 24 d'agost de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 13645/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 d'agost de 2020, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent que ha de resoldre
la sol·licitud de sessions extraordinàries de l'escrit esmentat,
per al proper dia 28 d'agost d'enguany, a les 11.05 hores, amb
l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria urgent de
sessions extraordinàries de la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca, sol·licitada per 12 diputats i
diputades del Grup Parlamentari Popular, per tal de debatre
les compareixences següents: Compareixença del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca sobre l'inici del curs

escolar 2020-2021 (RGE núm. 9089/20) i Compareixença
del conseller d'Educació, Universitat i Recerca sobre les
previsions de funcionament dels centres d'educació infantil
i de les escoletes (RGE núm. 9088/20).

Palma, a 24 d'agost de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 13672/20. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 d'agost de 2020, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent que ha de resoldre
la sol·licitud de sessió plenària extraordinària de l'escrit
esmentat, per al proper dia 28 d'agost d'enguany, a les 11.10
hores, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària sol·licitada per 12 diputats i
diputades del Grup Parlamentari Socialista, amb l'ordre del
dia següent: Compareixença urgent del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca sobre l'inici del curs
escolar 2020-2021 (RGE núm. 13647/20).

Palma, a 24 d'agost de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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