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1. DIPUTACIÓ PERMANENT DEL
PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada presentat per 12 diputats i diputades adscrits al
Grup Parlamentari Popular (RGE núm. 12908/20).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la primera sessió de dia 28 d'agost de 2020, acorda, per 18
vots a favor, cap en contra i cap abstenció, de convocar
oportunament, la sessió plenària extraordinària esmentada, amb
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).

Palma, a 28 d'agost de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Rebuig de la sol·licitud de convocatòria de sessions

extraordinàries de la Comissió d'Educació, Universitat i
Recerca, sol·licitada presentat per 12 diputats i diputades
adscrits al Grup Parlamentari Popular (RGE núm.
13645/20).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la segona sessió de dia 28 d'agost de 2020, rebutja, per 8 vots
a favor, 9 en contra i 1 abstenció, la convocatòria de sessions
extraordinàries esmentada per tal de dur a terme les iniciatives
següents: 
• Compareixença del conseller d'Educació, Universitat i

Recerca sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 (RGE núm.
9089/20).

• 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 28 d'agost de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada presentat per 12 diputats i diputades adscrits al
Grup Parlamentari Socialista (RGE núm. 13672/20).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la tercera sessió de dia 28 d'agost de 2020, acorda, per 17
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, de convocar, per al
proper dia 1 de setembre, la sessió plenària extraordinària
esmentada, amb l'ordre del dia següent: 

Punt únic. Compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca sobre l'inici del curs escolar 2020-
2021 (RGE núm. 13647/20).

Palma, a 28 d'agost 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. 141/20, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a incentius fiscals.

Incentivar un augment continuat en el consum d'un
combustible fòssil contaminat no és de l'interès d'aquest
govern. Els incentius es proposen per a la instal·lació de
plaques fotovoltaiques i altres formes de generar energia
renovable. Així, disminueixen els costos de producció, consum
i importació de l'energia.

Palma, 28 de juliol de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2566/20, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a previsions d'ABAQUA per fer efectiu el
subministrament i la distribució del volum d'aigua
provinent de la dessaladora de Ciutadella.

La capacitat nominal de la planta és de 3,5 Hm3/any i el
volum especificat en conveni per a Ciutadella és de 0,95
Hm3/any. L'excedent de 2,55 Hm3/any no es produirà.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2567/20, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció de noves connexions per a la
distribució de l'aigua potable produïda per la dessaladora
de Ciutadella.

En l'actualitat està en fase de preparació l'expedient de
contractació del servei d'assistència tècnica per a la redacció
del projecte i tramitació de les obres de la conducció d'aigua
potable des de la intersecció en el Camí de S'Hort de Ses
Taronges amb la canonada de 500 mm de diàmetre procedent
de la dessaladora de Ciutadella, ja executada, fins al dipòsit
municipal d'Es Caragolí.

L'inici d'aquesta actuació va ser aprovada pel Consell
d'Administració d'ABAQUA, en sessió celebrada el 30 de
gener de 2019.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
D)

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 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 a 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

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 6846 a 6848/20, 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.

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 detenció de la COVID-19 i
prevenció del SARS-CoV-2 per assegurar el control de tots els
usuaris interns 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
F)

A la Pregunta RGE núm. 6905/20, 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 (2).

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, essent
ells els que disposen d’aquests detalls. 

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 7024/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a termini de pagament a proveïdors
i entitats que gestionen serveis concertats amb el Govern
IB.

En el cas dels serveis socials concertats aquests van veure
garantit el seu manteniment mitjançant el Decret Llei 6/2020,
d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per
pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de
foment de la investigació sanitària i  mitjançant la instrucció
corresponent a data de 3 d’abril del 2020.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 8260/20, del diputat Pablo
Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a implantació del 061 a Formentera.

A partir del mes de juliol la gerència del 061 va observar un
lleuger augment de la demanda. Per tant, va decidir iniciar el
servei el 6 de juliol; actualment està realitzant una mitjana de
2 serveis diaris.

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

A la Pregunta RGE núm. 8990/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a situació i denúncies de noves
deficiències al CS Pere Garau (Palma).

El centre de salut de Pere Garau és una prioritat d’aquesta
conselleria des de fa temps, la infraestructura ha quedat
obsoleta.

Es fan tasques de manteniment i de reparació al centre
contínuament, però aquesta no és la solució ja que el problema
va més enllà del local que ocupa el centre de salut. És un
problema de l’edifici.

Per moltes reparacions que es facin al centre de salut, per
moltes tasques de manteniment, no podem lluitar contra els
problemes que hi ha a l’edifici: goteres, manca d’higiene i
manteniment deficient.

Per això, negociam des de fa temps amb l’Ajuntament de
Palma per trobar una nova ubicació.

Les negociacions amb l’ajuntament per a la cessió d’un
solar estan avançades.

No obstant això, el principal problema és la densitat de
població i de construcció que hi ha en aquesta barriada i que
dificulta trobar una nova parcel·la que permeti la construcció
d’un nou centre de salut.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 9534/20, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció d'HPO a Sant Lluís.

La promoció  a la qual es fa referència és la de 4 habitatges
del municipi de Sant Lluís, al carrer Sant Jacint, 41-45.

La previsió és poder fer l’entrega de claus dins del 2020.

Palma, a 27 de juliol de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 9623/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a campanya de vacunació 2020 contra
la meningitis (meningococ, tetravalent ACWY) .

La informació de la campanya arribarà a la població diana
a través de centres educatius de batxillerat, formació
professional, centres universitaris i formació d’adults als
adolescents i joves que encara cursen estudis.

Està també prevista una campanya d’informació a través
dels Serveis de Prevenció de Riscs Laborals d’empreses
públiques i privades.

Se’n farà difusió a la població a través de webs
institucionals de contingut sanitari i, específicament, de
vacunacions (Programa de Vacunacions de Salut Pública) i les
d’informació a aquesta població (Infojove), a més de les xarxes
socials i mitjans de comunicació.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 9836 i 9837/20, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a contractació de publicitat institucional (I i II).

La despesa en publicitat institucional del Govern de les Illes
Balears es distribueix entre els diferents mitjans de
comunicació tal com estableix l’article 6 de la Llei 13/2010, de
9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes Balears.
Es tenen en compte el públic objectiu, criteris objectius d’abast
territorial, difusió de cada mitjà i cost econòmic.

A l’any 2019 el Govern de les Illes Balears va gestionar les
insercions publicitàries en els diferents mitjans (premsa escrita,
premsa forana, premsa digital, ràdio i televisió) a través de la
contractació d’una empresa intermediària, que és la que manté
les relacions amb cada mitjà. La primera de totes va ser
Proximia Havas, SL, el contracte de la qual va tenir una durada
de quatre mesos, de gener a abril, i un cost de 799.246,91 €
(IVA inclòs). La segona d’elles va ser Di 7, SL, el contracte de
la qual va comprendre entre maig i desembre i un cost
d’1.113.444,11 € (IVA inclòs).

El Govern de les Illes Balears, tenint coneixement de les
tarifes oficials i dels índexs d’audiència, disposa d’una
quantitat global per a cada mitjà que l’empresa intermediària hi
ha d’invertir; en tot cas, el Govern desconeix la inversió exacta
que es fa en cada mitjà, perquè aquesta depèn dels descomptes
que aquests mitjans puguin fer a l’empresa intermediària i que
formen part de l’esfera confidencial de les relacions comercials
entre empreses. En relació amb la despesa en publicitat
institucional de 2019, es varen contractar espais als mitjans de
comunicació per valor d’1.912.691,02 euros.

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

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf#page=66
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Habilitació del dia necessari per tal de dur a terme la

sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant
l'escrit RGE núm. 12908/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 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, i atès l'acord adoptat a la
primera sessió de la Diputació Permanent del dia de la data
respecte de la sessió plenària extraordinària esmentada, acorda 
d'habilitar el dia necessari abans de l'inici del proper període
ordinari de sessions per tal que es pugui procedir a la
celebració de la sessió de què es tracta.

Palma, a 28 d'agost de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Habilitació de dia 1 de setembre de 2020 per tal de dur

a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada
mitjançant l'escrit RGE núm. 13672/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 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, i atès l'acord adoptat a la
tercera sessió de la Diputació Permanent del dia de la data
respecte de la sessió plenària extraordinària esmentada, acorda
d'habilitar dia 1 de setembre de 2020 per tal que es pugui
procedir a la celebració de la sessió de què es tracta.

Palma, a 28 d'agost de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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