
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS

  DL. PM. 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  4 de setembre de 2020 X legislatura Núm. 62  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 11330/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'emergències.
3529

B) RGE núm. 11441/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'exclusió social i la
pobresa infantil (procediment d'urgència). 3529

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 11309/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pagament de
la prestació ortopèdica. 3529

B) RGE núm. 11312/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de
l'Ibsalut durant l'exercici 2018, amb motiu de les aportacions i modificacions pressupostàries per import de 22.221.622,15 euros.

3529

C) RGE núm. 11313/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de
l'Ibsalut durant l'exercici 2019, amb motiu de les aportacions i modificacions pressupostàries per import de 71.349.299,48 euros.

3530

D) RGE núm. 11314/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a període de
demora i nombre d'usuaris en llista d'espera per a valoració del grau de discapacitat a 2020. 3530

E) RGE núm. 11315/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a proves/test de
diagnòstic COVID-19 realitzades a la població en general a través de les oficines de farmàcia. 3530



3512 BOPIB núm. 62 -  4 de setembre de 2020

F) RGE núm. 11332/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del
Govern davant la incidència COVID-19 en els campaments refugiats sahrauís a Algèria. 3530

G) RGE núm. 11345/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació i
funcionament del transport aeri sanitari a les Illes Balears. 3531

H) RGE núm. 11346/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a centres educatius
de les Illes Balears i compliment de la jurisprudència del Tribunal Suprem quant a l'ensenyament en castellà (I). 3531

I) RGE núm. 11347/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a centres educatius de
les Illes Balears i compliment de la jurisprudència del Tribunal Suprem quant a l'ensenyament en castellà (II). 3531

J) RGE núm. 11348/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuació de la
Conselleria de Salut i Consum, i específicament de la Direcció General de Salut Pública i Participació en el cas del brot COVID-19 a
l'habitatge de S'Arenal de Llucmajor conegut el passat 26/07/2020. 3531

K) RGE núm. 11382/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mitjans materials de
l'IBANAT. 3532

L) RGE núm. 11383/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nous mitjans per a
l'IBANAT. 3532

M) RGE núm. 11384/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plaga de serps al
nostre arxipèlag. 3532

N) RGE núm. 11386/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a contractació de
treballadors per part del Servei de Salut de les Illes Balears des de l'inici de la pandèmia COVID-19. 3532

O) RGE núm. 11387/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pacients que han
sol·licitat exercir el dret al qual els empara el decret de garantia de demora durant el mes de juliol de 2020. 3533

P) RGE núm. 11388/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a queixes i
suggeriments relacionats amb els serveis sanitaris rebuts a les Illes Balears des d'1 de juliol de 2019 a 31 de juliol de 2020. 3533

Q) RGE núm. 11390/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a casal
d'associacions d'immigrants gestionat per la Direcció General de Serveis Socials de la Conselleria d'Afers Socials i Esports. 3533

R) RGE núm. 11394/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de selecció d'un
director o una directora de recursos humans a SFM (1). 3533

S) RGE núm. 11395/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de selecció d'un
director o una directora de recursos humans a SFM (2). 3533

T) RGE núm. 11396/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de selecció d'un
director o una directora de recursos humans a SFM (3). 3534

U) RGE núm. 11401/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a promoció de
l'accessibilitat per a les persones en situació de discapacitat. 3534

V) RGE núm. 11402/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a persones
acollides, refugiades i sol·licitants d'asil arribades a les Illes Balears des de l'inici de l'any 2020 que han estat ateses pels serveis propis
o concertats dels quals és responsable el Govern de les Illes Balears. 3534

W) RGE núm. 11405/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre de declaracions responsables d'inici d'activitat turística per ETH365-uni i de places que s'han presentat des de l'agost de 2017.

3534

X) RGE núm. 11406/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de declaracions responsables d'inici d'activitat turística per ETH365-pluri i de places que s'han presentat des de l'agost de 2017.

3534

Y) RGE núm. 11407/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de declaracions responsables d'inici d'activitat turística per ETH60-uni i de places que s'han presentat des de l'agost de 2017. 3534



BOPIB núm. 62 -  4 de setembre de 2020 3513

Z) RGE núm. 11408/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de declaracions responsables d'inici d'activitat turística per ETH60-pluri i de places que s'han presentat des de l'agost de 2017.

3535

AA) RGE núm. 11409/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre de declaracions responsables d'inici d'activitat turística per estades turístiques en habitatges i de places a les quals s'ha requerit
l'esmena de deficiències des de l'agost de 2017. 3535

AB) RGE núm. 11414/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos
publicitaris a l'EPRTVIB per a l'exercici 2020. 3535

AC) RGE núm. 11415/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a brot de COVID-
19 al centre de reforma juvenil Es Pinaret. 3535

AD) RGE núm. 11416/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidència en
el col·lectiu juvenil de l'aplicació de les normes de prevenció i lluita establertes contra la COVID-19. 3535

AE) RGE núm. 11417/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanyes
publicitàries i programes de sensibilització específics adreçats a la població juvenil de les Illes Balears envers els brots i rebrots de la
COVID-19. 3536

AF) RGE núm. 11418/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre de places turístiques d'estades en habitatges que s'han donat de baixa des d'agost de 2017 fins ara. 3536

AG) RGE núm. 11419/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre de places turístiques en hotels, apartaments o hotels/apartaments que s'han donat de baixa des d'agost de 2017. 3536

AH) RGE núm. 11442/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre d'accions judicials que ha interposat l'IBAVI per recuperar la possessió de pisos de la seva propietat a la barriada del Camp
Rodó de Palma. 3536

AI) RGE núm. 11443/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
registres o intervencions policials antidroga en pisos de la propietat de l'IBAVI a la barriada del Camp Rodó de Palma. 3536

AJ) RGE núm. 11444/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a contractació
per part del Servei de Salut de les Illes Balears de personal sanitari i de qualsevol altra categoria destinat al reforç de la lluita contra
la COVID-19 en l'estratègia de contenció i posterior prevenció de rebrots. 3537

AK) RGE núm. 11445/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cues i espera
en l'atenció presencial a PAC i centres de salut del Servei de Salut de les Illes Balears. 3537

AL) RGE núm. 11446/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del
servei CoorEducaSalut des de la seva creació. 3537

AM) RGE núm. 11447/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del
servei CoorEducaSalutMental des de la seva creació. 3537

AN) RGE núm. 11452/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a bloqueigs i
no disponibilitat de crèdit realitzats des de l'1 de maig de 2020 fins al 10 d'agost de 2020. 3537

AO) RGE núm. 11453/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a modificacions
de convocatòries de subvenció, convenis instrumentals, subvencions directes durant l'exercici pressupostari 2020. 3537

AP) RGE núm. 11454/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Eivissa
en el mes d'abril de 2020. 3538

AQ) RGE núm. 11455/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Eivissa
en el mes d'agost de 2020. 3538

AR) RGE núm. 11456/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Eivissa
en el mes de juliol de 2020. 3538

AS) RGE núm. 11457/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Eivissa
en el mes de juny de 2020. 3538



3514 BOPIB núm. 62 -  4 de setembre de 2020

AT) RGE núm. 11458/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Eivissa
en el mes de maig de 2020. 3538

AU) RGE núm. 11459/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Eivissa
en el mes de març de 2020. 3538

AV) RGE núm. 11460/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a
Formentera en el mes d'abril de 2020. 3539

AW) RGE núm. 11461/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a
Formentera en el mes d'agost de 2020. 3539

AX) RGE núm. 11462/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a
Formentera en el mes de juliol de 2020. 3539

AY) RGE núm. 11463/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a
Formentera en el mes de juny de 2020. 3539

AZ) RGE núm. 11464/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a
Formentera en el mes de maig de 2020. 3539

BA) RGE núm. 11465/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a
Formentera en el mes de març de 2020. 3539

BB) RGE núm. 11466/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Menorca
en el mes d'abril de 2020. 3539

BC) RGE núm. 11467/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Menorca
en el mes d'agost de 2020. 3540

BD) RGE núm. 11468/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Menorca
en el mes de juliol de 2020. 3540

BE) RGE núm. 11469/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Menorca
en el mes de juny de 2020. 3540

BF) RGE núm. 11470/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Menorca
en el mes de maig de 2020. 3540

BG) RGE núm. 11471/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Menorca
en el mes de març de 2020. 3540

BH) RGE núm. 11472/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Mallorca
en el mes d'abril de 2020. 3540

BI) RGE núm. 11473/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Mallorca
en el mes d'agost de 2020. 3540

BJ) RGE núm. 11474/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Mallorca
en el mes de juliol de 2020. 3541

BK) RGE núm. 11475/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Mallorca
en el mes de juny de 2020. 3541

BL) RGE núm. 11476/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Mallorca
en el mes de maig de 2020. 3541

BM) RGE núm. 11477/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a Mallorca
en el mes de març de 2020. 3541

BN) RGE núm. 11478/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de proves PCR
que tenia la Conselleria de Salut en el mes d'abril de 2020. 3541



BOPIB núm. 62 -  4 de setembre de 2020 3515

BO) RGE núm. 11479/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de proves PCR
que tenia la Conselleria de Salut en el mes d'agost de 2020. 3541

BP) RGE núm. 11480/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de proves PCR
que tenia la Conselleria de Salut en el mes de juliol de 2020. 3541

BQ) RGE núm. 11481/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de proves PCR
que tenia la Conselleria de Salut en el mes de juny de 2020. 3542

BR) RGE núm. 11482/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de proves PCR
que tenia la Conselleria de Salut en el mes de maig de 2020. 3542

BS) RGE núm. 11483/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de proves PCR
que tenia la Conselleria de Salut en el mes de març de 2020. 3542

BT) RGE núm. 11484/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de material de
protecció per als professionals sanitaris del Sistema de Salut de les Illes Balears. 3542

BU) RGE núm. 11485/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de material de
protecció per als professionals sanitaris del Sistema de Salut de les Illes Balears en cas d'un nou rebrot de COVID-19. 3542

BV) RGE núm. 11486/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc suficient de
proves PCR per detectar COVID-19 entre la població de les Illes Balears. 3542

BW) RGE núm. 11487/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de la
Conselleria de Salut en cas d'un nou rebrot de COVID-19. 3543

BX) RGE núm. 11488/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals
contractats per fer front a un nou rebrot de COVID-19. 3543

BY) RGE núm. 11489/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç dels serveis
d'urgències dels hospitals de les Illes Balears davant l'increment de casos COVID. 3543

BZ) RGE núm. 11490/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a confinaments per zones
en casos de brots de COVID-19. 3543

CA) RGE núm. 11491/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures addicionals
de protecció de la ciutadania per no propagar la COVID-19. 3543

CB) RGE núm. 11492/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a confinament dels
seropositius com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. 3543

CC) RGE núm. 11493/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rastrejadors de COVID-
19 a les Illes Balears (1). 3544

CD) RGE núm. 11494/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rastrejadors de COVID-
19 a les Illes Balears (2). 3544

CE) RGE núm. 11495/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rastrejadors de COVID-
19 a les Illes Balears (3). 3544

CF) RGE núm. 11496/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rastrejadors de COVID-
19 a les Illes Balears (4). 3544

CG) RGE núm. 11497/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rastrejadors de COVID-
19 a les Illes Balears (5). 3544

CH) RGE núm. 11498/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a PCR realitzats
diàriament els mesos de juliol i agost de 2020. 3544

CI) RGE núm. 11501/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidència dels
casos de rebrots de la COVID-19 en l'edat dels pacients. 3544



3516 BOPIB núm. 62 -  4 de setembre de 2020

CJ) RGE núm. 11502/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del
Servei de Salut en resposta a l'avís d'un usuari del servei de consulta i atenció telefònica 061, que informa de contacte amb una persona
amb possible contagi de COVID-19. 3545
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infermers/infermeres, facultatius...) a conseqüència de la situació provocada per la COVID-19 en l'àmbit del desenvolupament de la
seva professió. 3545

CL) RGE núm. 11504/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dotació de
nombre de respiradors disponibles en els centres sanitaris de les Illes Balears. 3545

CM) RGE núm. 11505/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a gestió del
Servei d'Atenció d'Urgències 061 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 3545

CN) RGE núm. 11506/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a adquisició
de respiradors per als centres sanitaris de les Illes Balears. 3545

CO) RGE núm. 11507/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a UCI
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CP) RGE núm. 11508/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dotació de
noves places d'UCI als centres sanitaris de les Illes Balears. 3546

CQ) RGE núm. 11509/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dotació
d'equips de protecció individual per al personal de les Illes Balears. 3546

CR) RGE núm. 11510/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures i
protocols durant l'estat d'alarma als centres sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears. 3546

CS) RGE núm. 11511/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a realització
de proves diagnòstiques per a la detecció de contagi de COVID-19. 3546

CT) RGE núm. 11512/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a congelació
salarial al personal sanitari de les Illes Balears. 3547

CU) RGE núm. 11535/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de
contingència, calendari i protocols del servei/projecte IES Can Balo, curs 2020-2021. 3547

CV) RGE núm. 11536/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plans de
formació dels treballadors públics en l'àmbit docent, assistencial, de prestació de serveis, sanitari i sociosanitari per informar, gestionar
i fer front a la COVID-19. 3547

CW) RGE núm. 11537/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos de
la CAIB procedents de la recaptació de tributs. 3548

CX) RGE núm. 11538/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos al
pressupost de la CAIB exercici 2020 procedents de l'Estat (AGE, Govern central). 3548

CY) RGE núm. 11539/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos a la
CAIB procedents de la Unió Europea des de l'1 de gener de 2020 fins a 31 a juliol de 2020. 3548

CZ) RGE núm. 11563/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal destinat
a resposta telefònica de les cridades al Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061 de les Illes Balears. 3548

DA) RGE núm. 11564/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a resposta
telefònica a les cridades al Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061 de les Illes Balears. 3548

DB) RGE núm. 11567/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
accions específiques de formació per a persones del col·lectiu gitano. 3549

DC) RGE núm. 11568/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts
a l'habitatge per a les persones del col·lectiu gitano. 3549
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DD) RGE núm. 11569/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts
al col·lectiu gitano. 3549

DE) RGE núm. 11571/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades diàries del
flux de població flotant a les Illes Balears durant la temporada alta. 3549

DF) RGE núm. 11958/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estoc material
enfront de la COVID-19 adquirit pel GOIB a partir de 21 de juny, final de l'estat d'alarma. 3549

DG) RGE núm. 11959/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a material EPI
adquirit pel Govern produït per empreses de les Illes Balears per fer front a la COVID-19. 3549

DH) RGE núm. 12240/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del
Govern per al suport als ajuntaments de les Illes Balears en el seguiment, la vigilància i la seguretat que han de realitzar aquests en els
seus termes municipals, com a resultat de les mesures de contenció i restriccions sobre la pràctica d'activitats i concentracions recentment
anunciades en roda de premsa el 17/08/2020. 3550

DI) RGE núm. 12910/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a deficiències en
el funcionament i les capacitats als centres de salut d'Atenció Primària davant els nombrosos casos de rebrots COVID-19. 3550

DJ) RGE núm. 13579/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions IBANAT per al 2020. 3550

DK) RGE núm. 13580/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions Agència Balear de l'Aigua per al 2020. 3550

DL) RGE núm. 13581/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (1). 3551

DM) RGE núm. 13582/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (2). 3551

DN) RGE núm. 13583/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (3). 3551

DO) RGE núm. 13584/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (4). 3551

DP) RGE núm. 13585/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (5). 3551

DQ) RGE núm. 13586/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (6). 3551

DR) RGE núm. 13587/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (7). 3552

DS) RGE núm. 13588/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (8). 3552

DT) RGE núm. 13589/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (9). 3552

DU) RGE núm. 13590/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (10). 3552

DV) RGE núm. 13591/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (11). 3552

DW) RGE núm. 13592/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (12). 3552

DX) RGE núm. 13593/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (13). 3553
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DY) RGE núm. 13594/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (14). 3553

DZ) RGE núm. 13595/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (15). 3553

EA) RGE núm. 13596/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (16). 3553

EB) RGE núm. 13597/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (17). 3553

EC) RGE núm. 13598/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (18). 3553

ED) RGE núm. 13599/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (19). 3554

EE) RGE núm. 13600/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (20). 3554

EF) RGE núm. 13601/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (21). 3554

EG) RGE núm. 13602/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (22). 3554

EH) RGE núm. 13603/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (23). 3554

EI) RGE núm. 13604/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (24). 3554

EJ) RGE núm. 13605/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (25). 3555

EK) RGE núm. 13606/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (26). 3555

EL) RGE núm. 13607/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (27). 3555

EM) RGE núm. 13608/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (28). 3555

EN) RGE núm. 13609/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (29). 3555

EO) RGE núm. 13610/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (30). 3555

EP) RGE núm. 13611/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions en el Consorci per a la recuperació de la Fauna per a l'any 2020. 3556

EQ) RGE núm. 13612/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses
inversions en el Consorci per a la recuperació de la Fauna per a l'any 2020. 3556

ER) RGE núm. 13613/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comunicació de casos
de coronavirus adquirits en aquesta comunitat i que s'hagin detectat a altres països. 3556

ES) RGE núm. 13614/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps de demora per
tenir el resultat d'una prova PCR a les Illes Balears. 3556
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ET) RGE núm. 13615/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denegació de proves
PCR a ciutadans que han estat en contacte directe amb positius de COVID-19. 3556

EU) RGE núm. 13616/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denegació de proves
PCR a sanitaris que han estat en contacte directe amb positius de COVID-19. 3556

EV) RGE núm. 13617/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a demora en la publicació
del nombre de casos de positius. 3557

EW) RGE núm. 13618/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades diàries sobre
casos positius de COVID-19 a les Illes Balears. 3557

EX) RGE núm. 13619/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comunicació de
resultats de proves PCR a Eivissa durant els caps de setmana. 3557

EY) RGE núm. 13620/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de
geoposicionament dels equips d'intervenció en temps real. 3557

EZ) RGE núm. 13621/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col·laboració i coordinació
del SITIBSA en les emergències i actualització de la seva cartografia i informació geogràfica. 3557

FA) RGE núm. 13622/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alerta primerenca davant
possibles fenòmens atmosfèrics. 3558

FB) RGE núm. 13623/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanyes informatives
de prevenció i protecció de la ciutadania en cas d'emergències. 3558

FC) RGE núm. 13624/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora dels canals i recursos
de comunicació per fer arribar informació rellevant també a la població turística sobre prevenció davant possibles alertes i actuació i
prevenció davant situacions de risc. 3558

FD) RGE núm. 13626/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotar les Illes Balears de
destacaments permanents de la Unitat Militar d'Emergències. 3558

FE) RGE núm. 13627/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació de manera més
eficaç dels cossos d'emergències. 3558

FF) RGE núm. 13632/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores tècniques
necessàries al CECOP. 3559

FG) RGE núm. 13633/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actualització del Pla
INUNBAL. 3559

FH) RGE núm. 13636/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i programes
específics per a nins amb necessitats especials (NESE) de la Conselleria d'Educació en un context de pandèmia com l'actual i davant
l'imminent inici del curs escolar 2020/2021. 3559

FI) RGE núm. 13638/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a virus del Nil (1).
3559

FJ) RGE núm. 13639/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a virus del Nil (2).
3559

FK) RGE núm. 13640/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a virus del Nil (3).
3560

FL) RGE núm. 13641/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a virus del Nil (4).
3560

FM) RGE núm. 13657/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la competència sobre els
ports d'interès general excepte el de Palma. 3560
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FN) RGE núm. 13658/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la competència sobre les
instal·lacions nàutiques situades dins ports d'interès general. 3560

FO) RGE núm. 13659/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre de reunions o trobades amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la competència
de justícia. 3560

FP) RGE núm. 13660/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la competència de costes
i litoral. 3560

FQ) RGE núm. 13661/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
remissió d'informes del Govern balear al Govern de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència sobre els ports d'interès general
excepte el de Palma. 3561

FR) RGE núm. 13662/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
remissió d'informes del Govern balear al Govern de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència sobre les instal·lacions nàutiques
situades dins ports d'interès general. 3561

FS) RGE núm. 13663/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
remissió d'informes del Govern balear al Govern de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència de justícia. 3561

FT) RGE núm. 13664/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre de pics al llarg de l'any 2020 que el Govern balear ha sol·licitat la reunió del comitè de rutes aèries. 3561

FU) RGE núm. 13665/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre de reunions del Govern balear amb els ambaixadors de Gran Bretanya i Alemanya durant l'any 2020 per analitzar dades de
contagis per la COVID-19. 3561

FV) RGE núm. 13666/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
sol·licituds de reunions del Govern balear amb el Govern central perquè hi hagi cogestió entre ambdues administracions en relació amb
els aeroports balears. 3561

FW) RGE núm. 13667/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
remissió d'informes del Govern balear al Govern de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència de costes i litoral. 3562

FX) RGE núm. 13668/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a mesures de seguretat que es duen a terme en el trasllat col·lectiu i individual de malalts en ambulàncies. 3562

FY) RGE núm. 13669/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a futur de les UBS a partir de setembre. 3562

FZ) RGE núm. 13670/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a formació, nombre i distribució dels rastrejadors de la COVID-19 a les Illes Balears. 3562

GA) RGE núm. 13671/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'ordinadors que s'han repartit dels previstos als alumnes de les Illes Balears. 3562

GB) RGE núm. 13673/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estoc de
medicament antiviral COVID-19. 3562

GC) RGE núm. 13674/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
restrictives en la pràctica de l'esport de contacte respecte de l'àmbit professional. 3563

GD) RGE núm. 13675/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a convocatòria
de subvencions a entitats juvenils de les Illes Balears. 3563

GE) RGE núm. 13676/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que han
cobrat la renda social garantida el mes de juliol. 3563

GF) RGE núm. 13677/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que han
tramitat el traspàs de renda social garantida a ingrés mínim vital el mes de juliol. 3563
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GG) RGE núm. 13678/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones perceptores
de la RESOGA que han cobrat l'ingrés mínim vital el mes de juliol. 3563

GH) RGE núm. 13679/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones pendents
de resolució del seu expedient de sol·licitud de l'ingrés mínim vital. 3563

GI) RGE núm. 13680/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones a les quals
s'ha denegat l'ingrés mínim vital el mes de juliol. 3564

GJ) RGE núm. 13681/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cancel·lació de la
RESOGA. 3564

GK) RGE núm. 13682/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que
cobraran la renda social garantida el mes d'agost. 3564

GL) RGE núm. 13683/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que han
tramitat el traspàs de renda social garantida a ingrés mínim vital el mes d'agost. 3564

GM) RGE núm. 13684/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones perceptores
de la RESOGA que cobraran l'ingrés mínim vital el mes d'agost. 3564

GN) RGE núm. 13685/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones a les quals
se'ls ha denegat l'ingrés mínim vital el mes d'agost. 3564

GO) RGE núm. 13686/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes
des del mes de gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Pinaret. 3565

GP) RGE núm. 13687/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes
des del mes de gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Mussol. 3565

GQ) RGE núm. 13688/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes
des del mes de gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Fusteret. 3565

GR) RGE núm. 13689/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns produïts
des del mes de gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Pinaret. 3565

GS) RGE núm. 13690/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns produïts
des del mes de gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Mussol. 3565

GT) RGE núm. 13691/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns produïts
des del mes de gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Fusteret. 3565

GU) RGE núm. 13692/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions produïdes
enguany en el centre (CIMI) Es Pinaret. 3566

GV) RGE núm. 13693/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions produïdes
enguany en el centre (CIMI) Es Mussol. 3566

GW) RGE núm. 13694/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions
produïdes enguany en el centre (CIMI) Es Fusteret. 3566

GX) RGE núm. 13695/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a
treballadors produïdes enguany en el centre (CIMI) Es Pinaret. 3566

GY) RGE núm. 13696/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a
treballadors produïdes enguany en el centre (CIMI) Es Mussol. 3566

GZ) RGE núm. 13697/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a
treballadors produïdes enguany en el centre (CIMI) Es Fusteret. 3566

HA) RGE núm. 13698/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests de coronavirus
que s'han realitzat a treballadors del centre Es Mussol des del mes de març fins al mes d'agost. 3567
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HB) RGE núm. 13699/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests de coronavirus
que s'han realitzat a treballadors del centre Es Pinaret des del mes de març fins al mes d'agost. 3567

HC) RGE núm. 13700/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests de coronavirus
que s'han realitzat a treballadors del centre Es Fusteret des del mes de març fins al mes d'agost. 3567

HD) RGE núm. 13701/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballadors del
centre Es Mussol que han estat aïllats a les seves cases, sense anar a fer feina, amb símptomes de COVID-19 o per contactes amb
positius, des del mes de març fins al mes d'agost. 3567

HE) RGE núm. 13702/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballadors del
centre Es Pinaret que han estat aïllats a les seves cases, sense anar a fer feina, amb símptomes de COVID-19 o per contactes amb
positius, des del mes de març fins al mes d'agost. 3567

HF) RGE núm. 13703/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballadors del centre
Es Fusteret que han estat aïllats a les seves cases, sense anar a fer feina, amb símptomes de COVID-19 o per contactes amb positius,
des del mes de març fins al mes d'agost. 3567

HG) RGE núm. 13704/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests de coronavirus
que s'han realitzat a usuaris interns del centre Es Mussol des del mes de març fins al mes d'agost. 3568

HH) RGE núm. 13705/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests de coronavirus
que s'han realitzat a usuaris interns del centre Es Pinaret des del mes de març fins al mes d'agost. 3568

HI) RGE núm. 13706/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests de coronavirus
que s'han realitzat a usuaris interns del centre Es Fusteret des del mes de març fins al mes d'agost. 3568

HJ) RGE núm. 13707/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris interns del
centre Es Mussol que han hagut d'estar aïllats i en quarantena o que han hagut de necessitar ingrés hospitalari des del mes de març fins
al mes d'agost. 3568

HK) RGE núm. 13708/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris interns del
centre Es Pinaret que han hagut d'estar aïllats i en quarantena o que han hagut de necessitar ingrés hospitalari des del mes de març fins
al mes d'agost. 3568

HL) RGE núm. 13709/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris interns del
centre Es Fusteret que han hagut d'estar aïllats i en quarantena o que han hagut de necessitar ingrés hospitalari des del mes de març fins
al mes d'agost. 3568

HM) RGE núm. 13710/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres en Es Pinaret.
3569

HN) RGE núm. 13711/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat d'internes
d'Es Fusteret i inici de les obres d'aquest centre. 3569

HO) RGE núm. 13712/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de reforma
de La Victòria. 3569

HP) RGE núm. 13713/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució de les obres
de Son Tugores. 3569

HQ) RGE núm. 13714/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució de les obres
de la residència a Verge del Toro. 3569

HR) RGE núm. 13715/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució de les obres
de la residència de Marratxí. 3569

HS) RGE núm. 13716/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a la residència
Son Martorell de Palma. 3569

HT) RGE núm. 13717/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a Son Dureta.
3570
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HU) RGE núm. 13718/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de la residència
d'Es Castell. 3570

HV) RGE núm. 13719/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de la residència
d'Andratx. 3570

HW) RGE núm. 13720/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres al centre de
dia de Sóller. 3570

HX) RGE núm. 13721/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres al centre de
dia de Porreres. 3570

HY) RGE núm. 13725/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions formatives
als professionals i educadors de menors tutelats relacionades amb l'abús i l'explotació a menors dins l'any 2020. 3570

HZ) RGE núm. 13726/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions formatives
als professionals i educadors de menors amb mesures judicials relacionades amb l'abús i l'explotació a menors dins l'any 2020.

3571

IA) RGE núm. 13727/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
terapèutiques destinades a menors que han sofert abusos i/o explotació sexual dins l'any 2020, ja siguin tutelats o amb mesures judicials.

3571

IB) RGE núm. 13736/20, de la diputada María Tania Marí  i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de Remdesivir
en els hospitals de Balears. 3571

IC) RGE núm. 13737/20, de la diputada María Tania Marí  i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia de
subministrament de Remdesivir a Balears. 3571

ID) RGE núm. 13738/20, de la diputada María Tania Marí  i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament i
adquisició de Remdesivir. 3571

IE) RGE núm. 13739/20, de la diputada María Tania Marí  i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament de
més estoc de Remdesivir als hospitals de les Illes Balears. 3571

IF) RGE núm. 13740/20, de la diputada María Tania Marí  i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desabastiment de
Remdesivir a alguns hospitals de les Illes Balears. 3572

IG) RGE núm. 13744/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estoc de reactius
per a realització de PCR ràpides. 3572

IH) RGE núm. 13746/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols de
realització de proves PCR seguits en tots els casos en el Servei de Salut de les Illes Balears. 3572

II) RGE núm. 13748/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pesca realitzada per flota
no balear. 3572

IJ) RGE núm. 13750/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a actualització de la situació actual de la COVID-19 a la pàgina web del Govern de les Illes Balears. 3572

IK) RGE núm. 13751/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a criteris que es fan servir per informar dels casos positius de la COVID-19 a la pàgina web del Govern de les Illes Balears.

3572

IL) RGE núm. 13752/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per posar a l'abast
de la població habitatge públic i assequible (1). 3573

IM) RGE núm. 13753/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per posar a l'abast
de la població habitatge públic i assequible (2). 3573

IN) RGE núm. 13754/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per posar a l'abast
de la població habitatge públic i assequible (3). 3573
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IO) RGE núm. 13755/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per posar a l'abast
de la població habitatge públic i assequible (4). 3573

IP) RGE núm. 13756/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per posar a l'abast
de la població habitatge públic i assequible (5). 3574

IQ) RGE núm. 13757/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per posar a l'abast
de la població habitatge públic i assequible (6). 3574

IR) RGE núm. 13759/20, del diputat Juan Manuel Gómez i  Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades
d'ingressos de pacients COVID a unitats de crítics i semicrítics. 3574

IS) RGE núm. 13790/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment per municipis
de Menorca dels habitatges HPO anunciats pel conseller Sr. Pons. 3574

IT) RGE núm. 13791/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de la
instal·lació del parc fotovoltaic per a autoconsum a les pèrgoles de l'aparcament del port exterior de Ciutadella. 3575

IU) RGE núm. 13792/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució del reforç
i la rehabilitació del moll de ribera, millora tècnica del contradic, reforma del varador, soterrament del dipòsit de combustible, etc., al
port de Fornells. 3575

IV) RGE núm. 13793/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de la
construcció d'una escala que comuniqui el moll de ribera nord del port interior de Ciutadella amb l'aparcament situat a dalt. 3575

IW) RGE núm. 13794/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de
l'adaptació i millora de l'estació marítima de Ciutadella. 3575

IX) RGE núm. 13795/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de la
reparació i rehabilitació del pont de la colàrsega. 3576

IY) RGE núm. 13796/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de la dotació
de pèrgoles amb plaques solars per a autoconsum a diversos ports de gestió directa per a la instal·lació de punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics. Port interior de Ciutadella. 3576

IZ) RGE núm. 13797/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució del projecte
de millora de l'estructura i de les condicions d'abric del port. Estudis previs de clima marítim, geotècnia, estat actual del dic en les capes
internes, etc. Port de Fornells. 3576

JA) RGE núm. 13823/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
pròpia d'IB3 Ràdio. 3576

JB) RGE núm. 13824/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla pròpia
d'IB3 Televisió. 3576

JC) RGE núm. 13825/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subcontractes
que donen servei a IB3 Ràdio. 3576

JD) RGE núm. 13826/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subcontractes
que donen servei a IB3 Televisió. 3577

JE) RGE núm. 13827/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que
treballen per a les subcontractes que donen servei a IB3 Ràdio. 3577

JF) RGE núm. 13828/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que
treballen per a les subcontractes que donen servei a IB3 Televisió. 3577

JG) RGE núm. 13843/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a medicalització
de l'hotel Palma Bay i habilitació del Palau de Congressos davant la segona ona de COVID-19. 3577

JH) RGE núm. 13844/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sol·licitants i
beneficiaris de la renda social garantida, RESOGA, des de la seva implementació a les Illes Balears. 3577
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JI) RGE núm. 13845/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a beneficiaris de
l'IMV, ingrés mínim vital, a les Illes Balears. 3578

JJ) RGE núm. 13846/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio màxima
d'alumnes per aula en el nivell d'educació infantil per al curs 2020-2021. 3578

JK) RGE núm. 13847/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio màxima
d'alumnes per aula en el nivell d'educació primària per al curs 2020-2021. 3578

JL) RGE núm. 13848/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio màxima
d'alumnes per aula en el nivell d'educació secundària per al curs 2020-2021. 3578

JM) RGE núm. 13849/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio màxima
d'alumnes per aula en el nivell de formació professional per al curs 2020-2021. 3578

JN) RGE núm. 13850/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio màxima
d'alumnes per aula en el nivell de batxiller per al curs 2020-2021. 3578

JO) RGE núm. 13851/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio màxima
d'alumnes per aula en el nivell d'educació especial per al curs 2020-2021. 3579

JP) RGE núm. 13852/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons a centres
educatius a principi del curs 2020-2021. 3579

JQ) RGE núm. 13853/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons a centres
educatius a principi del curs 2019-2020. 3579

JR) RGE núm. 13855/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de l'adjudicació
d'un estudi a l'empresa Agroassesor, SL. 3579

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 13649/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
sol·licituds de canvi d'ús d'acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 8/2020, davant la Comissió de Turisme i Treball.

3579

B) RGE núm. 13650/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
incentivació del canvi d'ús dels establiments turístics obsolets o de baixa qualitat millorant la regulació del Decret Llei 8/2020, davant
la Comissió de Turisme i Treball. 3580

C) RGE núm. 13651/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a objectiu
de la conselleria turística respecte de les places turístiques obsoletes o de baixa qualitat, davant la Comissió de Turisme i Treball.

3580

D) RGE núm. 13652/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
previsions de la Conselleria de Turisme respecte del canvi d'ús dels establiments obsolets o de baixa qualitat, davant la Comissió de
Turisme i Treball. 3580

E) RGE núm. 13653/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'habitatges dels grans tenidors que estan a disposició, en possessió o han estat adjudicats per la Conselleria d'Habitatge, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 3580

F) RGE núm. 13654/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'edificis i habitatges que s'han acollit al règim de la disposició addicional setena del Decret Llei 3/2020,  davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. 3580

G) RGE núm. 13655/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de promocions i habitatges d'iniciativa privada per fer habitatges de protecció oficial s'han presentat davant la Conselleria d'Habitatge
d'ençà de l'entrada en vigor de la Llei 5/2018, davant la  Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 3580

H) RGE núm. 13656/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
previsió de la Conselleria d'Habitatge respecte a recuperar figures com l'habitatge a preu taxat o similars per intentar incentivar l'accés
a un habitatge digne a un preu assequible, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 3581
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 11451/2020, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per al finançament local en el marc de la crisi de la
COVID-19 (procediment d'urgència). 3581

B) RGE núm. 13729/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç del sistema
educatiu (procediment d'urgència). 3582

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 11306/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recuperació de la presencialitat a l'atenció primària, davant la
Comissió de Salut. 3583

B) RGE núm. 11311/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a persones amb discapacitats: dificultats per a l'exercici dels
seus drets i, en particular, els relacionats per a l'exercici, el desenvolupament i el gaudi d'activitats d'oci i temps lliure, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència). 3584

C) RGE núm. 11316/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç de polítiques
actives, davant la Comissió de Turisme i Treball. 3585

D) RGE núm. 11355/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a retard en la valoració i la revisió del grau de discapacitat a
les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència). 3586

E) RGE núm. 11378/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a millores per a la
Formació Professional Dual, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 3587

F) RGE núm. 11404/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a l'alliberament dels romanents dels
ajuntaments sense condicions ni xantatges i al rebuig de l'acord entre la FEMP i el Govern central, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. 3587

G) RGE núm. 11413/20, dels Grups Parlamentaris Mixt, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a la defensa de la Vall del
Jordà a Palestina, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 3588

H) RGE núm. 11449/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a exigència de
l'alliberament immediat de l'estudiant Patrick George Zaki, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
(procediment d'urgència). 3589

I) RGE núm. 11450/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua-Baleares, relativa a suport al sector privat de la comunicació de Balears
davant la crisi de la COVID-19, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència). 3590

J) RGE núm. 11499/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a l'Hospital de Formentera, davant la Comissió de
Salut (procediment d'urgència). 3591

K) RGE núm. 11540/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a implantació del professional d'infermeria (infermer o
infermera escolar) a tots els centres educatius de les Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment
d'urgència). 3592

L) RGE núm. 12909/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reserva marina de la Serra de Tramuntana, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 3592

M) RGE núm. 13634/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries per dotar de més efectius les plantilles de policies
locals en els consistoris de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 3593

N) RGE núm. 13635/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement d'ajut per habitatge i desplaçament als serveis
especials de bombers de les illes menors d'Eivissa, Formentera i Menorca per formació, tal com va anunciar d'una línia la consellera
Castro per als policies locals, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 3594

O) RGE núm. 13642/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a rebuig al
maltractament animal, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 3594

P) RGE núm. 13643/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents en matèria d'habitatge públic, davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 3595
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Q) RGE núm. 13758/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del servei de
policia tutor, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 3597

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 11343/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora d'Alta
Inspecció d'Educació a les Illes Balears, Irene García Sureda, sobre l'informe emès el passat 21 de juliol, davant un recurs interposat
el 26 de juny de 2020 per l'Associació de Professors Lliures d'Enginyeria Social (PLIS), en el qual es nega a instar el Govern de les Illes
Balears a complir amb les sentències del Tribunal Suprem 2548/2014 i 2549/2014 que fixen en un percentatge mínim del 25% les hores
lectives d'ensenyament que, almenys, ha d'impartir-se en castellà en els centres educatius. 3597

B) RGE núm. 11389/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora general de Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa, sobre l'estat d'elaboració del protocol sanitari específic per a l'etapa d'educació infantil de
0 a 6 anys que sigui d'aplicació a partir de l'inici del pròxim curs, creada arran de l'aprovació de la Proposició no de llei RGE núm.
8911/20. 3598

C) RGE núm. 11393/20, de 3 diputats membres del Grup Parlamentari Popular, membres de la Comissió de Salut, relatiu a solAlicitud
de compareixença del Sr. Jorge Tera Donoso, secretari general de SATSE Illes Balears, sindicat d'infermeria, sobre la celebració d'una
sessió informativa per tal que pugui exposar la seva visió i propostes en relació amb el sistema de salut. 3598

D) RGE núm. 11420/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director de l'Oficina
Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), sobre l'informe anual de les Illes Balears 2019. 3598

E) RGE núm. 13741/20, de 3 diputats membres del Grup Parlamentari Popular, membres de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera d'Afers Socials i Esports, sobre la gestió que està portant
a terme en els centres de menors amb mesures judicials i en els centres de menors tutelats. 3598

F) RGE núm. 13742/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora gerent del
patronat de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel, sobre els detalls de la situació publicada a les notícies. 3599

G) RGE núm. 13743/20 i 17747/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera
de Salut i Consum, sobre la gestió actual, la prevenció, el control i els seguiments dels contagis i rebrots provocats per la COVID-19
a les Illes Balears. 3599

H) RGE núm. 13749/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, sobre la posició del Govern de les Illes Balears respecte del Reial Decret
Llei 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. 3599

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8463/20. 3599

B) Creació i composició de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels recursos hídrics (RGE núm.
11105/20). 3599

4. INFORMACIONS

A) Resolució de Presidència en relació amb la convocatòria d’una oposició en torn lliure per proveir una plaça de funcionari o
funcionària de carrera del cos d’assessors facultatius especialitat biblioteconomia i documentació per ocupar el lloc de treball de cap
de Gestió Documental del Parlament de les Illes Balears. 3600

B) Resolució de Presidència en relació amb la convocatòria d’una oposició en torn lliure per proveir una plaça de funcionari o
funcionària de carrera del cos tècnic de gestió per ocupar el lloc de treball de cap de secció de Nòmines i Contractació del Parlament
de les Illes Balears. 3608

C) Resolució de Presidència per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per proveir mitjançant el sistema de lliure designació
una plaça vacant dotada pressupostàriament del cos d’uixers per ocupar el lloc de treball de viceuixer/a major. 3616

D) Resolució de Presidència per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits específics i la designació de la
comissió tècnica de valoració del procediment per proveir una plaça del cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica per ocupar com
a funcionari de carrera el lloc de treball de responsable d’Explotació i Gestió de l’Àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial del
Parlament de les Illes Balears. 3618
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E) Resolució de Presidència per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de la comissió tècnica
de valoració del procediment per proveir per concurs de mèrits una plaça del cos d’administratius per ocupar com a funcionari de carrera
el lloc de treball d’administratiu de l’Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària del Parlament de les Illes Balears. 3626

F) Segon Pla de contingència del Parlament de les Illes Balears davant la situació actual ocasionada per la COVID-19. 3635
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de setembre de 2020, admet a tràmit les interpel·lacions
següents.

Palma, a 2 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11330/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria
d'emergències.

D'acord amb el que es preveu als articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel·la la Conselleria
d'Administracions Públiques i Modernització del Govern de les
Illes Balears sobre la seva política general pel que fa a
emergències.

Palma, 29 de juliol de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 11441/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb
l'exclusió social i la pobresa infantil (procediment
d'urgència).

D'acord amb el que es preveu als articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel·la, pel procediment l'urgència, la
consellera d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes
Balears sobre la seva política general pel que fa a l'exclusió
social i la pobresa infantil a les Illes Balears.

Motivació del procediment d'urgència: Ateses les dades
conegudes recentment sobre exclusió social a les Illes Balears,
així com sobre pobresa infantil, es fa del tot imprescindible i
urgent que la consellera d'Afers Socials i Esports doni complida
informació a la cambra sobre aquest assumpte.

Palma, 6 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de setembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 2 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11309/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a pagament de la prestació ortopèdica.

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

Quina és la mitjana de retard en el pagament de les ajudes
econòmiques de la prestació ortopèdica per part de l'Ibsalut?

Quina és la quantitat pendent de pagament a data de
presentació d'aquest escrit?

Quantes persones estan pendents del pagament d'aquesta
prestació?

Quines accions es realitzaran per tal de solucionar-ho?

Palma, 28 de juliol de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

B)
RGE núm. 11312/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions de l'Ibsalut durant l'exercici 2018, amb motiu de
les aportacions i modificacions pressupostàries per import
de 22.221.622,15 euros.

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

Quines han estat les actuacions, els programes, els serveis,
la variació de recursos humans i materials executats que ha dut
a terme el Servei de Salut durant l'exercici 2018 amb motiu de
l'increment al seu pressupost per import de 22.221.622,15 euros
respecte de la informació de la memòria i del pressupost
aprovat inicial/original pel Parlament de les Illes Balears?

Palma, 28 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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C)
RGE núm. 11313/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions de l'Ibsalut durant l'exercici 2019, amb motiu de
les aportacions i modificacions pressupostàries per import
de 71.349.299,48 euros.

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

Quines han estat les actuacions, els programes, els serveis,
la variació de recursos humans i materials executats que ha dut
a terme el Servei de Salut durant l'exercici 2019 amb motiu de
l'increment al seu pressupost per import de 71.349.299,48 euros
respecte de la informació de la memòria i del pressupost
aprovat inicial/original pel Parlament de les Illes Balears?

Palma, 28 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 11314/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
període de demora i nombre d'usuaris en llista d'espera per
a valoració del grau de discapacitat a 2020.

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

Quin temps de demora té el servei de valoració de
discapacitat des de la sol·licitud fins a la primera cita de
valoració a l'usuari?

Quin és el nombre d'usuaris sol·licitants de valoració de
grau de dependència i pendents d'atenció a 15 de març de
2020?

Quin és el nombre d'usuaris sol·licitants de valoració de
grau de dependència i pendents d'atenció a 28 de juliol de
2020?

Palma, 28 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 11315/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
proves/test de diagnòstic COVID-19 realitzades a la
població en general a través de les oficines de farmàcia.

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

El Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics
(CGCOF) ha comunicat recentment la seva voluntat i
compromís de col·laborar i posar a la disposició de les
conselleries de Sanitat de les comunitats autònomes la xarxa
d'oficines de farmàcies perquè contribueixin a la detecció
precoç de possibles casos de COVID-19.

Atès l'augment de rebrots i en nom de la prevenció i la
contenció d'aquests i de la informació a la ciutadania,
especialment en cas d'asimptomàtics, té previst la Conselleria
de Salut i Consum establir aquesta extensió i servei a les
oficines de farmàcia de les Illes Balears?

Palma, 28 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

F)
RGE núm. 11332/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions del Govern davant la incidència COVID-19 en
els campaments refugiats sahrauís a Algèria.

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

S'ha conegut informació pública facilitada per CEAS i la
pròpia AECID, sobre l'arribada dels primers casos de
COVID-19 i morts per aquesta causa als campaments de
refugiats sahrauís a Algèria. És sabut i acreditat que les
condicions sanitàries dels campaments són molt precàries, no
compten amb tots els mitjans i materials necessaris per fer front
a aquesta pandèmia, a pesar que les autoritats sahrauís han estat
capaces de retardar l'arribada del virus amb campanyes de
prevenció i conscienciació a la població, i a través  d'haver
adoptat mesures dràstiques com el tancament total dels
campaments.

Per les condicions pròpies d'un campament en el desert, les
mesures higienicosanitàries són gairebé impossibles de complir,
a causa de la falta d'aigua corrent i d'electricitat en algunes
zones, de l'escassetat d'aliments i medicaments malgrat els
esforços de l'ajuda internacional.

Per això, l'expansió del virus pot ser molt ràpida i pot
conduir a una catàstrofe humanitària.

Quines mesures té previstes el Govern, a través de la
Direcció General de Cooperació, per al seguiment d'aquesta
situació i, si escau, fer-hi front, d'acord amb els objectius i fins
establerts en el Pla d'acció anual i el pla director de Cooperació
de les Illes Balears?

Donada la situació coneguda, que resulta extraordinària i
sobrevinguda i de greu impacte per a la població sahrauí en els
campaments de refugiats, ha valorat el Govern reformular el
conveni instrumental d'ajuda humanitària i cooperació al
desenvolupament signat amb les entitats que actuen a la
població sahrauí, i reorientar les accions que s'hi preveuen per
prioritzar actuacions i pressupost destinats a la lluita COVID-
19 a la població sahrauí?
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Palma, 29 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 11345/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació i funcionament del transport aeri sanitari 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Després de les irregularitats denunciades per SATSE,
SIMEBAL, SEPLA, que han estat manifestades i recollides a
les actes de les reunions de la Comissió de Seguiment,
convocades per la gerència del GAU 061.

Després dels expedients oberts i les sancions a l'empresa
adjudicatària i de l'anunci d'un nou contracte de servei.

Quina és la situació actual del servei de transport aeri
sanitari envers els recursos i la modernització, nou i millor
equipament tècnic sanitari en les aeronaus, formació i
habilitació dels pilots; modalitats de vol instrumental; control
de seguretat en els pilots; disponibilitat i operativitat al cent per
cent de les aeronaus?

Quantes reunions de la Comissió de seguiment del servei
aeri sanitari, s'han dut a terme, després de la sessió de
20/11/2019?

Palma, 29 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 11346/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
centres educatius de les Illes Balears i compliment de la
jurisprudència del Tribunal Suprem quant a l'ensenyament
en castellà (I).

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

Considera el conseller d'Educació, Universitat i Recerca
que a tots els centres educatius de les Illes Balears es dóna
compliment a la jurisprudència del Tribunal Suprem, que
obliga que tots els centres educatius disposin d'un mínim de 25
hores d'ensenyament en castellà i amb, almenys, una matèria
troncal en castellà?

Palma, 29 de juliol de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

I)
RGE núm. 11347/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
centres educatius de les Illes Balears i compliment de la
jurisprudència del Tribunal Suprem quant a l'ensenyament
en castellà (II).

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

Pot garantir el conseller d'Educació, Universitat i Recerca
que a les Illes Balears es dóna compliment a la jurisprudència
del Tribunal Suprem, que obliga que tots els centres educatius
disposin d'un mínim de 25 hores d'ensenyament en castellà i
amb, almenys, una matèria troncal en castellà?

Palma, 29 de juliol de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

J)
RGE núm. 11348/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuació de la Conselleria de Salut i Consum, i
específicament de la Direcció General de Salut Pública i
Participació en el cas del brot COVID-19 a l'habitatge de
S'Arenal de Llucmajor conegut el passat 26/07/2020.

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

Quin ha estat l'actuació duta a terme des dels diferents
organismes dependents de la Conselleria de Salut i Consum del
GOIB, des del primer moment que tenen coneixement del cas
d'un brot de COVID-19 en un habitatge de l'edifici de veïns de
S'Arenal de Llucmajor, al qual s'ha qualificat de "pis pastera"?

Des de l'hora en què es comunica la situació, quina
cronologia, quins recursos humans es desplacen, quin
responsable directiu està de guàrdia i pren decisions, i quines
actuacions es duen a terme des dels responsables de la
Conselleria de Salut i Consum, per a la contenció i la gestió del
brot?

Quines mesures específiques s'han dut a terme respecte de
tots els veïns residents de l'edifici on s'ha produït el brot de
COVID-19? (visita rastrejadors, proves PCR, informació i
orientació dels protocols a seguir, vigilància de l'immoble,
confinament, desinfecció immediata dels immobles i espais
comunitaris de l'edifici?

Quants casos s'han confirmat amb diagnòstic positiu
COVID-19 en els veïns de l'immoble afectat i, després del
resultat de la labor de localització per part del personal de
labors de rastreig que realitza el Servei de Salut, quants casos
de persones de l'entorn d'aquests veïns han donat positiu?
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Palma, 29 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

K)
RGE núm. 11382/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mitjans materials de l'IBANAT.

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

Podrien indicar-nos quins mitjans materials s'han
implementat aquesta temporada d'estiu per a la lluita contra
incendis per l'IBANAT a cadascuna de les quatre illes?

Palma, 30 de juliol de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

L)
RGE núm. 11383/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nous mitjans per a l'IBANAT.

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

Se'ns ha fet saber que els mitjans materials dels quals
disposa l'IBANAT per a la lluita contra incendis són, en gran
part, vetusts i fins i tot obsolets.

Desitjaríem saber que mesures està prenent o prendrà la
Conselleria de Medi Ambient per renovar aquest material i
posar-lo al dia.

També desitjaria saber si es pensa procedir a noves
contractacions en el marc de la lluita contra els incendis.

Palma, 30 de juliol de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

M)
RGE núm. 11384/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
plaga de serps al nostre arxipèlag.

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

Referent a la plaga de serps que hi ha a les Pitiüses i que és,
ja, lamentablement irreversible, desitjaríem que precisin la
resposta a les següents preguntes:

1. Quants paranys per a serps s'han distribuït a les Illes
Pitiüses? Se'ns pot comunicar la dada per municipis?

2. Dels paranys per a serps distribuïts, quants estan sent
utilitzats en l'actualitat?

3. Atès que en lliurar o adquirir cada parany per a serps es
prenien dades dels usuaris, algú disposa d'una base de dades
amb aquesta informació?

4. D'existir aquesta base de dades, seria possible utilitzar-la per
reimpulsar la captura de més serps? Atès que el tema econòmic
sempre és un problema, un simple correu electrònic dels
recopilats al lliurament dels paranys bastaria per impulsar
noves activitats, reactivar paranys no usats, conferències,
xerrades, etc.

5. En molts casos hi ha paranys que ja no s'usen perquè s'ha
mort la rateta, se sap quants dels repartits segueixen en ús i
quants no?

6. De les persones que disposen de paranys, és possible saber
quines persones no estan comunicant les captures?, seria
factible contactar mitjançant correu electrònic amb elles per
saber perquè no estan comunicant captures de serps?

7. Atès que les captures se suposen que estan geolocalitzades,
es podrien donar dades sobre captures per municipis, anys,
tipus de serp, etc?

8. Es podria conèixer zones on no existeixen paranys per a
serps?

Palma, 30 de juliol de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

N)
RGE núm. 11386/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contractació de treballadors per part del Servei de Salut de
les Illes Balears des de l'inici de la pandèmia 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En resposta a la sol·licitud de RGE PIB 6145/2020 el
gabinet de la Conselleria de Salut i Consum contestà que dels
688 treballadors de diferents categories sanitàries "7 persones
són contractes 'd'altres categories'."

Se sol·licita el detall de la contractació sanitària amb
especificació de la categoria professional i el termini del
contracte d'aquest/d'aquestes 7 treballadors/treballadores.

Palma, 31 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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O)
RGE núm. 11387/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pacients que han sol·licitat exercir el dret al qual els
empara el decret de garantia de demora durant el mes de
juliol de 2020.

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

Quin és el nombre de pacients i per quin tipus d'atenció
requerida, han sol·licitat exercir el dret al qual els empara el
decret de garantia de demora, durant el mes de juliol de 2020?

Palma, 31 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

P)
RGE núm. 11388/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
queixes i suggeriments relacionats amb els serveis sanitaris
rebuts a les Illes Balears des d'1 de juliol de 2019 a 31 de
juliol de 2020.

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

Quin és el nombre de queixes i suggeriments registrats
telemàticament i presencialment formulats pels usuaris de
qualsevol servei, atenció i departament del Servei de Salut de
les Illes Balears durant el període d'1 juliol 2019 a 31 juliol
2020?

Quins són els motius, temes de les queixes i els
suggeriments registrats telemàticament i presencialment
formulats pels usuaris de qualsevol servei, atenció i
departament del Servei de Salut de les Illes Balears durant el
període d'1 juliol 2019 a 31 juliol 2020?

Palma, 31 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Q)
RGE núm. 11390/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
casal d'associacions d'immigrants gestionat per la Direcció
General de Serveis Socials de la Conselleria d'Afers Socials
i Esports.

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

Quines són les entitats inscrites amb dret de ús i utilització
de despatxos i serveis del Casal d'Associacions d'Immigrants
que gestiona el GOIB? (1)

Quin és el reglament o la normativa que regula el
funcionament, l'ús i ala gestió del Casal d'Associacions
d'Immigrants que gestiona el GOIB? (2)

Quina entitat gestiona el servei/serveis que es duen a terme
al Casal d'Associacions d'Immigrants que gestiona el GOIB?
(3)

Palma, 31 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

R)
RGE núm. 11394/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
de selecció d'un director o una directora de recursos
humans a SFM (1).

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

En quin estat es troba el procés de selecció d'un director o
una directora de recursos humans a SFM, pel procediment de
lliure designació, que fou publicat en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, BOIB núm. 135, de 30 d'octubre de 2018?

Palma, 3 d'agost de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

S)
RGE núm. 11395/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
de selecció d'un director o una directora de recursos
humans a SFM (2).

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

En el procés de selecció d'un director o una directora de
recursos humans a SFM, pel procediment de lliure designació,
que fou publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
BOIB núm. 135, de 30 d'octubre de 2018, quantes persones es
varen entrevistar a la darrera entrevista amb el director general
de Transports i el gerent d'SFM?

Palma, 3 d'agost de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
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T)
RGE núm. 11396/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
de selecció d'un director o una directora de recursos
humans a SFM (3).

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

En relació amb el procés de selecció d'un director o una
directora de recursos humans a SFM, pel procediment de lliure
designació, que fou publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, BOIB núm. 135, de 30 d'octubre de 2018, quina
resolució definitiva es donarà a aquest procés? Quan es donarà?
Quina serà la motivació?

Palma, 3 d'agost de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

U)
RGE núm. 11401/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
promoció de l'accessibilitat per a les persones en situació de
discapacitat.

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

Quin pressupost i línia d'ajudes ha programat el Govern de
les Illes Balears per a l'exercici 2020, per executar accions i dur
a terme actuacions adreçades a promoure l'accessibilitat als
habitatges de les persones en situació de discapacitat, i facilitar
la seva màxima autonomia i empoderament, atenent a la seva
diversitat funcional?

Palma, 4 d'agost de 2020
El diputat
José Manuel Gómez i Gordiola

V)
RGE núm. 11402/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
persones acollides, refugiades i sol·licitants d'asil arribades
a les Illes Balears des de l'inici de l'any 2020 que han estat
ateses pels serveis propis o concertats dels quals és
responsable el Govern de les Illes Balears.

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

Quin és el nombre de persones acollides, refugiades i
sol·licitants d'asil arribades a les Illes Balears que han estat
ateses pels serveis propis o concertats dels quals és responsable
el Govern de les Illes Balears?

Quin és el nombre de persones en aquests diferents estatus
que romanen allotjades a les diferents instal·lacions de què
disposa aquest servei a les nostres illes, en data 04/08/2020?

Palma, 4 d'agost de 2020
El diputat
José Manuel Gómez i Gordiola

W)
RGE núm. 11405/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de declaracions responsables d'inici
d'activitat turística per ETH365-uni i de places que s'han
presentat des de l'agost de 2017.

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

Des d'agost de 2017, quantes declaracions responsables
d'inici d'activitat turística per ETH365-uni, estades turístiques
en habitatges unifamiliars, i per quin nombre de places s'han
presentat?

Palma, 4 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

X)
RGE núm. 11406/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de declaracions responsables d'inici
d'activitat turística per ETH365-pluri i de places que s'han
presentat des de l'agost de 2017.

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

Des d'agost de 2017, quantes declaracions responsables
d'inici d'activitat turística per ETH365-pluri, estades turístiques
en habitatges plurifamiliars, i per quin nombre de places s'han
presentat?

Palma, 4 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Y)
RGE núm. 11407/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de declaracions responsables d'inici
d'activitat turística per ETH60-uni i de places que s'han
presentat des de l'agost de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Des d'agost de 2017, quantes declaracions responsables
d'inici d'activitat turística per ETH60-uni, estades turístiques en
habitatges unifamiliars comercialitzats pel propietari, i per quin
nombre de places s'han presentat?

Palma, 4 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Z)
RGE núm. 11408/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de declaracions responsables d'inici
d'activitat turística per ETH60-pluri i de places que s'han
presentat des de l'agost de 2017.

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

Des d'agost de 2017, quantes declaracions responsables
d'inici d'activitat turística per ETH60-pluri, estades turístiques
en habitatges plurifamiliars comercialitzats pel propietari, i per
quin nombre de places s'han presentat?

Palma, 4 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

AA)
RGE núm. 11409/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de declaracions responsables d'inici
d'activitat turística per estades turístiques en habitatges i
de places a les quals s'ha requerit l'esmena de deficiències
des de l'agost de 2017.

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

Des d'agost de 2017, a quantes declaracions responsables
d'inici d'activitat turística per estades turístiques en habitatges
i per quin nombre de places se'ls ha requerit l'esmena de
deficiències o s'ha deixat sense efecte la declaració responsable
per cada modalitat (ETH365uni, ETH365pluri, ETH60uni,
ETH60pluri)?

Palma, 4 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

AB)
RGE núm. 11414/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ingressos publicitaris a l'EPRTVIB per a l'exercici 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En la reunió del Consell de Direcció de l'ens del passat 12
de maig la gerent manifestà que es podria produir una baixada
d'ingressos procedents de publicitat de quasi 100.000 menys de
la previsió pressupostària inicialment prevista.

Quina estratègia té prevista la direcció de l'ens per
incentivar l'interès i possibilitats econòmiques en publicitat a la
radiotelevisió pública per part del sector econòmic, productiu,
empresarial, i d'entitats no públiques de les Illes Balears?

Quines mesures té previstes la direcció de l'ens per
compensar la baixada de publicitat i la conseqüent minva
d'ingressos segons el pressupost inicial previst?

Palma, 5 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AC)
RGE núm. 11415/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
brot de COVID-19 al centre de reforma juvenil Es Pinaret.

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

Quines són les mesures i el protocol específic establerts, des
de la fi de l'estat d'alarma que ha permès tornar al règim de
visites i sortides dels residents, per assegurar el no contagi en
els usuaris i el personal als centres de reforma juvenil que són
responsabilitat del Govern de les Illes Balears?

Quines passes s'han donat per detectar el brot i quines han
estat les mesures adoptades en tots els àmbits d'activitats,
programes i personal per part de l'Institut Fundació S'Estel des
del moment en què s'han detectat i fins a la seva resolució?

Palma, 5 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AD)
RGE núm. 11416/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència en el col·lectiu juvenil de l'aplicació de les
normes de prevenció i lluita establertes contra la 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears des dels
diferents departaments i organismes que gestionen polítiques de
joventut (salut, educació, oci i temps lliure, participació) envers
el comportament de la població juvenil de les Illes Balears
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davant el compliment de les mesures establertes en els decrets
per a la prevenció i lluita contra la COVID-19?

Quines actuacions s'han duit a terme fins ara i quines
mesures té previstes el Govern per fer front als nombrosos
casos denunciats d'incompliment de les normes d'ús correcte de
mascaretes, de distanciament social, activitats de botellón,
concentracions i reunions d'aforament limitat, i que tenen una
major incidència entre els adolescents i joves de les Illes?

Palma, 5 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AE)
RGE núm. 11417/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
campanyes publicitàries i programes de sensibilització
específics adreçats a la població juvenil de les Illes Balears
envers els brots i rebrots de la 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Les notícies als mitjans de comunicació dels nombrosos i
reiterats casos d'incompliment de les normes establertes en els
decrets que regulen les mesures per a la prevenció i lluita
contra la COVID-19, és evident que les companyes
informatives convencionals que ha desenvolupat fins ara el
GOIB no han tengut l'impacte necessari en un gran nombre de
la població juvenil de les Illes Balears per a la seva
conscienciació i actitud responsable.

Té previst el GOIB dur a terme campanyes i programes
emprant els recursos de la radiotelevisió pública i els seus
canals i xarxes multimèdia, des d'una estratègia més eficaç cap
a la conscienciació, per exemple des del realisme social, per
arribar a la població juvenil i a altres col·lectius?

Palma, 5 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AF)
RGE núm. 11418/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de places turístiques d'estades en
habitatges que s'han donat de baixa des d'agost de 2017 fins
ara.

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

Quantes places turístiques d'estades en habitatges s'han
donat de baixa des d'agost de 2017 fins ara?

Palma, 6 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

AG)
RGE núm. 11419/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de places turístiques en hotels,
apartaments o hotels/apartaments que s'han donat de baixa
des d'agost de 2017.

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

Quantes places turístiques en hotels, apartaments o
hotels/apartaments s'han donat de baixa des d'agost de 2017?

Palma, 6 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

AH)
RGE núm. 11442/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'accions judicials que ha interposat
l'IBAVI per recuperar la possessió de pisos de la seva
propietat a la barriada del Camp Rodó de Palma.

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

Quantes accions judicials ha interposat l'IBAVI per
recuperar la possessió de pisos de la seva propietat a la barriada
del Camp Rodó de Palma des de juny de 2015 fins ara?

Palma, 7 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

AI)
RGE núm. 11443/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a registres o intervencions policials antidroga en
pisos de la propietat de l'IBAVI a la barriada del Camp
Rodó de Palma.

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

Li consta a l'IBAVI que algun pis de la seva propietat a la
barriada del Camp Rodó de Palma hagi estat objecte de registre
o intervenció per la policia en alguna operació o actuació
antidroga?
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Palma, 7 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

AJ)
RGE núm. 11444/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contractació per part del Servei de Salut de les Illes Balears
de personal sanitari i de qualsevol altra categoria destinat
al reforç de la lluita contra la COVID-19 en l'estratègia de
contenció i posterior prevenció de rebrots.

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

Quin ha estat el nombre de persones contractades des del
Servei de Salut de les Illes Balears des que es va decretar el
final de l'estat d'alarma fins al 31 de juliol de 2020?

De quines categories professionals i per a quines funcions?

En quin període de temps de contractació (inici i final)?

Palma, 7 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AK)
RGE núm. 11445/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cues i espera en l'atenció presencial a PAC i centres de salut
del Servei de Salut de les Illes Balears.

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

Quines mesures pren la Conselleria de  Salut i Consum,
després de les recents queixes denunciades als mitjans de
comunicació, per evitar que hi hagi usuaris que acudeixen al
centre de salut i al PAC i hagin d'esperar i fer cua fora de les
dependències, i en especial aquelles persones d'elevada edat,
amb dificultats de mobilitat o amb necessitats especials
(lactància, persones amb discapacitat)?

Palma, 7 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AL)
RGE núm. 11446/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions del servei CoorEducaSalut des de la seva
creació.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el tipus d'actuacions, recursos, activitats,
període d'execució, pressupost destinat al servei
CoorEducaSalut des de la seva creació?

Palma, 7 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AM)
RGE núm. 11447/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions del servei CoorEducaSalutMental des de la seva
creació.

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

Quins han estat els tipus d'actuacions, recursos, activitats,
període d'execució, pressupost destinat al servei
CoorEducaSalutMental des de la seva creació?

Palma, 7 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AN)
RGE núm. 11452/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
bloqueigs i no disponibilitat de crèdit realitzats des de l'1 de
maig de 2020 fins al 10 d'agost de 2020.

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

Quins han estat els imports i les partides pressupostàries
afectats de bloqueigs i/o no disponibilitat de crèdit tramitats des
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, sobre qualsevol dels
centres de cost, seccions, capítols i programes de les
conselleries i els ens del sector públic instrumental dependents
del GOIB, des de l'1 de maig fins al 10 d'agost de 2020?

Palma, 10 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AO)
RGE núm. 11453/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
modificacions de convocatòries de subvenció, convenis
instrumentals, subvencions directes durant l'exercici
pressupostari 2020.

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

Quines han estat les convocatòries de subvenció, els
convenis instrumentals i les subvencions directes convocades
i tramitades des de qualsevol de les conselleries i dels ens del
sector públic instrumental dependents del GOIB que han estat
modificats quant a partida pressupostària, objecte, terminis o
qualsevol altre motiu des de la seva publicació inicial fins a la
data, corresponents a l'exercici pressupostari 2020?

Palma, 10 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AP)
RGE núm. 11454/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Eivissa en el mes d'abril de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Eivissa en el mes
d'abril de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AQ)
RGE núm. 11455/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Eivissa en el mes d'agost de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Eivissa en el mes
d'agost de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AR)
RGE núm. 11456/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Eivissa en el mes de juliol de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Eivissa en el mes de
juliol de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AS)
RGE núm. 11457/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Eivissa en el mes de juny de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Eivissa en el mes de
juny de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AT)
RGE núm. 11458/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Eivissa en el mes de maig de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Eivissa en el mes de
maig de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AU)
RGE núm. 11459/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Eivissa en el mes de març de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Eivissa en el mes de
març de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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AV)
RGE núm. 11460/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Formentera en el mes d'abril de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Formentera en el mes
d'abril de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AW)
RGE núm. 11461/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Formentera en el mes d'agost de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Formentera en el mes
d'agost de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AX)
RGE núm. 11462/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Formentera en el mes de juliol de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Formentera en el mes
de juliol de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AY)
RGE núm. 11463/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Formentera en el mes de juny de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Formentera en el mes
de juny de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AZ)
RGE núm. 11464/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Formentera en el mes de maig de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Formentera en el mes
de maig de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BA)
RGE núm. 11465/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Formentera en el mes de març de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Formentera en el mes
de març de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BB)
RGE núm. 11466/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Menorca en el mes d'abril de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Menorca en el mes
d'abril de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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BC)
RGE núm. 11467/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Menorca en el mes d'agost de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Menorca en el mes
d'agost de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BD)
RGE núm. 11468/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Menorca en el mes de juliol de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Menorca en el mes de
juliol de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BE)
RGE núm. 11469/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Menorca en el mes de juny de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Menorca en el mes de
juny de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BF)
RGE núm. 11470/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Menorca en el mes de maig de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Menorca en el mes de
maig de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BG)
RGE núm. 11471/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Menorca en el mes de març de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Menorca en el mes de
març de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BH)
RGE núm. 11472/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Mallorca en el mes d'abril de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Mallorca en el mes
d'abril de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BI)
RGE núm. 11473/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Mallorca en el mes d'agost de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Mallorca en el mes
d'agost de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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BJ)
RGE núm. 11474/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Mallorca en el mes de juliol de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Mallorca en el mes de
juliol de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BK)
RGE núm. 11475/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Mallorca en el mes de juny de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Mallorca en el mes de
juny de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BL)
RGE núm. 11476/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Mallorca en el mes de maig de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Mallorca en el mes de
maig de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BM)
RGE núm. 11477/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a Mallorca en el mes de març de 2020.

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

Quantes proves PCR s'han realitzat a Mallorca en el mes de
març de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BN)
RGE núm. 11478/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de
proves PCR que tenia la Conselleria de Salut en el mes
d'abril de 2020.

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

Quina quantitat de proves PCR tenia la Conselleria de Salut
en estoc el mes d'abril de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BO)
RGE núm. 11479/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de
proves PCR que tenia la Conselleria de Salut en el mes
d'agost de 2020.

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

Quina quantitat de proves PCR tenia la Conselleria de Salut
en estoc el mes d'agost de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BP)
RGE núm. 11480/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de
proves PCR que tenia la Conselleria de Salut en el mes de
juliol de 2020.

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

Quina quantitat de proves PCR tenia la Conselleria de Salut
en estoc el mes de juliol de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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BQ)
RGE núm. 11481/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de
proves PCR que tenia la Conselleria de Salut en el mes de
juny de 2020.

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

Quina quantitat de proves PCR tenia la Conselleria de Salut
en estoc el mes de juny de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BR)
RGE núm. 11482/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de
proves PCR que tenia la Conselleria de Salut en el mes de
maig de 2020.

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

Quina quantitat de proves PCR tenia la Conselleria de Salut
en estoc el mes de maig de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BS)
RGE núm. 11483/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de
proves PCR que tenia la Conselleria de Salut en el mes de
març de 2020.

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

Quina quantitat de proves PCR tenia la Conselleria de Salut
en estoc el mes de març de 2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BT)
RGE núm. 11484/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de
material de protecció per als professionals sanitaris del
Sistema de Salut de les Illes Balears.

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

Pot garantir la Conselleria de Salut que té en estoc suficient
material de protecció (EPI, bates, ulles, guants...) per als
professionals sanitaris del Sistema de Salut de les Illes Balears?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BU)
RGE núm. 11485/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de
material de protecció per als professionals sanitaris del
Sistema de Salut de les Illes Balears en cas d'un nou rebrot
de COVID-19.

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

Pot garantir la Conselleria de Salut que té en estoc suficient
material de protecció (EPI, bates, ulles, guants...) per als
professionals sanitaris del Sistema de Salut de les Illes Balears
en cas d'un nou rebrot de COVID-19?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BV)
RGE núm. 11486/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc
suficient de proves PCR per detectar COVID-19 entre la
població de les Illes Balears.

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

Pot garantir la Conselleria de Salut que té en estoc
suficients proves PCR per detectar la COVID entre la població
de les Illes Balears?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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BW)
RGE núm. 11487/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de la Conselleria de Salut en cas d'un nou rebrot de
COVID-19.

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

Quines mesures té previstes la Conselleria de Salut en cas
d'un nou rebrot de COVID-19?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BX)
RGE núm. 11488/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals contractats per fer front a un nou rebrot de
COVID-19.

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

Són suficients els professionals sanitaris contractats per fer
front a un rebrot de COVID-19?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BY)
RGE núm. 11489/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç
dels serveis d'urgències dels hospitals de les Illes Balears
davant l'increment de casos COVID.

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

Quines mesures s'han portat a terme els darrers dies per
reforçar els serveis d'urgències saturats dels diferents hospitals
de Balears davant l'increment de casos COVID? Concretar per
hospitals.

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BZ)
RGE núm. 11490/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
confinaments per zones en casos de brots de COVID-19.

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

Té previst la Conselleria de Salut decretar confinaments per
zones en casos de brots de COVID-19?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CA)
RGE núm. 11491/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
addicionals de protecció de la ciutadania per no propagar
la COVID-19.

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

Té prevista la Conselleria de Salut alguna mesura més de
protecció de la ciutadania per no propagar la COVID-19, a més
del distanciament social, rentar-se les mans i l'ús de mascareta?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CB)
RGE núm. 11492/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
confinament dels seropositius com a conseqüència de la
pandèmia de la COVID-19.

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

Com garanteix la Conselleria de Salut el confinament dels
seropositius com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-
19?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CC)
RGE núm. 11493/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (1).

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

Quants dels anomenats rastrejadors tenim a Balears per
detectar possibles casos de COVID-19? Desglossau la resposta
per illes.

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CD)
RGE núm. 11494/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (2).

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

Quina titulació tenen els rastrejadors per detectar COVID-
19 contractats a les Illes Balears?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CE)
RGE núm. 11495/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (3).

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

Quin cost total té la contractació de rastrejadors per detectar
COVID-19? Quin és el cost individual?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CF)
RGE núm. 11496/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (4).

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

Quin procediment ha seguit la Conselleria de Salut per
contractar els rastrejadors? Quin tipus de contracte han signat
amb els rastrejadors? Quina és la durada del contracte?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CG)
RGE núm. 11497/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (5).

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

Els rastrejadors contractats han rebut algun tipus de
formació específica? Si és així, qui l'ha ofert? Durant quant de
temps?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CH)
RGE núm. 11498/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a PCR
realitzats diàriament els mesos de juliol i agost de 2020.

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

Quina quantitat de tests PCR s'han realitzat a Balears
diàriament des del dia 1 de juliol fins a final del mes d'agost de
2020?

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CI)
RGE núm. 11501/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència dels casos de rebrots de la COVID-19 en l'edat
dels pacients.

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

Del nombre de contagis COVID-19 diagnosticats fins a data
11/08/2020, quina incidència ha tengut atenent a l'edat dels
pacients?
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Palma, 11 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CJ)
RGE núm. 11502/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions del Servei de Salut en resposta a l'avís d'un
usuari del servei de consulta i atenció telefònica 061, que
informa de contacte amb una persona amb possible contagi
de 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són el protocol, l'actuació, el temps de resposta, els
recursos i el seguiment  que es fa des del Servei de Salut de les
Illes Balears quan un particular, una entitat o des d'un servei
públic se l'informa telefònicament o per qualsevol altra via d'un
possible contacte amb una persona contagiada de COVID-19?

Palma, 11 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CK)
RGE núm. 11503/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
servei de suport assistencial psicològic als treballadors
sanitaris, sociosanitaris (zeladors, tècnics d'emergències,
tècnics de cures d'infermeria, infermers/infermeres,
facultatius...) a conseqüència de la situació provocada per
la COVID-19 en l'àmbit del desenvolupament de la seva
professió.

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

Quin ha estat el nombre de professionals sanitaris i
sociosanitaris atesos des del servei especial d'atenció i suport
psicològic per conseqüències de la crisi COVID-19 en el
desenvolupament de la seva jornada laboral d'atenció als
pacients?

Palma, 11 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CL)
RGE núm. 11504/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a dotació de nombre de respiradors disponibles en
els centres sanitaris de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Detall del nombre de respiradors disponibles, a dia d'avui,
a cada un dels centres sanitaris públics i privats de les Illes
Balears.

Palma, 12 d'agost de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

CM)
RGE núm. 11505/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a gestió del Servei d'Atenció d'Urgències 061 amb
motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

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

Cridades diàries rebudes pel Servei d'Atenció d'Urgències
061 des del passat dia 1 de març fins al dia d'avui.

S'ha augmentat la plantilla del Servei d'Atenció d'Urgències
061 per fer front a l'allau de cridades telefòniques rebudes amb
motiu de la propagació de la COVID-19 durant els mesos de
juny i juliol?

En cas afirmatiu, percentatge de l'increment de plantilla
experimentat entre l'1 de març de 2020 i el dia d'avui.

Nombre de cridades que s'han produït amb motiu de
presentar símptomes compatibles amb la simptomatologia
ocasionada per la COVID-19 i del nombre de cridades
produïdes per altres motius durant els mesos de juny i juliol.

Nombre de tests realitzats a persones que ho han sol·licitat
o que han manifestat que presenten símptomes de contagi de la
COVID-19 a través del Servei d'Atenció d'Urgències 061
durant els mesos de juny i juliol.

Nombre de persones diagnosticades per contagi de COVID-
19 després d'haver contactat amb el Servei d'Atenció
d'Urgències 061 durant els mesos de juny i juliol.

Palma, 12 d'agost de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

CN)
RGE núm. 11506/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a adquisició de respiradors per als centres sanitaris
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Té previst el Govern de les Illes Balears dotar els centres
sanitaris públics i/o privats de Balears de més respiradors per
fer front a la previsible allau de pacients que requeriran ser
atesos en els pròxims mesos a conseqüència de la transmissió
de COVID-19?

Si és així, nombre de respiradors encarregats o adquirits pel
Govern de les Illes Balears o pel Govern d'Espanya per dotar
els centres sanitaris públics i/o privats de Balears, i distribució
estimada del nombre de respiradors amb què es dotarà cada un
dels centres sanitaris de Balears.

Palma, 12 d'agost de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

CO)
RGE núm. 11507/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a UCI disponibles als centres sanitaris de les Illes
Balears.

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

Detall del nombre d'unitats de cures intensives disponibles,
a dia d'avui, a cada un dels centres sanitaris públics i privats de
les Illes Balears.

Palma, 12 d'agost de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

CP)
RGE núm. 11508/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a dotació de noves places d'UCI als centres
sanitaris de les Illes Balears.

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

Té previst el Govern de les Illes Balears dotar els centres
sanitaris públics i/o privats de Balears de noves places d'UCI
per fer front a la previsible allau de pacients que requeriran ser
atesos en els pròxims mesos a conseqüència de la transmissió
de COVID-19?

Si és així, nombre d'UCI que s'habilitaran en cada un dels
centres sanitaris públics i/o privats i data en què estaran
disponibles.

Palma, 12 d'agost de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

CQ)
RGE núm. 11509/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a dotació d'equips de protecció individual per al
personal de les Illes Balears.

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

Té previst el Govern de les Illes Balears dotar els centres
sanitaris públics i/o privats de Balears de més equips de
protecció individual per als professionals de la salut que atenen
els pacients que ho requereixin a conseqüència de la
transmissió de la COVID-19?

Si és així, detall del nombre de mascaretes, ulleres, bates,
guants i resta d'elements, si s'escau,  que hagin estat adquirits
pel Govern de les Illes Balears o pel Govern d'Espanya per fer
front a l'allau de pacients que es produirà els pròxims mesos a
les Illes Balears a conseqüència de l'expansió i el contagi de la
COVID-19, i percentatge de l'increment que suposa aquesta
adquisició respecte del subministrament d'aquests mateixos
elements durant els sis mesos anteriors.

Palma, 12 d'agost de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

CR)
RGE núm. 11510/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a mesures i protocols durant l'estat d'alarma als
centres sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears.

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

S'han establert mesures i/o protocols específics per a la seva
aplicació en els centres sociosanitaris i assistencials gestionats
pel Govern de les Illes Balears per evitar que es repeteixin els
contagis massius i les defuncions per COVID-19, tal com va
ocórrer durant la vigència de l'estat d'alarma?

Si és així, detall de les mesures i/o els protocols d'actuació
establerts.

Palma, 12 d'agost de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

CS)
RGE núm. 11511/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a realització de proves diagnòstiques per a la
detecció de contagi de COVID-19.

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

Nombre de persones a les quals s'ha realitzat el test de
diagnòstic de la COVID-19 fins a dia d'avui a les Illes Balears.

Nombre de persones estrangeres a les quals s'ha realitzat el
test de diagnòstic de la COVID-19 fins a dia d'avui a les Illes
Balears.

Nombre de persones a les quals s'ha realitzat el test de
diagnòstic de la COVID-19, amb motiu de la seva entrada a
Espanya, provinents d'un altre país.

Termini mitjà d'espera per a la realització de test i la
comunicació del resultat als pacients als quals s'ha realitzat la
prova d'infecció de la COVID-19 fins al dia d'avui.

Quan té pensat la Conselleria de Salut i Consum començar
a realitzar proves diagnòstiques amb caràcter massiu a tota la
població que presenti algun símptoma, encara que sigui de
caràcter lleu, així com a aquells que hagin estat en contacte
amb persones amb diagnòstic positiu en COVID-19?

De quants tests diagnòstics de COVID-19 disposava el
Govern de les Illes Balears a data d'1 de juliol de 2020?

Té previst el Govern de les Illes Balears rebre del Govern
d'Espanya, o bé adquirir directament, més tests diagnòstics de
la COVID-19 per dotar els serveis públics i/o privats de les
Illes Balears?

En cas afirmatiu, nombre de tests diagnòstics que tenen
previst rebre a dia d'avui i data estimada de recepció.

El Govern de les Illes Balears té prevista la dotació als
equips sanitaris de tests ràpids de diagnòstics de la COVID-19?

En caso afirmatiu, nombre de tests ràpids de què disposaran
i data prevista.

Palma, 12 d'agost de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

CT)
RGE núm. 11512/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a congelació salarial al personal sanitari de les Illes
Balears.

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

Import que la comunitat autònoma deixarà d'abonar als
metges i al personal sanitari de les Illes Balears a conseqüència
de la congelació salarial anunciada pel govern autonòmic als
funcionaris de la CAIB.

Import anual de la despesa pública en salaris de consellers,
directors generals, secretaris generales, gerents d'empreses

públiques i organismes autònoms i resta de càrrecs públics, així
com del personal eventual assessor del Govern de les Illes
Balears i de l'administració instrumental que en depèn.

Instrument jurídic mitjançant el qual el Govern de les Illes
Balears deixarà sense efecte la pujada salarial del 2% acordada
a nivell estatal.

Complements autonòmics de la nòmina funcionarial que es
veuran retallats en un 2% para fer efectiva la congelació
salarial anunciada.

Durada prevista de la congelació salarial que sofriran els
funcionaris i el personal laboral de la CAIB.

Quan preveu el Govern de les Illes Balears compensar la
congelació salarial que pretén aplicar als funcionaris i al
personal laboral? De quina manera tornarà als treballadors
públics de la CAIB els imports no abonats corresponents a la
pujada laboral del 2% que els correspon?

Té previst el Govern de les Illes Balears retallar el
complement de 22.000 euros per residència que reben els alts
càrrecs i personal eventual?

Palma, 12 d'agost de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

CU)
RGE núm. 11535/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla de contingència, calendari i protocols del servei/projecte
IES Can Balo, curs 2020-2021.

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

Quins són el pla de contingència, el calendari previst, el
reforç de recursos i els protocols establerts en el context de la
COVID-19 per al curs 2020-2021 que es duran a terme als
centres de menors on es desenvolupa el servei/programa IES
Can Balo?

Palma, 13 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CV)
RGE núm. 11536/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
plans de formació dels treballadors públics en l'àmbit
docent, assistencial, de prestació de serveis, sanitari i
sociosanitari per informar, gestionar i fer front a la
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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins són els plans de formació realitzats des de l'inici de
la pandèmia, i els prevists i programats des del GOIB per als
treballadors públics de la CAIB, envers la COVID-19, perquè
aquests puguin informar, detectar i gestionar casos en l'àmbit
del desenvolupament de les seves funcions (atenció al públic
des dels diferents serveis d'informació, d'orientació, formació,
gestió, docència, assistencials...)?

Palma, 13 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CW)
RGE núm. 11537/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ingressos de la CAIB procedents de la recaptació de tributs.

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

Quins han estat els totals dels ingressos procedents de la
recaptació dels tributs de la CAIB en el període des de l'1 de
gener de 2020 fins al 31 de juliol de 2020 corresponents a:

Impost sobre l'IRPF.
Impost sobre l'IVA.
Impost sobre TP i AJD.
Impost sobre estades turístiques ITS.
Impost sobre successions i donacions.
Impost del patrimoni.
Cànons de sanejament.
Taxes de joc.
Altres procedents de prestacions i serveis gestionats des del

GOIB i els ens que en depenen.

Palma, 13 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CX)
RGE núm. 11538/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ingressos al pressupost de la CAIB exercici 2020 procedents
de l'Estat (AGE, Govern central).

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

Quins han estat els ingressos a la CAIB procedents del
Govern central (Estat espanyol) des de l'1 de gener de 2020 fins
al 31 de juliol de 2020?

Palma, 13 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CY)
RGE núm. 11539/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ingressos a la CAIB procedents de la Unió Europea des de
l'1 de gener de 2020 fins a 31 a juliol de 2020.

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

Quins han estat els ingressos a la CAIB procedents de la
Unió Europea des de l'1 de gener de 2020 fins a 31 de juliol de
2020?

Palma, 13 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CZ)
RGE núm. 11563/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal destinat a resposta telefònica de les cridades al
Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061 de les Illes Balears.

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

Quin és el nombre de persones destinades a l'atenció
telefònica de les cridades dels usuaris al Servei 061 des de l'1
de gener al 14 d'agost de 2020?

Quin és el nombre i la categoria professional de les
persones contractades per reforçar l'atenció telefònica del
Servei 061 des de l'1 de gener al 14 d'agost de 2020?

Palma, 14 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

DA)
RGE núm. 11564/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
resposta telefònica a les cridades al Servei d'Atenció
Mèdica Urgent 061 de les Illes Balears.

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

Quin ha estat el nombre de cridades telefòniques rebudes al
Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061 de les Illes Balears des de
l'1 de gener de 2020 al 15 d'agost de 2020?

Quin ha estat el nombre de cridades telefòniques
ateses/gestionades amb resposta a l'usuari des de Servei
d'Atenció Mèdica Urgent 061 de les Illes Balears des de l'1 de
gener de 2020 al 15 d'agost de 2020?
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Palma, 14 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

DB)
RGE núm. 11567/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a accions específiques de formació per a persones
del col·lectiu gitano.

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

Es planteja el Govern de les Illes Balears realitzar accions
específiques de formació per a persones del col·lectiu gitano?
En cas afirmatiu, considera el Govern de les Illes Balears que
aquesta formació es podria fer a través de la concertació amb
entitats dedicades específicament a aquest col·lectiu?

Palma, 17 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

DC)
RGE núm. 11568/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajuts a l'habitatge per a les persones del col·lectiu
gitano.

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

Es planteja el Govern de les Illes Balears incloure a les
convocatòries d'ajuts a l'habitatge o d'accés a habitatge públic
alguna especificació o particularitat perquè les persones del
col·lectiu gitano, especialment les que s'han vist privades de la
seva casa a conseqüència del desmantellament del poblat de
Son Banya, puguin tenir solucions habitacionals?

Palma, 17 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

DD)
RGE núm. 11569/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajuts al col·lectiu gitano.

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

Es planteja el Govern de les Illes Balears, dins els ajuts i les
accions per a persones i grups vulnerables, realitzar accions
específiques per al col·lectiu gitano? En cas afirmatiu,
considera el Govern de les Illes Balears que aquests ajuts o

accions es podrien fer a través de la concertació amb entitats
dedicades específicament a aquest col·lectiu?

Palma, 17 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

DE)
RGE núm. 11571/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades diàries del flux de població flotant a les Illes Balears
durant la temporada alta.

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

Sol·licitam les dades del flux de població flotant de les Illes
Balears, distribuït per illes, des l'1 de juliol fins a l'actualitat.

Palma, 17 d'agost de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

DF)
RGE núm. 11958/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estoc material enfront de la COVID-19 adquirit pel GOIB
a partir de 21 de juny, final de l'estat d'alarma.

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

Quin volum i per quin import ha adquirit el Govern de les
Illes Balears material destinat a EPI COVID-19 des del 21 de
juny de 2020 fins a la data?

Palma, 17 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

DG)
RGE núm. 11959/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
material EPI adquirit pel Govern produït per empreses de
les Illes Balears per fer front a la 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Govern de les Illes Balears el mes d'abril va fer una crida
a les empreses de les Illes Balears perquè treballessin en la
producció de material EPI per fer front a la COVID-19.
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Quin volum i per quin import ha adquirit el GOIB material
EPI fabricat per empreses de les Illes Balears des de l'inici de
la pandèmia fins a la finalització de l'estat d'alarma?

Quin valom i per quin import ha adquirit el GOIB material
EPI fabricat per empreses de les Illes Balears des de la
finalització de l'estat d'alarma fins a la data?

Palma, 17 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

DH)
RGE núm. 12240/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern per al suport als ajuntaments de les
Illes Balears en el seguiment, la vigilància i la seguretat que
han de realitzar aquests en els seus termes municipals, com
a resultat de les mesures de contenció i restriccions sobre la
pràctica d'activitats i concentracions recentment
anunciades en roda de premsa el 17/08/2020.

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

Els consistoris de les Illes Balears han reclamat suport
econòmic i material i recursos humans (efectius policials) per
poder al control, el compliment i la vigilància de les normes
acordades respecte del control de la COVID-19.

Han augmentat els rebrots i les denúncies veïnals per
incompliment de les normes i les restriccions d'horaris,
aforaments i concentracions de persones sense complir el
distanciament de seguretat sanitària, ni l'ús de mascaretes.

La mancança i la insuficiència d'efectius de les policies
locals en tots els municipis de les Illes Balears és evident, i
arran de les baixes laborals i altres causes s'han vist agreujada
la disponibilitat dels seus recursos.

Quines mesures prendrà el Govern per assegurar que a tots
els municipis de les Illes Balears es compleixin les mesures de
prevenció, contenció i seguretat per a la població, el control, el
seguiment i la resposta davant denúncies ciutadanes de les
quals correspon a les forces i cossos de seguretat?

Palma, 17 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

DI)
RGE núm. 12910/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
deficiències en el funcionament i les capacitats als centres
de salut d'Atenció Primària davant els nombrosos casos de
rebrots 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Després de les denúncies presentades davant la DG del
Servei de Salut de les Illes Balears per 43 coordinadors de
centres de salut de Mallorca, que manifestaven deficiències en
les condicions en què els professionals sanitaris i administratius
han de desenvolupar les seves tasques, i que al·legaven fins i
tot el risc per a la seguretat i la salut d'aquests i dels usuaris que
acudeixin a les unitats bàsiques i als centres de salut, quines
mesures immediates i amb caràcter d'urgència va prendre la
Conselleria de Salut i Consum per solucionar aquestes
mancances explícitament anunciades, respecte de la
insuficiència de recursos humans i materials, en tot l'itinerari
requerit per a la correcta atenció dels pacients tot garantint la
seguretat i la integritat de la salut de personal sanitari,
treballadors i usuaris d'aquests serveis?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

DJ)
RGE núm. 13579/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions IBANAT per al 2020.

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

En quin estat d'execució es troben les inversions previstes
als pressupostos de 2020 quant a l'Institut Balear de la Natura
pel que fa als següents conceptes?

Actuació 2020, aprovisionament i treballs altres empreses:
15.000 euros.

Altes d'immobilitzat: 35.000 euros.
ITS millora accessibilitat albuferes Balears: 503.542 euros.
ITS esbucament embotelladora Binifaldó: 304.368 euros.
Total: 857.910 euros.

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

DK)
RGE núm. 13580/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions Agència Balear de l'Aigua
per al 2020.

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

Quin és l'estat d'execució pressupostària quant a les
inversions realitzades a l'Agència Balear de l'Aigua
pressupostades per a l'any 2020 que es relacionen a
continuació?
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Manteniment i conservació i explotació EDAR: 24.303.575
euros.

Noves inversions: 8.497.497 euros.
Inversió ITS: 1.793.425 euros.
Total: 34.594.497.

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

DL)
RGE núm. 13581/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (1).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de Promocions d'Habitatges Eivissa, que tenia
un import de 2.931.393 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

DM)
RGE núm. 13582/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (2).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de Sant Lluís, C/ Sant Jacint, per un import de
97.783 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

DN)
RGE núm. 13583/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (3).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 d'Eivissa, C/ Xarc, per un import d'1.461.062
euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

DO)
RGE núm. 13584/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (4).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de Maó, C/ Borja Moll, per un import de
818.989 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

DP)
RGE núm. 13585/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (5).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de Maó, tutelats, per un import de 2.911.055
euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

DQ)
RGE núm. 13586/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (6).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de Palma, C/ Salvador Espriu, per un import
de 2.045.628 euros?
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Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

DR)
RGE núm. 13587/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (7).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de Palma, C/ Regal, per un import de 281.489
euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

DS)
RGE núm. 13588/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (8).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de Palma, C/ Cuba,7, Molinar, per un import
de 3.634.235 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

DT)
RGE núm. 13589/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (9).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de Palma, C/ Posada, per un import de 780.597
euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

DU)
RGE núm. 13590/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (10).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de Palma, C/ Salvador Espriu, per un import
de 994.764 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

DV)
RGE núm. 13591/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (11).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de Palma, C/ Tous, Brotad, Fornaris, per un
import de 3.154.437 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

DW)
RGE núm. 13592/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (12).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 d'Inca, carretera de Lloseta i C/ Enmet
Arrahim, per un import de 3.897.468 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch
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DX)
RGE núm. 13593/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (13).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de Calvià, S'Olivera 62 Magaluf, per un import
d'1.763.622 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

DY)
RGE núm. 13594/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (14).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de Calvià, S'Olivera Magaluf conveni
ajuntament, per un import de 1.440.542 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

DZ)
RGE núm. 13595/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (15).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de projectes per iniciar l'IBAVI, solars cedits,
per un import de 7.612.500 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EA)
RGE núm. 13596/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (16).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de 20 HPO Santa Maria, per un import de
143.430 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EB)
RGE núm. 13597/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (17).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de l'avinguda Pere Matutes, per un import de
2.494.839 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EC)
RGE núm. 13598/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (18).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de Manacor, Lleó XIII, per un import
d'1.004.132 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch
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ED)
RGE núm. 13599/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (19).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de UA-FOR-2 carreteres A i B Es Fornells-
Mercadal, per un import de 574.029 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EE)
RGE núm. 13600/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (20).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de C. Fornaris, 34, Palma, per un import
d'1.533.279 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EF)
RGE núm. 13601/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (21).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de C/ Magdalena Bonet i Fabregas 9, Palma,
per un import d'1.280.179 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EG)
RGE núm. 13602/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (22).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de C/ Josep de Togores, Palma, per un import
de 264.476 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EH)
RGE núm. 13603/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (23).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de C/ Cos 49-53, Son Servera, per un import
de 2.758.134 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EI)
RGE núm. 13604/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (24).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 de C/ Molí Nou, 1, Vilafranca, per un import
d'1.360.812 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch
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EJ)
RGE núm. 13605/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (25).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 en concepte de tempteig i retracte per un
import d'1.000.000 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EK)
RGE núm. 13606/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (26).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 en concepte de tempteig i retracte habitatges
propis per un import de 806.400 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EL)
RGE núm. 13607/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (27).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 en concepte de Cohabita, habitatge cooperatiu
amb cessió d'ús 23 HPO Llucmajor, per un import de 181.288
euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EM)
RGE núm. 13608/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (28).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 en concepte d'aplicacions i equips informàtics,
per un import de 150.000 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EN)
RGE núm. 13609/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (29).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 en concepte de programa rehabilitació
d'habitatges privats per un import de 250.000 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EO)
RGE núm. 13610/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO
previstes per al 2020 (30).

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

Quin és l'estat d'execució quant a habitatges HPO prevists
per a l'any 2020 en concepte d'assistència tècnica per un import
de 550.000 euros?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch
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EP)
RGE núm. 13611/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions en el Consorci per a la
recuperació de la Fauna per a l'any 2020.

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

Quin és l'estat d'execució de les inversions previstes en el
Consorci per a la recuperació de la Fauna per a l'any 2020
quant als següents conceptes?

Adquisició vehicles: 38.000 euros.
Reposició material, mobiliari i electrodomèstics: 6.000

euros.
Projecte ofidis Pitiüses: 16.000 euros.
Execució projecte ITS 2017-071. AETIB: 37.290 euros.
Total: 97.291 euros.

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EQ)
RGE núm. 13612/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions en el Consorci per a la
recuperació de la Fauna per a l'any 2020.

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

Quin és l'estat d'execució de les inversions previstes al
SITIBSA per a l'any 2020 quant als següents conceptes?

Creació eines per al manteniment del VUIB: 40.000 euros.
Creació eines per al manteniment Nomenclàtor: 40.000

euros.
Aplicació per a la incorporació de dades GEO: 10.000

euros.
Servidors i software per a la XGAIB: 10.000 euros.
Infraestructura general: equipament informàtic i mobiliari:

4.000 euros.
Total: 104.000 euros.

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

ER)
RGE núm. 13613/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comunicació de casos de coronavirus adquirits en aquesta
comunitat i que s'hagin detectat a altres països.

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

El servei d'epidemiologia de la comunitat autònoma de les
Illes Balears ha rebut alguna comunicació de casos de
coronavirus adquirits en aquesta comunitat i que s'hagin
detectat a altres països com Alemanya, Regne Unit, Itàlia,
Holanda, Bèlgica, Portugal, França, o qualsevol altre país? Si
s'ha rebut comunicació, indicar país i nombre d'incidències,
data.

Palma, 19 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

ES)
RGE núm. 13614/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps de
demora per tenir el resultat d'una prova PCR a les Illes
Balears.

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

Quin és el temps de demora per tenir el resultat d'una prova
PCR a les Illes Balears?

Palma, 19 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

ET)
RGE núm. 13615/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
denegació de proves PCR a ciutadans que han estat en
contacte directe amb positius de COVID-19.

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

Per quin motiu s'han denegat proves PCR a ciutadans que
han estat en contacte directe amb positius per COVID-19?

Palma, 19 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EU)
RGE núm. 13616/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
denegació de proves PCR a sanitaris que han estat en
contacte directe amb positius de COVID-19.

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

Per quin motiu s'han denegat proves PCR a sanitaris que
han estat en contacte directe amb positius per COVID-19?
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Palma, 19 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EV)
RGE núm. 13617/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a demora
en la publicació del nombre de casos de positius.

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

Per quin motiu la Conselleria de Salut es demora a publicar
el nombre de casos positius per COVID-19 a Balears?

Palma, 19 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EW)
RGE núm. 13618/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
diàries sobre casos positius de COVID-19 a les Illes Balears.

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

Ofereix la Conselleria de Salut unes dades actualitzades
diàriament sobre casos positius per COVID-19 a Balears?

Palma, 19 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EX)
RGE núm. 13619/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comunicació de resultats de proves PCR a Eivissa durant
els caps de setmana.

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

Per quin motiu durant el cap de setmana a Eivissa no es
comuniquen resultats de les proves PCR?

Palma, 19 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EY)
RGE núm. 13620/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de
geoposicionament dels equips d'intervenció en temps real.

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

El passat 22 d'octubre es va aprovar en sessió plenària una
sèrie d'acords de la Moció RGE núm. 6768/19, per millorar les
actuacions davant les emergències que es presentin i d'aquesta
manera poder minimitzar els danys a la població i les seves
propietats. El Parlament de les Illes Balears insta la Consellera
d'Administracions Públiques i Modernització que faci efectiu
dins els dos pròxims anys d'un sistema de geoposicionament
dels equips d'intervenció en temps real, tal com ho sol·licita
l'informe del director tècnics d'Operacions de 14 de gener de
2019.

A punt de complir-se gairebé un any del seu compromís,
volem saber quines passes s'han donat en aquest sentit. En quin
punt es troben? Relació d'equips instal·lats i quina és
l'estimació per complir la totalitat d'aquest compromís.

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

EZ)
RGE núm. 13621/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
col·laboració i coordinació del SITIBSA en les emergències
i actualització de la seva cartografia i informació
geogràfica.

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

El passat 22 d'octubre es va aprovar en sessió plenària una
sèrie d'acords de la Moció RGE núm. 6768/19, per millorar les
actuacions davant les emergències que es presentin i d'aquesta
manera poder minimitzar els danys a la població i les seves
propietats. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a protocolitzar la col·laboració i coordinació
del SITIBSA en les emergències, i actualitzar la seva
cartografia i informació geogràfica per tal de millorar la
resposta a les emergències.

A punt de complir-se gairebé un any del seu compromís,
volem saber quines passes s'han donat en aquest sentit, el punt
en què es troben i una estimació per complir la totalitat d'aquest
compromís.

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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FA)
RGE núm. 13622/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alerta
primerenca davant possibles fenòmens atmosfèrics.

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

El passat 22 d'octubre es va aprovar en sessió plenària una
sèrie d'acords de la Moció RGE núm. 6768/19, per millorar les
actuacions davant les emergències que es presentin i d'aquesta
manera poder minimitzar els danys a la població i les seves
propietats. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Administracions Públiques i Modernització a millorar la
coordinació amb els serveis d'informació atmosfèrica amb la
finalitat de poder obtenir una alerta primerenca davant
possibles fenòmens atmosfèrics que permeti reaccionar amb la
suficient celeritat, constat com una debilitat per l'informe del
director tècnic d'Operacions del passat 14 de gener en relació
amb la catàstrofe del Llevant de Mallorca d'octubre de 2018.

A punt de complir-se gairebé un any del seu compromís,
volem saber quines passes s'han donat en aquest sentit, el punt
en què es troben i una estimació per complir aquest compromís.

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

FB)
RGE núm. 13623/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanyes informatives de prevenció i protecció de la
ciutadania en cas d'emergències.

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

El passat 22 d'octubre es va aprovar en sessió plenària, a la
Moció RGE núm. 6768/19, l'esmena d'addició 7358. El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar campanyes informatives de prevenció i
protecció de la ciutadania en cas d'emergències, posant especial
atenció als col·lectius vulnerables com ara escolars i gent gran,
oferint-los informació, consells d'actuació i de precaució per
saber actuar davant situacions de risc.

A punt de complir-se gairebé un any del seu compromís,
volem saber quines passes s'han donat en aquest sentit i si es té
previst seguir de forma constant en aquesta línia o si serà de
forma puntual.

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

FC)
RGE núm. 13624/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora
dels canals i recursos de comunicació per fer arribar
informació rellevant també a la població turística sobre
prevenció davant possibles alertes i actuació i prevenció
davant situacions de risc.

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

El passat 22 d'octubre es va aprovar en sessió plenària, a la
Moció RGE núm. 6768/19, l'esmena d'addició 7359. El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per millorar els canals i recursos de
comunicació per fer arribar informació rellevant també a la
població turística sobre prevenció davant possibles alertes i
actuació i prevenció davant situacions de risc. Per part del
Govern serà considerada una acció més, dins de les seves
responsabilitats de forma ordinària?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

FD)
RGE núm. 13626/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotar les
Illes Balears de destacaments permanents de la Unitat
Militar d'Emergències.

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

El passat 22 d'octubre es va aprovar en sessió plenària, a la
moció RGE núm. 6768/19, l'esmena d'addició RGE 7363/2019.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a
dotar les Illes Balears de destacaments permanents de la Unitat
Militar d'Emergències ubicats en el territori de la comunitat
autònoma.

Quines gestions s'han realitzat fins a la data i si es pensa
seguir sol·licitant?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

FE)
RGE núm. 13627/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinació de manera més eficaç dels cossos
d'emergències.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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El Parlament de les Illes Balears va acordar, a la moció
RGE núm. 13620/18, l'esmena RGE 14815/2018 amb 55 vots
a favor, cap en contra i cap abstenció. Insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar la coordinació de manera més eficaç
dels cossos d'emergències que han d'intervenir, i que prengui
com a referència l'experiència adquirida des de 2005 en la
gestió d'emergències, com el funcionament de despatx
automàtic de l'IBANAT i els agents de Medi Ambient, sempre
d'acord amb les conclusions de la Comissió d'estudi i disseny
del model autonòmic d'emergències creada pel Consell de
Govern de 23 de novembre.

Què han fet a dia d'avui per millorar la coordinació dels
cossos d'emergències?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

FF)
RGE núm. 13632/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores
tècniques necessàries al CECOP.

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

L'informe del director tècnic d'Operacions (DTOP) del
passat 14 de gener de 2019 recull la necessitat de dur a terme
les millores tècniques necessàries al CECOP per donar la
garantia de màxima eficiència davant qualsevol situació
d'emergència.

Des de la Conselleria d'Administracions Públiques i
Modernització quines accions s'han posat en marxa per seguir
millorant?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

FG)
RGE núm. 13633/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actualització del Pla INUNBAL.

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

L'informe del director tècnic d'Operacions (DTOP) del
passat 14 de gener de 2019 constat la falta d'actualització del
Pla INUNBAL per part de la conselleria competent en matèria
d'emergències, i que esdevé una prioritat des de l'any 2016 com
a conseqüència de l'elaboració del Pla de riscos d'inundacions
pels recursos humans i tècnics dels serveis implicats en
l'actuació pública davant diferents tipus d'emergències.

S'ha actualitzat el pla a dia d'avui? En cas que s'hagi iniciat
aquest treball, quina és la data aproximada de lliurament?

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

FH)
RGE núm. 13636/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures i programes específics per a nins amb necessitats
especials (NESE) de la Conselleria d'Educació en un
context de pandèmia com l'actual i davant l'imminent inici
del curs escolar 2020/2021.

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

Com té previst i protocol·laritzat la Conselleria d'Educació
el suport als alumnes amb necessitats especials (NESE) en un
context de pandèmia com l'actual i davant l'imminent inici del
curs escolar 2020/2021?

Palma, 20 d'agost de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

FI)
RGE núm. 13638/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a virus del
Nil (1).

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

Té constància la Conselleria de Salut d'algun contagi a les
Illes Balears per l'anomenat "virus del Nil"?

Palma, 20 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FJ)
RGE núm. 13639/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a virus del
Nil (2).

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

Quin protocol té la conselleria per afrontar casos de contagi
per "virus del Nil"?
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Palma, 20 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FK)
RGE núm. 13640/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a virus del
Nil (3).

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

Ha establert la Conselleria de Salut mesures per evitar el
contagi per "virus del Nil" a les Illes Balears?

Palma, 20 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FL)
RGE núm. 13641/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a virus del
Nil (4).

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

Existeixen possibilitats de contagi per "virus del Nil" a
Balears?

Palma, 20 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FM)
RGE núm. 13657/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que
ha demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de
la competència sobre els ports d'interès general excepte el
de Palma.

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

Quantes reunions o trobades amb el Govern de l'Estat ha
demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la
competència sobre els ports d'interès general excepte el de
Palma?

Palma, 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

FN)
RGE núm. 13658/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que
ha demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de
la competència sobre les instal·lacions nàutiques situades
dins ports d'interès general.

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

Quantes reunions o trobades amb el Govern de l'Estat ha
demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la
competència sobre les instal·lacions nàutiques situades dins
ports d'interès general?

Palma, 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

FO)
RGE núm. 13659/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de reunions o trobades amb el Govern de
l'Estat que ha demanat el Govern balear per avançar en el
traspàs de la competència de justícia.

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

Quantes reunions o trobades amb el Govern de l'Estat ha
demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la
competència de justícia?

Palma, 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

FP)
RGE núm. 13660/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que
ha demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de
la competència de costes i litoral.

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

Quantes reunions o trobades amb el Govern de l'Estat ha
demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la
competència de costes i litoral?

Palma, 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
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FQ)
RGE núm. 13661/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a remissió d'informes del Govern balear al Govern
de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència sobre
els ports d'interès general excepte el de Palma.

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

Ha remès el Govern balear al Govern de l'Estat informes o
estudis per avançar en el traspàs de la competència sobre els
ports d'interès general excepte el de Palma?

Palma, 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

FR)
RGE núm. 13662/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a remissió d'informes del Govern balear al Govern
de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència sobre
les instal·lacions nàutiques situades dins ports d'interès
general.

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

Ha remès el Govern balear al Govern de l'Estat informes o
estudis per avançar en el traspàs de la competència sobre les
instal·lacions nàutiques situades dins ports d'interès general?

Palma, 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

FS)
RGE núm. 13663/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a remissió d'informes del Govern balear al Govern
de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència de
justícia.

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

Ha remès el Govern balear al Govern de l'Estat informes o
estudis per avançar en el traspàs de la competència de justícia?

Palma, 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

FT)
RGE núm. 13664/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de pics al llarg de l'any 2020 que el
Govern balear ha sol·licitat la reunió del comitè de rutes
aèries.

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

Quants de pics al llarg de l'any 2020 ha sol·licitat el Govern
balear la reunió del comitè de rutes aèries?

Palma, 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

FU)
RGE núm. 13665/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de reunions del Govern balear amb els
ambaixadors de Gran Bretanya i Alemanya durant l'any
2020 per analitzar dades de contagis per la 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes reunions o converses ha mantingut el Govern
balear amb els ambaixadors de Gran Bretanya i Alemanya l'any
2020 per analitzar dades de contagis per la COVID-19?

Palma, 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

FV)
RGE núm. 13666/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a sol·licituds de reunions del Govern balear amb el
Govern central perquè hi hagi cogestió entre ambdues
administracions en relació amb els aeroports balears.

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

Ha sol·licitat el Govern balear reunions amb el Govern
central perquè hi hagi cogestió entre ambdues administracions
en relació amb els aeroports balears?

Palma, 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques



3562 BOPIB núm. 62 -  4 de setembre de 2020

FW)
RGE núm. 13667/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a remissió d'informes del Govern balear al Govern
de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència de
costes i litoral.

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

Ha remès el Govern balear al Govern de l'Estat informes o
estudis per avançar en el traspàs de la competència de costes i
litoral?

Palma, 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

FX)
RGE núm. 13668/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a mesures de seguretat que es duen a
terme en el trasllat col·lectiu i individual de malalts en
ambulàncies.

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

Quines  mesures de seguretat es duen a terme en el trasllat
col·lectiu i individual de malalts en ambulàncies?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

FY)
RGE núm. 13669/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a futur de les UBS a partir de setembre.

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

Quin és el futur de les unitats bàsiques de salut (UBS) a
partir de setembre? Està garantida la seva tasca? Quantes
romanen tancades? Per què?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

FZ)
RGE núm. 13670/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a formació, nombre i distribució dels
rastrejadors de la COVID-19 a les Illes Balears.

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

Quina formació han de tenir els rastrejadors de la COVID-
19? Quants n'hi ha a Balears? Com estan distribuïts? Són
suficients?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

GA)
RGE núm. 13671/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'ordinadors que s'han repartit
dels previstos als alumnes de les Illes Balears.

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

Quants d'ordinadors s'han repartit dels previstos als alumnes
de les Illes Balears? S'ha fet una previsió dels que serien
necessaris en cas d'haver d'afrontar un curs telemàtic o
semipresencial?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

GB)
RGE núm. 13673/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estoc de medicament antiviral 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quin estoc disposa actualment el GOIB respecte de
l'antiviral Remdesvir?

Quines mesures té previstes el GOIB per garantir el
suficient estoc d'antivirals enfront de la COVID-19 davant
d'una segona onada?

Palma, 24 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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GC)
RGE núm. 13674/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures restrictives en la pràctica de l'esport de contacte
respecte de l'àmbit professional.

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

Quin tipus de proves COVID-19 i amb quina periodicitat
s'exigeixen a clubs i federacions esportives per a la realització
d'entrenaments i competicions esportives?

Palma, 24 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

GD)
RGE núm. 13675/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
convocatòria de subvencions a entitats juvenils de les Illes
Balears.

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

El Govern va transferir les competències de joventut als
consells insulars l'anterior legislatura. Té prevista la Conselleria
de Serveis Socials i Esports la convocatòria d'ajudes a les
associacions que realitzen actuacions en l'àmbit del temps lliure
amb la infància i la joventut, en aquells casos en què els
consells insulars no duguin a terme cap convocatòria o actuació
de foment en aquest àmbit?

Palma, 24 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

GE)
RGE núm. 13676/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones que han cobrat la renda social garantida el mes de
juliol.

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

Quantes persones han cobrat la renda social garantida el
mes de juliol?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GF)
RGE núm. 13677/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones que han tramitat el traspàs de renda social
garantida a ingrés mínim vital el mes de juliol.

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

Quantes persones han tramitat el traspàs de renda social
garantida a ingrés mínim vital el mes de juliol?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GG)
RGE núm. 13678/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones perceptores de la RESOGA que han cobrat
l'ingrés mínim vital el mes de juliol.

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

Quantes persones que eren perceptores de la RESOGA han
cobrat l'ingrés mínim vital el mes de juliol?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GH)
RGE núm. 13679/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones pendents de resolució del seu expedient de
sol·licitud de l'ingrés mínim vital.

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

Quantes persones estan pendents de resolució del seu
expedient de sol·licitud de l'ingrés mínim vital des de l'inici fins
a l'actualitat?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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GI)
RGE núm. 13680/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones a les quals s'ha denegat l'ingrés mínim vital el mes
de juliol.

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

A quantes persones se'ls ha denegat l'ingrés mínim vital el
mes de juliol?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GJ)
RGE núm. 13681/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cancel·lació de la RESOGA.

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

Des del  moment de la sol·licitud de percepció de l'ingrés
mínim vital es cancel·la automàticament el pagament de la
RESOGA?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GK)
RGE núm. 13682/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones que cobraran la renda social garantida el mes
d'agost.

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

Quantes persones cobraran la renda social garantida el mes
d'agost?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GL)
RGE núm. 13683/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones que han tramitat el traspàs de renda social
garantida a ingrés mínim vital el mes d'agost.

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

Quantes persones han tramitat el traspàs de renda social
garantida a ingrés mínim vital el mes d'agost?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GM)
RGE núm. 13684/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones perceptores de la RESOGA que cobraran l'ingrés
mínim vital el mes d'agost.

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

Quantes persones que eren perceptores de la RESOGA
cobraran l'ingrés mínim vital el mes d'agost?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GN)
RGE núm. 13685/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones a les quals se'ls ha denegat l'ingrés mínim vital el
mes d'agost.

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

A quantes persones s'ha denegat l'ingrés mínim vital el mes
d'agost?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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GO)
RGE núm. 13686/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fugides produïdes des del mes de gener fins a l'agost, per
mesos, al centre (CIMI) Es Pinaret.

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

Quin és el nombre de fugides produïdes des del mes de
gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Pinaret?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GP)
RGE núm. 13687/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fugides produïdes des del mes de gener fins a l'agost, per
mesos, al centre (CIMI) Es Mussol.

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

Quin és el nombre de fugides produïdes des del mes de
gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Mussol?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GQ)
RGE núm. 13688/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fugides produïdes des del mes de gener fins a l'agost, per
mesos, al centre (CIMI) Es Fusteret.

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

Quin és el nombre de fugides produïdes des del mes de
gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Fusteret?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GR)
RGE núm. 13689/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no
retorns produïts des del mes de gener fins a l'agost, per
mesos, al centre (CIMI) Es Pinaret.

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

Quin és el nombre de no retorns produïts des del mes de
gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Pinaret?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GS)
RGE núm. 13690/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no
retorns produïts des del mes de gener fins a l'agost, per
mesos, al centre (CIMI) Es Mussol.

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

Quin és el nombre de no retorns produïts des del mes de
gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Mussol?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GT)
RGE núm. 13691/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no
retorns produïts des del mes de gener fins a l'agost, per
mesos, al centre (CIMI) Es Fusteret.

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

Quin és el nombre de no retorns produïts des del mes de
gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Fusteret?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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GU)
RGE núm. 13692/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions produïdes enguany en el centre (CIMI) Es
Pinaret.

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

Quin és el nombre d'autolesions produïdes enguany en el
centre (CIMI) Es Pinaret?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GV)
RGE núm. 13693/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions produïdes enguany en el centre (CIMI) Es
Mussol.

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

Quin és el nombre d'autolesions produïdes enguany en el
centre (CIMI) Es Mussol?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GW)
RGE núm. 13694/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions produïdes enguany en el centre (CIMI) Es
Fusteret.

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

Quin és el nombre d'autolesions produïdes enguany en el
centre (CIMI) Es Fusteret?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GX)
RGE núm. 13695/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors produïdes enguany en el centre
(CIMI) Es Pinaret.

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

Quin és el nombre d'agressions a treballadors produïdes
enguany en el centre (CIMI) Es Pinaret?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GY)
RGE núm. 13696/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors produïdes enguany en el centre
(CIMI) Es Mussol.

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

Quin és el nombre d'agressions a treballadors produïdes
enguany en el centre (CIMI) Es Mussol?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GZ)
RGE núm. 13697/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors produïdes enguany en el centre
(CIMI) Es Fusteret.

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

Quin és el nombre d'agressions a treballadors produïdes
enguany en el centre (CIMI) Es Fusteret?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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HA)
RGE núm. 13698/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
de coronavirus que s'han realitzat a treballadors del centre
Es Mussol des del mes de març fins al mes d'agost.

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

Quants de tests de coronavirus s'han realitzat a treballadors
del centre Es Mussol des del mes de març fins al mes d'agost?
Relació per mesos. Quants d'ells han donat positiu?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HB)
RGE núm. 13699/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
de coronavirus que s'han realitzat a treballadors del centre
Es Pinaret des del mes de març fins al mes d'agost.

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

Quants de tests de coronavirus s'han realitzat a treballadors
del centre Es Pinaret des del mes de març fins al mes d'agost?
Relació per mesos. Quants d'ells han donat positiu?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HC)
RGE núm. 13700/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
de coronavirus que s'han realitzat a treballadors del centre
Es Fusteret des del mes de març fins al mes d'agost.

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

Quants de tests de coronavirus s'han realitzat a treballadors
del centre Es Fusteret des del mes de març fins al mes d'agost?
Relació per mesos. Quants d'ells han donat positiu?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HD)
RGE núm. 13701/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballadors del centre Es Mussol que han estat aïllats a les
seves cases, sense anar a fer feina, amb símptomes de
COVID-19 o per contactes amb positius, des del mes de
març fins al mes d'agost.

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

Quants de treballadors del centre Es Mussol han estat aïllats
a les seves cases, sense anar a fer feina, amb símptomes de
COVID-19 o per contactes amb positius, des del mes de març
fins al mes d'agost? Relació per mesos.

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HE)
RGE núm. 13702/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballadors del centre Es Pinaret que han estat aïllats a les
seves cases, sense anar a fer feina, amb símptomes de
COVID-19 o per contactes amb positius, des del mes de
març fins al mes d'agost.

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

Quants de treballadors del centre Es Pinaret han estat aïllats
a les seves cases, sense anar a fer feina, amb símptomes de
COVID-19 o per contactes amb positius, des del mes de març
fins al mes d'agost? Relació per mesos.

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HF)
RGE núm. 13703/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballadors del centre Es Fusteret que han estat aïllats a
les seves cases, sense anar a fer feina, amb símptomes de
COVID-19 o per contactes amb positius, des del mes de
març fins al mes d'agost.

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

Quants de treballadors del centre Es Fusteret han estat
aïllats a les seves cases, sense anar a fer feina, amb símptomes
de COVID-19 o per contactes amb positius, des del mes de
març fins al mes d'agost? Relació per mesos.
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Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HG)
RGE núm. 13704/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
de coronavirus que s'han realitzat a usuaris interns del
centre Es Mussol des del mes de març fins al mes d'agost.

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

Quants de tests de coronavirus s'han realitzat a usuaris
interns del centre Es Mussol des del mes de març fins al mes
d'agost? Relació per mesos. Quants d'ells han donat positiu?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HH)
RGE núm. 13705/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
de coronavirus que s'han realitzat a usuaris interns del
centre Es Pinaret des del mes de març fins al mes d'agost.

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

Quants de tests de coronavirus s'han realitzat a usuaris
interns del centre Es Pinaret des del mes de març fins al mes
d'agost? Relació per mesos. Quants d'ells han donat positiu?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HI)
RGE núm. 13706/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
de coronavirus que s'han realitzat a usuaris interns del
centre Es Fusteret des del mes de març fins al mes d'agost.

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

Quants de tests de coronavirus s'han realitzat a usuaris
interns del centre Es Fusteret des del mes de març fins al mes
d'agost? Relació per mesos. Quants d'ells han donat positiu?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HJ)
RGE núm. 13707/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
usuaris interns del centre Es Mussol que han hagut d'estar
aïllats i en quarantena o que han hagut de necessitar ingrés
hospitalari des del mes de març fins al mes d'agost.

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

Quants dels usuaris interns del centre Es Mussol han hagut
d'estar aïllats i en quarantena? Quants d'ells han hagut de
necessitar ingrés hospitalari? Indicau les dades des del mes de
març fins al mes d'agost, així com les dates de cada un dels
aïllaments o l'ingrés.

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HK)
RGE núm. 13708/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
usuaris interns del centre Es Pinaret que han hagut d'estar
aïllats i en quarantena o que han hagut de necessitar ingrés
hospitalari des del mes de març fins al mes d'agost.

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

Quants dels usuaris interns del centre Es Pinaret han hagut
d'estar aïllats i en quarantena? Quants d'ells han hagut de
necessitar ingrés hospitalari? Indicau les dades des del mes de
març fins al mes d'agost, així com les dates de cada un dels
aïllaments o l'ingrés.

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HL)
RGE núm. 13709/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
usuaris interns del centre Es Fusteret que han hagut d'estar
aïllats i en quarantena o que han hagut de necessitar ingrés
hospitalari des del mes de març fins al mes d'agost.

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

Quants dels usuaris interns del centre Es Fusteret han hagut
d'estar aïllats i en quarantena? Quants d'ells han hagut de
necessitar ingrés hospitalari? Indicau les dades des del mes de
març fins al mes d'agost, així com les dates de cada un dels
aïllaments o l'ingrés.
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Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HM)
RGE núm. 13710/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
en Es Pinaret.

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

Quin és l'estat de les obres d'Es Pinaret? Quan es té previst
poder comptar amb 32 places més?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HN)
RGE núm. 13711/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
trasllat d'internes d'Es Fusteret i inici de les obres d'aquest
centre.

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

Quin ha estat el motiu pel qual no s'han traslladat les
internes del centre d'Es Fusteret a l'espai que es tenia previst
llogar, tal com va dir la consellera? Quina és la previsió
d'aquest trasllat? Quan es té previst que comencin les obres a
Es Fusteret?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HO)
RGE núm. 13712/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de reforma de La Victòria.

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

Quin és l'estat del projecte de reforma i millora de La
Victòria? Compta amb els corresponents llicències tant del
CIM com de l'Ajuntament d'Alcúdia? Quina és la previsió
d'inici de les obres?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HP)
RGE núm. 13713/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
execució de les obres de Son Tugores.

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

Quin és l'estat d'execució de les obres de Son Tugores?
Quina és la previsió del seu termini?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HQ)
RGE núm. 13714/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
execució de les obres de la residència a Verge del Toro.

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

Quin és l'estat d'execució de les obres de la residència de
Maó a Verge del Toro? Quina és la previsió de termini?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HR)
RGE núm. 13715/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
execució de les obres de la residència de Marratxí.

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

Quin és l'estat d'execució de les obres de la residència de
Marratxí? Quina és la previsió d'inauguració?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HS)
RGE núm. 13716/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
a la residència Son Martorell de Palma.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és l'estat del projecte i la licitació de les obres de la
residència de Son Martorell a Palma? Quant tenen previst
començar les obres?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HT)
RGE núm. 13717/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
a Son Dureta.

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

Quina és la previsió d'inici de les obres de Son Dureta?
Estat actual.

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HU)
RGE núm. 13718/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
de la residència d'Es Castell.

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

Quina és la previsió d'inici de les obres de la residència d'Es
Castell? Estat actual.

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HV)
RGE núm. 13719/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
de la residència d'Andratx.

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

Quin és l'estat d'execució de les obres de la residència
d'Andratx?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HW)
RGE núm. 13720/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
al centre de dia de Sóller.

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

Quin és l'estat d'execució de les obres del centre de dia de 
Sóller?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HX)
RGE núm. 13721/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
al centre de dia de Porreres.

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

Quin és l'estat d'execució de les obres del centre de dia de 
Porreres?

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HY)
RGE núm. 13725/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions formatives als professionals i educadors de
menors tutelats relacionades amb l'abús i l'explotació a
menors dins l'any 2020.

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

Quines actuacions formatives ha realitzat la Direcció
General d'Infància, Joventut i Família als professionals i
educadors de menors tutelats relacionades amb l'abús i
l'explotació a menors dins l'any 2020? Relació i dates.

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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HZ)
RGE núm. 13726/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions formatives als professionals i educadors de
menors amb mesures judicials relacionades amb l'abús i
l'explotació a menors dins l'any 2020.

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

Quines actuacions formatives ha realitzat la Direcció
General d'Infància, Joventut i Família als professionals i
educadors de menors amb mesures judicials relacionades amb
l'abús i l'explotació a menors dins l'any 2020? Relació i dates.

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

IA)
RGE núm. 13727/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions terapèutiques destinades a menors que han
sofert abusos i/o explotació sexual dins l'any 2020, ja siguin
tutelats o amb mesures judicials.

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

Quines actuacions terapèutiques ha realitzat la Direcció
General d'Infància, Joventut i Família destinades a menors que
han sofert abusos i/o l'explotació sexual dins l'any 2020, ja
siguin tutelats o amb mesures judicials? Relació i dates.

Palma, 24 d'agost de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

IB)
RGE núm. 13736/20, de la diputada María Tania Marí 

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de
Remdesivir en els hospitals de Balears.

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

Quin estoc de Remdesivir tenen els hospitals de Balears?

Palma, 25 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IC)
RGE núm. 13737/20, de la diputada María Tania Marí 

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia
de subministrament de Remdesivir a Balears.

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

Durant quant de temps pot garantir el subministrament de
Remdesivir la Conselleria de Salut?

Palma, 25 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

ID)
RGE núm. 13738/20, de la diputada María Tania Marí 

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament i adquisició de Remdesivir.

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

Quin protocol s'ha establert per al subministrament de
Remdesivir als pacients? A qui se subministra? Quina dosi s'ha
de subministrar a cada malalt? Quina partida pressupostària
està reservada per a la compra de Remdesivir?

Palma, 25 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IE)
RGE núm. 13739/20, de la diputada María Tania Marí 

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament de més estoc de Remdesivir als hospitals
de les Illes Balears.

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

Quan té previst el Govern entregar més estoc de Remdesivir
als hospitals de les Illes Balears?

Palma, 25 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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IF)
RGE núm. 13740/20, de la diputada María Tania Marí 

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desabastiment de Remdesivir a alguns hospitals de les Illes
Balears.

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

Per quin motiu s'ha produït el desabastiment de Remdesivir
en alguns hospitals de les Illes Balears? A quins hospitals s'ha
produït? Durant quant de temps?

Palma, 25 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

IG)
RGE núm. 13744/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estoc de reactius per a realització de PCR ràpides.

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

Des de després de l'estat d'alarma, en qualque moment hi ha
hagut dèficit de disponibilitat de reactius per a la realització de
PCR ràpides a la xarxa del Servei de Salut de la nostra
comunitat autònoma?

De quin estoc de reactius per a la realització de PCR
disposa el Servei de Salut de la CAIB?

Palma, 25 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

IH)
RGE núm. 13746/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocols de realització de proves PCR seguits en tots els
casos en el Servei de Salut de les Illes Balears.

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

Quin és el protocol de realització, repetició, discriminació
i selecció per a la realització de PCR que segueix el Servei de
Salut per a tots els casos, i les vies per les quals té coneixement
de pacient amb possible COVID-19 o amb diagnòstic COVID-
19?

Palma, 25 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

II)
RGE núm. 13748/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pesca
realitzada per flota no balear.

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

Té constància la Conselleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació dels episodis de captures realitzades per flotes
pesqueres no balears a les aigües de les Illes Balears?

Palma, 25 d'agost de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

IJ)
RGE núm. 13750/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a actualització de la situació actual
de la COVID-19 a la pàgina web del Govern de les Illes
Balears.

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

Cada quan s'actualitza la situació actual de la COVID-19 a
la pàgina web del Govern de les Illes Balears?

Palma, 25 d'agost de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

IK)
RGE núm. 13751/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a criteris que es fan servir per
informar dels casos positius de la COVID-19 a la pàgina
web del Govern de les Illes Balears.

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

Per què a la pàgina web del Govern de les Illes Balears on
s'informa de la situació actual de la COVID-19 no es posen tots
els positius que surten una vegada fetes les proves PCR? Quin
són els criteris que se segueixen per posar els casos positius a
la web?

Palma, 25 d'agost de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
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IL)
RGE núm. 13752/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per posar a l'abast de la població habitatge públic i
assequible (1).

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

La presidenta Armengol i el conseller Pons presentaren 25
mesures extraordinàries per posar a l'abast de la població més
habitatge públic i assequible el passat 19 de febrer.

Els instruments ordinaris actualment en vigor en matèria
d'habitatge i urbanisme no són suficients per abordar l'actual
situació del mercat de l'habitatge. Precisament per això es
planteja l'adopció de mesures extraordinàries en aquests àmbits
orientades a donar una resposta ràpida i efectiva que permeti
ampliar l'oferta d'habitatges de protecció pública en règim de
lloguer, la construcció d'habitatges de caràcter públic per donar
resposta transitòria a les necessitats residencials, i també per
facilitar l'entrada en el mercat d'habitatge a preus assequibles.

Un dels sis grans objectius que volen assolir aquestes 25
mesures és el de "construir un sistema d'informació pública,
certa i actualitzada de mercat de l'habitatge".

Quines mesures i accions tenen previstes desenvolupar per
tal d'assolir aquest objectiu?

Palma, 26 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

IM)
RGE núm. 13753/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per posar a l'abast de la població habitatge públic i
assequible (2).

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

La presidenta Armengol i el conseller Pons presentaren 25
mesures extraordinàries per posar a l'abast de la població més
habitatge públic i assequible el passat 19 de febrer.

Els instruments ordinaris actualment en vigor en matèria
d'habitatge i urbanisme no són suficients per abordar l'actual
situació del mercat de l'habitatge. Precisament per això es
planteja l'adopció de mesures extraordinàries en aquests àmbits
orientades a donar una resposta ràpida i efectiva que permeti
ampliar l'oferta d'habitatges de protecció pública en règim de
lloguer, la construcció d'habitatges de caràcter públic per donar
resposta transitòria a les necessitats residencials, i també per
facilitar l'entrada en el mercat d'habitatge a preus assequibles.

Un dels sis grans objectius que volen assolir aquestes 25
mesures és el d'"incrementar el parc públic d'habitatge".

Quines mesures i accions tenen previstes desenvolupar per
tal d'assolir aquest objectiu?

Palma, 26 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

IN)
RGE núm. 13754/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per posar a l'abast de la població habitatge públic i
assequible (3).

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

La presidenta Armengol i el conseller Pons presentaren 25
mesures extraordinàries per posar a l'abast de la població més
habitatge públic i assequible el passat 19 de febrer.

Els instruments ordinaris actualment en vigor en matèria
d'habitatge i urbanisme no són suficients per abordar l'actual
situació del mercat de l'habitatge. Precisament per això es
planteja l'adopció de mesures extraordinàries en aquests àmbits
orientades a donar una resposta ràpida i efectiva que permeti
ampliar l'oferta d'habitatges de protecció pública en règim de
lloguer, la construcció d'habitatges de caràcter públic per donar
resposta transitòria a les necessitats residencials, i també per
facilitar l'entrada en el mercat d'habitatge a preus assequibles.

Un dels sis grans objectius que volen assolir aquestes 25
mesures és el d'"implicar el sector privat en la construcció i
gestió de VPO".

Quines mesures i accions tenen previstes desenvolupar per
tal d'assolir aquest objectiu?

Palma, 26 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

IO)
RGE núm. 13755/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per posar a l'abast de la població habitatge públic i
assequible (4).

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

La presidenta Armengol i el conseller Pons presentaren 25
mesures extraordinàries per posar a l'abast de la població més
habitatge públic i assequible el passat 19 de febrer.

Els instruments ordinaris actualment en vigor en matèria
d'habitatge i urbanisme no són suficients per abordar l'actual
situació del mercat de l'habitatge. Precisament per això es
planteja l'adopció de mesures extraordinàries en aquests àmbits
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orientades a donar una resposta ràpida i efectiva que permeti
ampliar l'oferta d'habitatges de protecció pública en règim de
lloguer, la construcció d'habitatges de caràcter públic per donar
resposta transitòria a les necessitats residencials, i també per
facilitar l'entrada en el mercat d'habitatge a preus assequibles.

Un dels sis grans objectius que volen assolir aquestes 25
mesures és el de "guanyar agilitat administrativa".

Quines mesures i accions tenen previstes desenvolupar per
tal d'assolir aquest objectiu?

Palma, 26 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

IP)
RGE núm. 13756/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per posar a l'abast de la població habitatge públic i
assequible (5).

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

La presidenta Armengol i el conseller Pons presentaren 25
mesures extraordinàries per posar a l'abast de la població més
habitatge públic i assequible el passat 19 de febrer.

Els instruments ordinaris actualment en vigor en matèria
d'habitatge i urbanisme no són suficients per abordar l'actual
situació del mercat de l'habitatge. Precisament per això es
planteja l'adopció de mesures extraordinàries en aquests àmbits
orientades a donar una resposta ràpida i efectiva que permeti
ampliar l'oferta d'habitatges de protecció pública en règim de
lloguer, la construcció d'habitatges de caràcter públic per donar
resposta transitòria a les necessitats residencials, i també per
facilitar l'entrada en el mercat d'habitatge a preus assequibles.

Un dels sis grans objectius que volen assolir aquestes 25
mesures és el d'"articular mecanismes per respondre als casos
de vulnerabilitat".

Quines mesures i accions tenen previstes desenvolupar per
tal d'assolir aquest objectiu?

Palma, 26 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

IQ)
RGE núm. 13757/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per posar a l'abast de la població habitatge públic i
assequible (6).

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

La presidenta Armengol i el conseller Pons presentaren 25
mesures extraordinàries per posar a l'abast de la població més
habitatge públic i assequible el passat 19 de febrer.

Els instruments ordinaris actualment en vigor en matèria
d'habitatge i urbanisme no són suficients per abordar l'actual
situació del mercat de l'habitatge. Precisament per això es
planteja l'adopció de mesures extraordinàries en aquests àmbits
orientades a donar una resposta ràpida i efectiva que permeti
ampliar l'oferta d'habitatges de protecció pública en règim de
lloguer, la construcció d'habitatges de caràcter públic per donar
resposta transitòria a les necessitats residencials, i també per
facilitar l'entrada en el mercat d'habitatge a preus assequibles.

Un dels sis grans objectius que volen assolir aquestes 25
mesures és el de "consolidar el corpus normatiu".

Quines mesures i accions tenen previstes desenvolupar per
tal d'assolir aquest objectiu?

Palma, 26 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

IR)
RGE núm. 13759/20, del diputat Juan Manuel Gómez i 

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades d'ingressos de pacients COVID a unitats de crítics i
semicrítics.

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

Quants de llits/places hi ha habilitats i/o s'han habilitat per
a pacients de casos crítics i semicrítics en els diferents hospitals
del Servei de  Salut IB des de l'1 de juliol de 2020 fins al 31
d'agost de 2020? Se sol·licita detallar places/mes per unitat de
crítics o semicrítics/hospital.

Quants de pacients han estat ingressats a les unitats de
crítics i semicrítics dels hospitals gestionats, concertats amb el
Servei de Salut IB, des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost de
2020? Se sol·licita detallar data/casos per unitat/centre
hospitalari.

Palma, 26 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

IS)
RGE núm. 13790/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment per municipis de Menorca dels habitatges
HPO anunciats pel conseller Sr. Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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El passat 26 d'agost el diputat sotasignant va rebre
parcialment la contestació de la pregunta RGE núm.
7517/2020. La resposta no s'ajusta a la petició. Reitero la
voluntat inicial sol·licitant la següent informació.

El mes de setembre de 2019 el conseller Sr. Pons anuncià
per a l'any 2020 que comptarà amb 41 nous habitatges HPO.
Des de la conselleria ens van informar que es repartirien als
municipis de Maó, Sant Lluís i Es Castell.

Ens pot indicar com es repartiran per municipis, les seves
ubicacions i quan està previst el seu inici?

Palma, 27 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

IT)
RGE núm. 13791/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de la instal·lació del parc fotovoltaic per a
autoconsum a les pèrgoles de l'aparcament del port exterior
de Ciutadella.

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

En els pressupostos aprovats per a l'any 2020 figura la
següent actuació a Menorca.

- Instal·lació de parc fotovoltaic per a autoconsum a les
pèrgoles de l'aparcament del port exterior de Ciutadella:
400.000 €.

Quin és el seu estat d'execució? Quina és la previsió de
finalització de les actuacions?

Palma, 27 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

IU)
RGE núm. 13792/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució del reforç i la rehabilitació del moll de ribera,
millora tècnica del contradic, reforma del varador,
soterrament del dipòsit de combustible, etc., al port de
Fornells.

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

En els pressupostos aprovats per a l'any 2020 figura la
següent actuació a Menorca.

- Reforç i rehabilitació del moll de ribera, millora tècnica
del contradic, reforma del varador, soterrament del dipòsit de
combustible, etc., al port de Fornells: 450.000 €.

Quin és el seu estat d'execució? Quina és la previsió de
finalització de les actuacions?

Palma, 27 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

IV)
RGE núm. 13793/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de la construcció d'una escala que comuniqui el
moll de ribera nord del port interior de Ciutadella amb
l'aparcament situat a dalt.

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

En els pressupostos aprovats per a l'any 2020 figura la
següent actuació a Menorca.

- Construcció d'una escala que comuniqui el moll de ribera
nord del port interior de Ciutadella amb l'aparcament situat a
dalt: 210.000 €.

Quin és el seu estat d'execució? Quina és la previsió de
finalització de les actuacions?

Palma, 27 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

IW)
RGE núm. 13794/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de l'adaptació i millora de l'estació marítima de
Ciutadella.

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

En els pressupostos aprovats per a l'any 2020 figura la
següent actuació a Menorca.

- Adaptació i millora de l'estació marítima. L'actual es va
construir amb caràcter provisional. Habilitar una via d'accés
entre l'estació marítima i els vaixells amarrats al moll de
llevant, protegida de la pluja i el vent. Port exterior de
Ciutadella: 150.000 €.

Quin és el seu estat d'execució? Quina és la previsió de
finalització de les actuacions?

Palma, 27 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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IX)
RGE núm. 13795/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de la reparació i rehabilitació del pont de la
colàrsega.

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

En els pressupostos aprovats per a l'any 2020 figura la
següent actuació a Menorca.

- Reparació i rehabilitació del pont de la colàrsega,
patrimoni consell. Port exterior de Ciutadella: 250.000 €.

Quin és el seu estat d'execució? Quina és la previsió de
finalització de les actuacions?

Palma, 27 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

IY)
RGE núm. 13796/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de la dotació de pèrgoles amb plaques solars per
a autoconsum a diversos ports de gestió directa per a la
instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Port interior de Ciutadella.

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

En els pressupostos aprovats per a l'any 2020 figura la
següent actuació a Menorca.

- Dotació de pèrgoles amb plaques solars per a autoconsum
a diversos ports de gestió directa per a la instal·lació de punts
de recàrrega per a vehicles elèctrics. Port interior de Ciutadella:
250.000 €.

Quin és el seu estat d'execució? Quina és la previsió de
finalització de les actuacions?

Palma, 27 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

IZ)
RGE núm. 13797/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució del projecte de millora de l'estructura i de les
condicions d'abric del port. Estudis previs de clima
marítim, geotècnia, estat actual del dic en les capes internes,
etc. Port de Fornells.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En els pressupostos aprovats per a l'any 2020 figura la
següent actuació a Menorca.

- Projecte de millora de l'estructura i de les condicions
d'abric del port. Estudis previs de clima marítim, geotècnia,
estat actual del dic en les capes internes, etc. Port de Fornells:
1.800.000 €.

Quin és el seu estat d'execució? Quina és la previsió de
finalització de les actuacions?

Palma, 27 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

JA)
RGE núm. 13823/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a plantilla pròpia d'IB3 Ràdio.

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

Quin nombre total de persones conformen la plantilla pròpia
d'IB3 Ràdio?

Palma, 27 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

JB)
RGE núm. 13824/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a plantilla pròpia d'IB3 Televisió.

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

Quin nombre total de persones conformen la plantilla pròpia
d'IB3 Televisió?

Palma, 27 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

JC)
RGE núm. 13825/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subcontractes que donen servei a IB3 Ràdio.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines són les subcontractes que donen servei a IB3 Ràdio?

Palma, 27 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

JD)
RGE núm. 13826/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subcontractes que donen servei a IB3 Televisió.

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

Quines són les subcontractes que donen servei a IB3
Televisió?

Palma, 27 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

JE)
RGE núm. 13827/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a persones que treballen per a les subcontractes
que donen servei a IB3 Ràdio.

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

Quantes persones treballen per a les subcontractes que
donen servei a IB3 Ràdio?

Palma, 27 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

JF)
RGE núm. 13828/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a persones que treballen per a les subcontractes
que donen servei a IB3 Televisió.

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

Quantes persones treballen per a les subcontractes que
donen servei a IB3 Televisió?

Palma, 27 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

JG)
RGE núm. 13843/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
medicalització de l'hotel Palma Bay i habilitació del Palau
de Congressos davant la segona ona de 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Govern de les Illes Balears ha anunciat que, davant els
rebrots i la nova ona de COVID-19, medicalitzarà novament
l'hotel Palma Bay i disposarà del Palau de Congressos.

Quines actuacions, serveis de medicalització
(hospitalització, unitats de semicrítics, crítics, UCI...) habilitarà
el Servei de Salut / Conselleria de Salut i Consum a l'hotel
Palma Bay i al Palau de Congressos?

Quin nombre i quines categories de personal professional
sanitari i no sanitari destinarà a aquesta nova ubicació i serveis?

Quantes noves contractació realitzarà el Govern,
específiques per a l'habilitació d'aquest servei a l'hotel Palma
Bay i al Palau de Congressos?

Palma, 28 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

JH)
RGE núm. 13844/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
sol·licitants i beneficiaris de la renda social garantida,
RESOGA, des de la seva implementació 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'estableix que els beneficiaris de RESOGA són aquelles
persones que sol·licitin l'ingrés mínim vital (IMV) a través de
l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i que se'ls
comuniqui que no poden rebre la prestació per no complir els
requisits, i tramitin la sol·licitud de la nova renda social
garantida.

Quantes sol·licituds de RESOGA s'han registrat des de la
seva implementació?

Quantes han rebut resolució favorable i per a quants
beneficiaris?

Quantes han estat rebutjades i quantes han rebut resolució
desfavorable / denegatòria?

Quins han estat, especificant-ne el nombre corresponent, els
motius de denegació de les sol·licituds?

Quin import du executat a data 31/08/2020 el Govern en
allò pressupostat per a aquesta partida?
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Palma, 28 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

JI)
RGE núm. 13845/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
beneficiaris de l'IMV, ingrés mínim vital, 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té coneixement el Govern del nombre de sol·licituds
d'IMV presentades i tramitades des del Govern central per part
de ciutadans residents i possibles beneficiaris a les Illes
Balears, fins a 31 d'agost de 2020?

Té coneixement el Govern de les Illes Balears de quantes
sol·licituds d'IMV tramitades per persones beneficiàries de les
Illes Balears han estat concedides i quantes han estat
denegades, fins a la data 31/08/2020?

Palma, 28 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

JJ)
RGE núm. 13846/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio
màxima d'alumnes per aula en el nivell d'educació infantil
per al curs 2020-2021.

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

Quina és la ràtio màxima d'alumnes per aula en el nivell
d'educació infantil per al curs 2020-2021?

Palma, 28 d'agost de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

JK)
RGE núm. 13847/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio
màxima d'alumnes per aula en el nivell d'educació primària
per al curs 2020-2021.

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

Quina és la ràtio màxima d'alumnes per aula en el nivell
d'educació primària per al curs 2020-2021?

Palma, 28 d'agost de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

JL)
RGE núm. 13848/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio
màxima d'alumnes per aula en el nivell d'educació
secundària per al curs 2020-2021.

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

Quina és la ràtio màxima d'alumnes per aula en el nivell
d'educació secundària per al curs 2020-2021?

Palma, 28 d'agost de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

JM)
RGE núm. 13849/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio
màxima d'alumnes per aula en el nivell de formació
professional per al curs 2020-2021.

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

Quina és la ràtio màxima d'alumnes per aula en el nivell de
formació professional per al curs 2020-2021?

Palma, 28 d'agost de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

JN)
RGE núm. 13850/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio
màxima d'alumnes per aula en el nivell de batxiller per al
curs 2020-2021.

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

Quina és la ràtio màxima d'alumnes per aula en el nivell de
batxiller per al curs 2020-2021?

Palma, 28 d'agost de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos



BOPIB núm. 62 -  4 de setembre de 2020 3579

JO)
RGE núm. 13851/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio
màxima d'alumnes per aula en el nivell d'educació especial
per al curs 2020-2021.

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

Quina és la ràtio màxima d'alumnes per aula en el nivell
d'educació especial per al curs 2020-2021?

Palma, 28 d'agost de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

JP)
RGE núm. 13852/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons a centres educatius a principi del curs 2020-
2021.

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

Quin és el nombre màxim de barracons que hi ha als centres
educatius de les Illes Balears a principi de curs 2020-2021?

Palma, 28 d'agost de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

JQ)
RGE núm. 13853/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons a centres educatius a principi del curs 2019-
2020.

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

Quin era el nombre màxim de barracons que hi ha als
centres educatius de les Illes Balears a principi de curs 2019-
2020?

Palma, 28 d'agost de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

JR)
RGE núm. 13855/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import de l'adjudicació d'un estudi a l'empresa
Agroassesor, SL.

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

Per quin import s'ha adjudicat l'estudi dels fluxos dels
productes alimentaris i l'efecte generador per la COVID-19 a
l'empresa Agroassesor, SL?

Palma, 31 d'agost de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de setembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

Palma, a 2 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 13649/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a sol·licituds de canvi d'ús d'acord amb la
disposició addicional primera del Decret Llei 8/2020,
davant la Comissió de Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

La quantitat de sol·licituds de canvi d'ús d'acord amb la
disposició addicional primera del Decret Llei 8/2020 està dins
les previsions que tenien al respecte?

Palma, a 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
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B)
RGE núm. 13650/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a incentivació del canvi d'ús dels establiments
turístics obsolets o de baixa qualitat millorant la regulació
del Decret Llei 8/2020, davant la Comissió de Turisme i
Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

Considera el Sr. Conseller que s'hauria d'incentivar el canvi
d'ús dels establiments turístics obsolets o de baixa qualitat
millorant la regulació del Decret Llei 8/2020?

Palma, a 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 13651/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a objectiu de la conselleria turística respecte de les
places turístiques obsoletes o de baixa qualitat, davant la
Comissió de Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

És un objectiu estratègic de la conselleria turística la
desaparició de les places turístiques obsoletes o de baixa
qualitat?

Palma, a 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 13652/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsions de la Conselleria de Turisme respecte
del canvi d'ús dels establiments obsolets o de baixa qualitat,
davant la Comissió de Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

A la modificació prevista de la Llei del turisme pensa
proposar la Conselleria de Turisme un règim més proactiu per
aconseguir el canvi d'ús dels establiments obsolets o de baixa
qualitat?

Palma, a 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 13653/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'habitatges dels grans tenidors que
estan a disposició, en possessió o han estat adjudicats per la
Conselleria d'Habitatge, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

Dels habitatges dels grans tenidors, quants estan a
disposició, en possessió o han estat adjudicats per la
Conselleria d'Habitatge?

Palma, a 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 13654/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'edificis i habitatges que s'han acollit al
règim de la disposició addicional setena del Decret Llei
3/2020,  davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

Quants d'edificis i per quants d'habitatges s'han acollit al
règim de la disposició addicional setena del Decret Llei
3/2020?

Palma, a 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 13655/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de promocions i habitatges d'iniciativa
privada per fer habitatges de protecció oficial s'han
presentat davant la Conselleria d'Habitatge d'ençà de
l'entrada en vigor de la Llei 5/2018, davant la  Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

Quantes promocions i per quants d'habitatges d'iniciativa
privada per fer habitatges de protecció oficial s'han presentat
davant la Conselleria d'Habitatge d'ençà de l'entrada en vigor
de la Llei 5/2018?
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Palma, a 24 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

H)
RGE núm. 13656/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió de la Conselleria d'Habitatge respecte a
recuperar figures com l'habitatge a preu taxat o similars
per intentar incentivar l'accés a un habitatge digne a un
preu assequible, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

Estudia la Conselleria d'Habitatge recuperar figures com
l'habitatge a preu taxat o similars per intentar incentivar l'accés
a un habitatge digne a un preu assequible?

Palma, a 24 d'agost 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 2 de setembre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 2 de setembre
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 11451/2020, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures per al finançament local en el marc de la
crisi de la COVID-19 (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: El 5 d’agost el Butlletí
Oficial de l’Estat (BOE) publicava el Reial Decret Llei
27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter
extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Aquesta
mesura adoptada pel Govern de l'Estat suposa que els
ajuntaments i ens locals no puguin disposar dels romanents per
fer front a les necessitats dels seus veïns i per tant limita
l'autonomia financera de les entitats locals. Per tant es fa
necessari i urgent un pronunciament del Parlament de les Illes
Balears al respecte.

El passat 3 d’agost, la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies aprovà, amb tan sols el vot a favor del PSOE i el vot
de qualitat del seu president, el Sr. Abel Caballero, un acord
amb el Ministeri d’Hisenda l’objectiu principal del qual és la
cessió dels romanents dels municipis a l’Estat.

Un dia més tard, el dia 4 d’agost, el president de la FEMP,
el Sr. Abel Caballero, i el president del Govern, Sr. Pedro
Sánchez, signaren en el Palau de La Moncloa “l’acord entre el
Govern d’Espanya i la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies per contribuir des dels municipis per a desenvolupar
una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures
i suport a la cultura”.

El 5 d’agost el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publicava
el Reial Decret Llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures
financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les
entitats locals.

A l’esmentat Reial Decret Llei s’incompleix una part de
l’acord aprovat a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies. Concretament l’article 3.3, que assenyala que “el
importe del principal del préstamo será amortizado por la
Administración General del Estado en un plazo máximo de
quince años, a partir del 2022”. L’esmentat termini és superior
a l’acord aprovat per la FEMP, que l’establia en deu anys.

Per altra banda, entenem que l’esforç que necessiten fer els
governs locals per afrontar les conseqüències de la COVID-19
no s’ha vist correspost pel Govern d’Espanya mitjançant aquest
Reial Decret Llei, que suposa una confiscació dels estalvis dels
municipis i un atac a la seva autonomia local, limitant no tan
sols la quantitat de romanents que els ajuntaments poden
emprar per afrontar la major crisi econòmica, social i sanitària
del nostre temps, sinó també el destí d’aquests, ja que s’ajusta
a tres eixos el destí dels fons que es permet emprar, entre els
quals no es troba la reactivació econòmica.

Lluny de donar llibertat als ajuntaments per poder emprar
els seus estalvis per rescatar els seus veïns, el Govern vol que
els ajuntaments i les diputacions espanyols els deixin “la
totalitat” dels estalvis acumulats i, a canvi, tan sols se´ls
permetrà gastar, durant els propers dos anys, una tercera part
d’uns doblers que és dels seus veïns i exclusivament en
aquelles actuacions que prèviament ha definit el Govern.

Aquesta proposta suposa un xantatge inacceptable i podria
vulnerar els articles 137 i 142 de la Constitució Espanyola, que
consagren els principis d’autonomia i suficiència financera com
a base de gestió de les entitats locals, així com diversos
preceptes de la Llei reguladora de les bases del règim local
(LRBRL).

Entenem que, davant situacions excepcionals com la que
vivim, els poders públics han de flexibilitzar les normes per
afrontar amb marge de maniobra les conseqüències d’aquesta
crisi social i econòmica.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a
l’acord subscrit entre el Govern de la Nació i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies sobre la cessió de
romanents.

2. El Parlament de les Illes Balears insta els grups
parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats a
derogar el Reial Decret Llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures
financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les
entitats locals.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a:

- Respectar i garantir l’autonomia que la Constitució
Espanyola i les lleis atorguen a les entitats locals per a la gestió
dels seus recursos.

- Flexibilitzar la regla de despesa i la resta de regles
contingudes a la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera perquè tots els ajuntaments puguin
disposar del 100% del romanent de tresoreria generat l’any
2019 per implementar aquells serveis, ajudes i mesures
extraordinàries que permetin actuar contra els negatius efectes
sanitaris, socials i econòmics derivats de la pandèmia de la
COVID-19.

El superàvit es podrà destinar a despesa corrent o inversió
i aquests no computaran a la regla de despesa ni en l’estabilitat
pressupostària, no essent necessària l’aprovació del Pla
econòmic financer (PEE) per als supòsits d’incompliment per
ús de romanent de tresoreria per a despeses generals (RTGG).

- Abonar de forma immediata les quantitats que es deuen a
les entitats locals corresponents a l’IVA del mes de desembre
de 2017.

- Creació d’un fons de 5.000 milions en ajudes directes i
incondicionades a les entitats locals i de fons específics per
valor de més de 1.000 milions d’euros per compensar el dèficit
en els serveis de transport públic i per cobrir el cost de la
col·laboració de les entitats locals en la gestió de l’ingrés
mínim vital. Els esmentats fons han de ser independents i no
han d’estar vinculats a la cessió de romanents.

- Transferir d’una part proporcional dels fons europeus que
rebi Espanya a les entitats locals per poder compensar
l’impacte de la COVID-19 en els seus ingressos i despeses
pressupostaris.

- Prorrogar els terminis perquè les entitats locals puguin
executar les inversions financerament sostenibles, finançades
amb càrrec al superàvit de 2018 o 2019, atès que la suspensió
de terminis administratius com a conseqüència de l’estat
d’alarma ha provocat que moltes d’elles no finalitzin el 2020.

Palma, a 10 d'agost de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 13729/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
reforç del sistema educatiu (procediment d'urgència).

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 Ple, pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atès el contingut de la
iniciativa, directament relacionat amb el reinici de les activitats
escolars i educatives, se sol·licita la seva tramitació per via
d’urgència per poder-se substanciar al més aviat possible i que
pugui veure’s implementada amb les actuacions previstes per
a l’inici del curs escolar 20-21.

L’educació a les Illes Balears ha estat un del puntals de les
polítiques socials del Govern de les Illes Balears dels darrers 5
anys. Aquesta aposta per una millora de la qualitat educativa i
avançar en equitat, inclusivitat i desenvolupament es veu
reflectida pels diferents elements que s’han anat implementant
al llarg dels darrers anys i que han permès la reconstrucció d’un
sistema educatiu cada vegada més fort i amb una major qualitat.

Aquesta millora del nostre sistema educatiu s’està veien
reflectida en l’evolució dels resultats i l’avanç del
posicionament de la nostra comunitat autònoma respecte dins
dels resultats de les proves diagnòstiques. A l’informe PISA
2018 veiem com les Illes Balears va evolucionant positivament
en resulta i trobem ítems com el de competència matemàtica, en
el qual ja se situa per damunt de la mitjana espanyola o com
l’evolució de les taxes de titulació que milloren de forma
progressiva els darrers anys.

Aquesta millora és fruit de la feina i la inversió decidida per
aconseguir una millora significativa del sistema, mitjançant un
augment considerable de la inversió educativa amb un
creixement de més del 25% del pressupost els darrers 5 anys,
cosa que ha comportat una millora significativa en els diferents
aspectes com poden ser dotacions, infraestructures, personal,
ajudes econòmiques, etc., i que incideixen en la millora
progressiva de tot el sistema i que han permès posar les bases
per a encarar una educació de futur amb la màxima qualitat i
equitat.

No obstant tot això, amb l’arribada de la crisi sanitària de
la COVID-19 ens hem vist obligats a realitzar molts canvis i a
reforçar aquells aspectes que incideixen en la seguretat i la
salut de tota la comunitat educativa. Això ens ha suposat una
modificació de la manera de fer, de la manera d’estar, de la
forma de relacionar-se i, per tant, s’ha hagut, tot d’una, de
refocalitzar l’actuació i la inversió per poder donar solucions
ràpides a situacions sobrevingudes o aspectes que han resultat
decisius com són la digitalització dels processos educatius o el
manteniment de serveis complementaris que asseguressin
l’equitat entre tothom i que no es generessin o ampliessin les
escletxes socials, econòmiques, culturals i educatives.

Ara, després d’haver passat aquesta primera fase, ens cal
seguir avançant en els diferents aspectes de la vida educativa i
seguir reforçant tot allò que ens permetrà, no sols superar
l’entrebanc del curs 19/20 en les seves diferents vessants, sinó
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també reempendre el camí de la millora progressiva de tothom
i del sistema educatiu per poder seguir millorant i col·locant el
sistema educatiu de les Illes Balears en millors posicions
d’equitat i qualitat dins l’entorn de l’Estat Espanyol i la Unió
Europea. Per tant, i davant una situació d’incertesa, però davant
l’obertura d’un nou escenari amb l’elaboració i aprovació d’uns
pressupostos que ens facilitin aquesta feina, és el moment de
plantejar línies que ens ajudin a seguir avançant cap a una
millora general.

És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants,
proposen la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb el reforç del sistema educatiu per al
2021, seguir apostant per la inversió en la millora general i
qualitat del mateix, i el reforçament de les mesures de seguretat
i salut que s'han hagut d'ampliar.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avançar en la millora i construcció de les
infraestructures educatives necessàries a cadascuna de les Illes
i seguir millorant en qualitat d’espais educatius.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb l’ampliació de personal docent a tots
els nivells i de les diferents especialitats per poder millorar
l’atenció de l’alumnat mitjançant una reducció de les ràtios
professorat/alumne i augmentar l’atenció individualitzada de
tots i cadascun dels alumnes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir avançant en la creació d’infraestructures,
processos formatius, materials i recursos que permetin seguir
en el procés de la digitalització efectiva i amb la qualitat
necessària de l’educació a les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir cercant la col·laboració institucional per poder
adequar les dotacions de personal no docent als diferents
centres educatius de les Illes Balears en funció de les
necessitats generades per la situació sanitària i seguir millorant
l’atenció individualitzada de l’alumnat en i seguir millorant la
inclusivitat del sistema educatiu.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir ampliant i reforçant totes aquelles mesures i
serveis educatius de caràcter complementari, però que han
resultat decisius per poder avançar en l’equitat del sistema
educatiu.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir negociant amb administracions i la comunitat
educativa i a arribar a consensos per poder tenir un inici de curs
segur per a tothom i poder dur a terme els punts anteriors.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
facilitar una millora de la qualitat educativa augmentant
l'aportació de recursos que ja realitza i facilitant el compliment
dels punts anteriors.

Palma, a 24 d'agost de 2020
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Silvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de setembre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 2 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 11306/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a recuperació de la presencialitat a l'atenció
primària, davant la Comissió de Salut.

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

Arran de la declaració de l’estat d’alarma per mor de la
situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia de
la COVID-19, es va procedir al tancament dels centres
d’atenció primària del Sistema Sanitari Públic de les Illes
Balears, i es derivaren els usuaris de l’atenció primària i de
pediatria a l’atenció telefònica.

Tot i que el virus encara conviu amb nosaltres i no cal
baixar la guàrdia respecte d’aquesta amenaça, cal destacar que
el passat 21 de juny va finalitzar l’estat d’alarma i que
actualment la situació epidemiològica a les Illes Balears està
controlada.

En conseqüència, i cinc mesos després de la suspensió de
l’atenció presencial als usuaris de l’atenció primària i de
pediatria del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, es fa
necessari que es recuperi l’atenció preferentment presencial per
a aquests usuaris, atès que el servei d’atenció telefònica resulta
del tot insuficient un cop superats els pitjors moments de la
situació d’emergència sanitària.

Per tots aquests motius, el Grup Mixt presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar, amb caràcter imminent, l’atenció
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preferentment presencial per a l’atenció primària i les cites
pediàtriques del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

Palma, 28 de juliol de 2020
Les diputades
Sílvia Tur i Ribas
Patrícia Font i Marbán
El portaveu
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 11311/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a persones amb discapacitats:
dificultats per a l'exercici dels seus drets i, en particular, els
relacionats per a l'exercici, el desenvolupament i el gaudi
d'activitats d'oci i temps lliure, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Adopció immediata de
les mesures necessàries per garantir el dret a l'oci i gaudi del
temps lliure i l'accessibilitat universal a les persones amb
discapacitats. La insuficiència de les mesures per garantir els
seus dret s'han vist agreujades amb motiu de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19 i la manca d'adequació a les
mesures requerides/imposades en matèria de seguretat i salut
pública.

D'acord amb la Convenció sobre els Drets de les Persones
amb Discapacitat de les Nacions Unides, “les persones amb
discapacitats inclouen aquelles que tinguin disminució
important de les capacitats físiques, mentals, intel·lectuals o
sensorials (com d'audició o visió) a llarg termini que, en
interactuar amb diverses barreres, puguin impedir la seva
participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de
condicions amb els altres”.

Per a les persones amb discapacitats o en situació de
discapacitat és molt important la realització d'activitats d'oci i
de temps lliure. Evidentment, aquestes activitats fomenten la
seva autonomia personal, la seva capacitat de decisió, els
proporcionen satisfacció, gaudi, llibertat d'elecció; així com,
també, fomenten el desenvolupament de les seves habilitats
socials, la bona salut i el benestar. Durant l'estat d'alarma i gran
part de les fases de desescalada aquestes necessitats han estat
privades, especialment, per a les persones amb discapacitat.

Cal i és necessari un entorn d'oci inclusiu perquè totes les
persones hi tinguin cabuda i s'interrelacionin. Les persones amb
discapacitats o en situació de discapacitat no haurien
d'enfrontar-se a dificultats de cap mena. La nostra normativa
estableix, com no pot ser d'una altra forma, que les persones
amb discapacitat tenen els mateixos drets que els altres
ciutadans i que, per fer efectiu aquest dret a la igualtat, les
administracions públiques promouran les mesures necessàries
perquè l'exercici en igualtat de condicions dels drets de les
persones amb discapacitat sigui real i efectiu en tots els àmbits

de la vida (Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social).

Resulta imprescindible que les administracions i els serveis
públics tinguin present en l'aplicació del disseny i l'execució de
les polítiques públiques, els principis fonamentals en relació
amb les persones amb discapacitats o en situació de
discapacitat i que aquests han de complir-se i garantir-se en
totes les seves facetes i àmbits, contemplant:

a) El respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual,
inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions, i la
independència de les persones.

b) La vida independent.
c) La no-discriminació.
d) El respecte per la diferència i l'acceptació de les persones

amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició
humanes.

e) La igualtat d'oportunitats.
f) La igualtat entre dones i homes.
g) La normalització.
h) L'accessibilitat universal.
i) Disseny universal o disseny per a totes les persones.
j) La participació i la inclusió plenes i efectives en la

societat.
k) El diàleg civil.
l) El respecte al desenvolupament de la personalitat de les

persones amb discapacitat i, especialment, de les nines i els
nins amb discapacitat i del seu dret a preservar la seva identitat.

m) La transversalitat de les polítiques en matèria de
discapacitat.

La labor de les associacions i del tercer sector social en
l'àmbit d'actuació de la discapacitat ha estat i és fonamental ja
que s'esforcen en la visibilització, la sensibilització, la
reivindicació i la identificació de totes les qüestions i
necessitats que estan vinculades a les persones amb discapacitat
davant les diferents administracions. És, per això, de justícia i
necessitat reconèixer el seu esforç, compromís i labor
d'intervenció social.

A més, hem d'insistir que les reivindicacions, manques i
necessitats de les persones amb discapacitat són perfectament
conegudes pels poders públics. Si bé, cal afirmar que, fins al
moment, no han donat la resposta adequada i efectiva a les
necessitats i demandes pròpies d'aquest col·lectiu.

Entenem que no hauria de ser necessària una reivindicació
constant, perquè la normativa vigent reconeix el dret a la
igualtat d'oportunitats i de tracte, així com l'exercici real i
efectiu de drets per part de les persones amb discapacitat en
igualtat de condicions respecte de la resta de ciutadans i
ciutadanes, a través de la promoció de l'autonomia personal, de
l'accessibilitat universal, de l'accés a l'ocupació, de la inclusió
en la comunitat i la vida independent i de l'eradicació de tota
forma de discriminació, conformement amb els articles 9.2, 10,
14 i 49 de la Constitució Espanyola i amb la Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat
i els tractats i acords internacionals ratificats per Espanya.

A les Illes Balears, si les persones amb discapacitats ja
comptaven amb dificultats en el moment anterior a la crisi
sanitària, la realitat és que, en l'actualitat, per a ells la “tornada
a la normalitat o a la nova normalitat” per qüestions com la del
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gaudi del seu temps d'oci i temps lliure està sent més
dificultosa. A les nostres illes, encara, en aquest context tan
regulat, no tots els llocs destinats a aquesta mena d'activitats
s'han adaptat a les mesures de distanciament, seguretat i higiene
sanitàries necessàries. Del que s'ha dit es deriva un evident
malestar i frustració en les persones amb discapacitats, en
moltes ocasions i, per a la pràctica de moltes activitats, se'ls
està conculcant, en matèria d'igualtat, el dret a l'oci, a l'esport
i la cultura, així com també l'accessibilitat universal.

Com dèiem, a les Illes Balears, avui dia existeixen
dificultats per a l'accés a parcs, zones d'esbarjo, platges i el
litoral (passejos marítims) i, conseqüentment als seus serveis
públics (lavabos, serveis de platges). Problemes, per tant, quant
a l'accessibilitat i en relació amb el seu dret a l'oci i de l'exercici
a la seva autonomia individual.

Per tot això, és necessari i urgent que immediatament
s'adoptin les mesures necessàries per evitar les desigualtats i els
perjudicis que ja es produïen en el moment anterior a la
pandèmia COVID-19 i que s'han agreujat a conseqüència
d'aquesta.

En virtut de l'exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions
públiques en l'àmbit de les Illes Balears, amb competències en
matèria d'atenció a la dependència i a la discapacitat, a
l'adopció de totes les mesures que siguin necessàries per
garantir el ple exercici dels drets de les persones amb
discapacitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions
públiques en l'àmbit de les Illes Balears, amb competències en
matèria d'atenció a la dependència i la discapacitat, que adoptin
i adaptin immediatament les mesures de seguretat i higiene
establertes amb motiu de la pandèmia sanitària COVID-19 per
tal de:

a) Garantir l'efectiu exercici dels drets de les persones amb
discapacitat a l'accés i al gaudi de tots els serveis públics, en
igualtat de condicions que la resta de ciutadans.

b) Garantir l'accessibilitat i la mobilitat en els espais públics
per a l'exercici i accés a l'esport, a l'oci i al temps lliure i la
cultura.

3. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears i els consells insulars que en l'elaboració dels
pressupostos anuals recullin actuacions i destinin recursos per
a les corporacions locals a fi d'habilitar, transformar i millorar
les seves infraestructures i serveis públics municipals amb la
finalitat de garantir l'accessibilitat i així eliminar les barreres
que impedeixin la pràctica d'activitats d'oci i temps lliure per a
les persones amb discapacitat, atesa la diversitat de les seves
necessitats i perfils.

4. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions
públiques de les Illes Balears que tinguin les competències en
matèria de gestió i prestació de servei públic en piscines i
platges, ja siguin pròpies o externalitzades, respecte de la
vigilància i el salvament aquàtic, que contemplin la formació
del seu personal respecte del suport per a l'accessibilitat,

mobilitat i autonomia personal de les persones amb
discapacitats o en situació de discapacitat.

Palma, 28 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu suplent
Patricia Guasp i Barrero

C)
RGE núm. 11316/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
reforç de polítiques actives, davant la Comissió de Turisme
i Treball.

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.

Amb la modificació de les condicions socioeconòmiques
generades arran dels canvis que ha provocat la crisis de la
COVID-19, s’ha creat tota una sèrie de noves situacions i
variables que fins aleshores no s’havien tingut en compte. De
manera sobtada s’han generat situacions d’atur per a persones
que tenien una vida laboral preestablerta i que han vist com la
seva vida professional i la seva font d’ingressos desapareixia i
es reduïen les possibilitats de redirigir la seva vida laboral i
professional.

A l’eix 2 del Pacte per a la recuperació de les Illes Balears
es planteja la necessitat de proposar polítiques encaminades a
la recuperació de l’ocupació i a la reducció de l’atur; per la
qual cosa ara cal proposar mesures que permetin incidir en
l’ocupació, no sols en aquells col·lectius quenecessiten de més
protecció per tenir un alt grau de vulnerabilitat, sinó també
altres col·lectius que, si no tenen assegurada una font
d’ingressos, poden ràpidament convertir-se en un grup social
feble amb necessitats específiques.

La mesura dels ERTO ha permès mantenir a més de
140.000 treballadors en situació activa. Tot i així i a causa dels
efectes de la COVID-19, durant els darrers mesos les xifres de
persones aturades a les Illes han augmentat de manera
substancial, per tant cal fer actuacions decidides per
implementar polítiques actives encaminades a aquest grup de
treballadores i treballadors que han vist com les seves
perspectives es reduïen davant la situació sanitària
sobrevinguda.

L’evolució de la situació econòmica ha estat una hibernació
durant un temps i, ara, comença una recuperació més o menys
ràpida que, segons les previsions, s’anirà consolidant durant tot
el 2020 i 2021. Per tant, ara hem de cercar mesures que facilitin
el manteniment d'un mercat laboral que asseguri, ara, uns
ingressos als treballadors i, més endavant, unes prestacions
socials per poder mantenir-se durant un temps fins que la
recuperació de l’activitat turística i econòmica sigui més
completa i vagi reabsorbint tota la mà d’obra que avui en dia ha
quedat en situació d’atur.
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Les polítiques actives són una manera efectiva i
imprescindible per poder incidir de manera important en la
recuperació de l’ocupabilitat de tothom. Dins d’aquestes
polítiques es poden desenvolupar també mitjançant processos
de contractació directa de treballadores i treballadors per part
de l’administració durant un període concret per desenvolupar
projectes i, així, facilitar uns ingressos a un grup de treballadors
en situació d’atur i facilitar processos de recuperació de
l’ocupació. Ara, amb la situació sobrevinguda per la malaltia,
cal fer una aposta decidida per aquestes polítiques actives i per
facilitar la recuperació econòmica i social de tothom.

És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants,
presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar la convocatòria de línies de subvencions per
a la contractació directa, per part de les administracions, de
persones en situació d’atur derivades de la situació
socioeconòmica generada per la COVID-19.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a crear línies específiques suplementàries per augmentar la
inversió en polítiques actives i facilitar la contractació de
persones en situació d’atur i vulnerabilitat social i laboral per
part de les administracions locals.

Palma, 28 de juliol de 2020
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Antònia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 11355/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a retard en la valoració i la revisió del
grau de discapacitat a les Illes Balears, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Davant el constatat
retard a la valoració i la revisió del grau de discapacitat és
urgent que s'adoptin totes les mesures i/o els mitjans necessaris
per resoldre les dilacions a les resolucions dels procediments.
El retard que s'està produint dificulta l'accés i l'exercici dels
drets de les persones amb discapacitat o en situació de
discapacitat.

Per a les persones amb discapacitat o en situació de
discapacitat és fonamental i summament important que els
procediments per determinar/valorar el grau de discapacitat i

els de revisió siguin resolts de manera àgil. És un "tràmit"
determinant, ja que del reconeixement d'una discapacitat es
deriven serveis, suports, subsidis, prestacions, exempcions
tributàries, accés a borses d'habitatge de protecció social,
beques, descomptes a activitats de caràcter cultural, entre
d'altres.

A les Illes Balears el temps mitjà d'espera des que se
sol·licita la valoració o la revisió del grau de discapacitat fins
a la resolució del procés, supera els 10 mesos en aquests
moments.

Així, el Comitè espanyol de representants de persones amb
discapacitat (CERMI) ja ha denunciat el retard per a la
valoració del grau de discapacitat per part de les comunitats
autònomes, Segons les seves dades, les Illes Balears es troben
dins de les que presenten el període de retard
d'aproximadament un any.

El temps d'espera genera dificultats, frustració, malestar i
fins i tot situacions de vulnerabilitat en les persones amb
discapacitat i, també, en el seu entorn personal/familiar.

A la nostra comunitat autònoma, en data 5 de desembre de
2019, s'aprovà el Decret 91/2019, pel qual es regulen el
procediment per al reconeixement del grau de discapacitat i els
principis generals del procediment per al reconeixement del
grau de dependència i es modifica el Decret 83/2010, de 25 de
juny, pel qual s'estableixen els principis generals del
procediment per al reconeixement de la situació de
dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de
compatibilitat de les prestacions del sistema per a l'autonomia
i l'atenció a la dependència a l'àmbit de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i es crea la Xarxa pública d'atenció a la
dependència de les Illes Balears.

L'aprovació d'aquest decret es realitza amb la finalitat
d'unificar els processos per realitzar les valoracions dels
percentatges de discapacitat i els graus de dependència i, així,
simplificar la tramitació i atorgar homogeneïtat als criteris entre
ambdós reconeixements. La seva entrada en vigor estava
establerta per al dia 1 de juny del 2020. No obstant això, aquest
procés d'unificació no s'ha dut a terme encara.

Per tot això és necessari que, d'immediat, s'adoptin les
mesures necessàries per evitar els retards que es produeixen en
les valoracions i revisions dels graus de discapacitat.

Així, per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d'Afers
Socials i Esports que, davant el retard en la tramitació dels
procediments en relació amb el grau de discapacitat, es
procedeixi de manera immediata a:

a) La resolució de les valoracions del grau de discapacitat.
b) La resolució de les revisions del grau de discapacitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d'Afers
Socials i Esports a donar compliment, de manera immediata, a
la unificació dels processos per tal de realitzar les valoracions
dels percentatges de discapacitat i els graus de dependència per
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simplificar la tramitació i atorgar homogeneïtat als criteris entre
ambdós reconeixements, tal i com s'establí que s'havia de fer a
partir d'1 de juny de 2020 en virtut del Decret 91/2019, de 5 de
desembre.

Palma, 30 de juliol de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu suplent
Patricia Guasp i Barrero

E)
RGE núm. 11378/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
millores per a la Formació Professional Dual, davant la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.

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

La Formació Professional Dual és una de les modalitats de
formació que permet combinar l’aprenentatge amb un contracte
laboral i així poder avançar en la qualificació personal i en el
desenvolupament de les capacitats i competències de les
persones que la cursen d’una manera molt directa i molt
relacionada amb el perfil professional que es vol adquirir.
Tenen, per això, un nivell d’inserció laboral per damunt del
70%. Aquesta formació combinada entre centres de treball i
centres de formació, permet, per una banda, millorar el
coneixement directe dels sistemes de treball i del processos a
desenvolupar en cada moment i, per l’altra, afegir continguts i
coneixements específics de caràcter teòric al procés de
formació.

Des del Govern de les Illes Balears ja s’està fent una aposta
decidida per impulsar l'FP Dual ocupacional i educativa
directament relacionada amb aquells sectors estratègics per
poder seguir millorant i diversificant el nostre teixit productiu
i seguir impulsant nous sectors econòmics alhora que es millora
la formació i l’ocupabilitat de l’alumnat i dels treballadors.

Aquesta és una modalitat de formació i qualificació
professional que millora la feina realitzada als centres de treball
i consolida de forma pràctica els coneixements i continguts
teòrics que s’imparteixen en els centres de formació. Així
doncs és una formació complementària que incideix
directament en l’adquisició de competències per part de
l’alumnat. A més, aquesta pràctica permet un procés
d’adaptació ràpid dels coneixements i les competències
necessàries per donar resposta a les demandes del mercat i,
així, adequar els sistemes productius i la qualificació
professional de forma ràpida i efectiva.

Amb el Decret 1259/2012 es va regular el contracte de
formació i aprenentatge que és el que es pot fer servir per a
aquesta modalitat de formació professional i que aquí a les Illes
Balears fem servir tot i no ajustar-se a les necessitats formatives
que requereixen les titulacions o els certificats de
professionalitat.

Ara correspon avançar en la consolidació d’aquest tipus
d'FP i, per aquest motiu, una regulació específica d’aquest
contracte per a la formació dual que comporti beneficis i
bonificacions, així com una millora de la tramitació de
projectes i convenis entre l'administració i les empreses per
millorar i consolidar l’FP Dual.

Es per això que els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a continuar amb l’impuls de la Formació Professional Dual
mitjançant la creació d’un contracte laboral específic per a
aquesta modalitat de formació que faciliti el desenvolupament
d’aquesta FP tant del sistema educatiu com de certificats de
professionalitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir apostant per l’extensió dels drets laborals de
l’alumnat de l’FP dual i a continuar en l’expansió de la
contractació laboral per a tot aquest alumnat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir millorant l’oferta de l'FP Dual, tant educativa
com ocupacional i seguir avançant en la simplificació
administrativa i l’agilitació dels projectes entre empreses
col·laboradores i la direcció dels centres integrats d'FP i així
facilitar una millor eficiència de la formació i una millor
adaptació del sistema productiu.

Palma, 30 de juliol de 2020
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 11404/20, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a l'alliberament dels
romanents dels ajuntaments sense condicions ni xantatges
i al rebuig de l'acord entre la FEMP i el Govern central,
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 El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

La Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, i la Llei 27/2013, de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local, han suposat per als
ajuntaments, entre altres coses, la imposició d'un límit de
dèficit públic, un límit de deute i una regla de sostre de
despesa. Aquestes mesures es varen adoptar en un moment
d'una crisi econòmica i financera de primera magnitud que
requeria intentar contenir el dèficit de totes les administracions
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públiques. De totes maneres aquestes mesures s'han anat
allargant en el temps tot i que els ajuntaments són una
administració pública totalment sanejada i que els darrers
exercicis pressupostaris han anat tancant amb superàvits.
D'aquesta forma els ajuntaments han anat acumulant romanents,
doblers a les entitats financeres, que no es poden invertir en
serveis i infraestructures públiques per aquestes normes
limitadores de la despesa. A les Illes Balears aquests romanents
suposen més de 600 milions d'euros que són recursos propietat
dels ajuntaments.

Al llarg dels anys són multitud les iniciatives, proposicions
no de llei i mocions que s'han anat presentant i aprovant a les
institucions públiques de les Illes Balears exigint que els
ajuntaments poguessin disposar lliurament i amb plena
autonomia dels romanents que han anat acumulant al llarg dels
anys.

Aquests romanents, especialment arran de la crisi de la
Covid-19, s'han anat convertint en un problema i una
oportunitat. Un problema perquè els bancs han començat a
cobrar als ajuntaments per tenir dipositat aquests doblers, és a
dir, els ajuntaments han de fer front a la injustícia d'estar
sanejats i no poder disposar dels seus propis recursos amb una
penalització suplementària que és pagar a l'entitat financera,
així el que es fa és alimentar els bancs i maquillar les xifres de
dèficit públic de l'Estat espanyol. Una oportunitat perquè en
temps de crisi i de baixada d'ingressos aquests doblers podrien
suposar una font econòmica de primer ordre per alleugerir la
situació.

L'Estat central, conscient de l'acumulació de doblers que ha
provocat als ajuntaments i de la necessitat de recursos davant
la crisi del coronavirus, ha forçat un acord amb la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies per ficar mà als romanents
dels ajuntaments. Una espècie de confiscació, ja que a canvi
que els ajuntaments puguin invertir i gastar un percentatge dels
recursos acumulats la resta dels doblers serien prestats a
l'administració central, proposta que no és més que un xantatge
pur i dur perquè si no acceptes el préstec no pots disposar dels
teus doblers i si acceptes només en pots disposar d'una petita
part i la resta se la queda el Govern central. Aquestes mesures
són clarament lesives per als ajuntaments i suposen una
vulneració permanent de l'autonomia local establerta a la
Constitució.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes presenta la següent

Proposició no de llei

Primer. Instar el Govern central a aprovar o impulsar les
normes jurídiques que permetin que els ajuntaments sanejats
disposin lliurament i sense condicions de tots els romanents que
han anat acumulant. Tot rebutjant l'acord entre el Govern
central i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP), ja que suposa un xantatge indigne cap a les entitats
locals.

Segon. Rebutjar qualsevol proposta o fórmula jurídica que
suposi un xantatge per als ajuntaments en el sentit que per
disposar d'una part dels seus romanents hagin de prestar o
deixar una altra part d'aquests romanents a una altra
administració pública.

Tercer. Instar el Govern de les Illes Balears a impugnar davant
el Tribunal Constitucional o la jurisdicció ordinària qualsevol
norma jurídica aprovada per l'Estat que suposi que els
ajuntaments sanejats no puguin disposar lliurament i amb plena
autonomia dels seus romanents i que condicioni aquesta
disposició.

Palma, 4 d'agost de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

G)
RGE núm. 11413/20, dels Grups Parlamentaris Mixt,

MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a la defensa
de la Vall del Jordà a Palestina, 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 Mixt, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

La Vall del Jordà constitueix el terç oriental dels Territoris
Ocupats Palestins de Cisjordània. Es tracta d’un territori
estratègic tant per la seva situació fronterera amb Jordània, com
perquè les seves terres, molt fèrtils, han estat tradicionalment
les que produeixen la major part dels aliments de Palestina
com, sobretot, perquè és un punt clau pel control de l’aigua.

L’any 1967, la Vall del Jordà, com Gaza, Jerusalem Est i la
resta de Cisjordània va ser ocupada per militarment per Israel
arran de l’anomenada Guerra dels Sis Dies. Des d’aleshores la
presència permanent de l'exèrcit, la confiscació de terres per
fer-hi assentaments il·legals de colons -la majoria dels quals es
dediquen a la producció agrícola per a la indústria
agroalimentària-, la confiscació per part del govern d’Israel de
grans àrees del territori com a “zones militars” o “reserves
naturals” i, sobretot, el control i l’espoli de l'aigua han degradat
les condicions de vida per als i les palestines fins al punt que
bona part de la seva població se n’ha vist expulsada.

La situació no va millorar amb els Acords de Pau d’Oslo,
pels quals es va constituir l’Autoritat Nacional Palestina, i que
havien de conduir a un futur Estat Palestí, ja que pràcticament
el 100% de la Vall del Jordà ha quedat catalogada com a Zona
C, és a dir, sota control complet de l’Estat d’Israel, que
impedeix construir-hi les infraestructures mínimes per a una
vida digna en matèria de salut, habitatge o educació. Només la
lluita tenaç de la societat civil ha evitat una neteja ètnica
completa de la Vall del Jordà.

En paral·lel, l’espoli sistemàtic per part d’Israel dels
aqüífers del riu Jordà sense respectar els mínims criteris de
sostenibilitat ha posat en perill l’existència mateixa del riu i de
la Mar Morta, condemnada a desaparèixer. Mentrestant, el
control absolut del subministrament per part de l’empresa
estatal Mikaroth nega l’accés a l’aigua de les palestines i els
palestins per als conreus tradicionals, abeurar els ramats i fins
i tot per garantir els mínims de subministrament d’aigua per a
ús domèstic. Mentrestant, les grans empreses de l’agroindústria
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israeliana com Mehadrin, Hadiklaim, Galileu, Arava o Mor
obtenen beneficis produint il·legalment i amb accés il·limitat a
l’aigua als territoris ocupats de la Vall del Jordà.

Des de la presentació per part del president dels Estats
Units Donald Trump del seu pla unilateral per a Palestina,
l’anomenat “Acord del Segle”, que entre altres violacions de la
legalitat internacional dona el vistiplau a l’annexió completa de
la Vall del Jordà a Israel, satisfent així la promesa electoral del
primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, la situació a la
Vall ha entrat en una fase dramàtica.

Sobre el terreny, durant les passades setmanes, hi ha hagut
una escalada de violència per part d’Israel per a fer efectiu el
pla d’annexió dels territoris de Cisjordània. Des del passat 1 de
juliol s’espera el desplegament de l’exèrcit d’Israel, nous plans
per a implementar més confiscacions de terres palestines i una
escalada del deteriorament de les condicions de vida.

Cal recordar que Israel ha incomplert de manera reiterada
totes les resolucions de l'ONU en relació amb el conflicte de
Palestina, entre les quals es compten la solució dels dos estats,
l'estatus especial de Jerusalem, la situació dels refugiats, els
Drets Humans, la condemna de sionisme, l'ocupació militar, l'ús
d'armes pels colons jueus en territoris ocupats, l'agressió a
Líban o els assassinats selectius, entre altres.

Per tots aquests motius, es presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja els plans d’annexió
del Vall del Jordà per part del govern israelià.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’anomenat “Acord
del Segle”, imposat unilateralment pel president dels Estats
Units, per violar la legalitat internacional permetre l’annexió
completa de la Vall del Jordà a Israel.

3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
Espanyol a defensar davant totes les instàncies internacionals:

1. La retirada immediata del Pla unilateral de Trump sota el
nom de l’”Acord del Segle”, atès que sense negociació amb la
part palestina no hi ha cap “acord”, ni resulta admissible ni
viable cap acord que no respecti la legalitat internacional i els
drets humans.

2. Que s’adoptin immediatament les mesures necessàries
per revertir l’espoli d’aigua del riu Jordà i garantir així la
supervivència del riu, de la Mar Morta, de tot l’ecosistema de
la Vall i alhora garantir un subministrament d’aigua suficient
per garantir la producció agrícola tradicional i unes condicions
de vida dignes per al poble palestí.

3. Que es prohibeixi la distribució i venda de mercaderies
produïdes il·legalment a les colònies israelianes dels Territoris
Ocupats Palestins i, específicament, a la Vall del Jordà.

4. Que exigeixi el compliment de totes les resolucions de
l'ONU respecte a Palestina i Israel des de 1948.

5. Que reconegui l'existència de l'Estat de Palestina com a
fórmula per a establir la possibilitat d'un diàleg entre iguals
encaminada a aconseguir una pau definitiva entre totes dues
parts amb respecte als Drets Humans i la legalitat internacional.

Palma, 5 d'agost de 2020
Les diputades

Patrícia Font i Marbán
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Castells i Baró
Alejandro López i Soria

H)
RGE núm. 11449/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
exigència de l'alliberament immediat de l'estudiant Patrick
George Zaki, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).

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.

Motivació del procediment d'urgència: L'estudiant Patrick
George Zaki roman detingut des del passat 7 de febrer de 2020
a una presó d'Egipte. Aquest empresonament es deu únicament
a la seva posició d'activista a favor dels Drets Humans. L'estat
de salut de Zaki pot empitjorar degut a les males condicions de
les presons egípcies, al virus de la Covid-19 i es fa
indispensable el seu alliberament immediat per a que pugui ser
jutjat amb totes les garanties legals que ara mateix se li estan
denegant, tal i com denuncien diverses ONG's a favor dels
DDHH a Egipte així com diverses universitats europees.

Patrick George Zaki, estudiant d'un màster en Estudis de les
Dones i de Gènere (GEMMA) coordinat per la Universitat de
Granada, fou detingut el passat 7 de febrer de 2020 quan aterrà
a l'aeroport del Caire. Zaki, de 27 anys, tornava a la seva terra
per a visitar a la seva família durant quatre dies, després d'haver
acabat els exàmens del primer quadrimestre universitari.

Volava des de Bolonya i segons un comunicat de
l'organització de defensa de drets humans Egyptian Initiative
for Personal Rights (EIPR), el jove fou immediatament detingut
a la seva arribada al Caire. Agents de l'Agència de Seguretat
Nacional el sotmeteren a l'aeroport a un interrogatori de 17
hores, i el mantingueren tot el temps esposat i amb els ulls
embenats. Durant l'interrogatori, la EIPR denuncia que fou
colpejat a l'estómac i a l'esquena i el torturaren amb l'aplicació
de descàrregues elèctriques en el tors.

L'endemà, la fiscalia de Al Mansura (Egipte) ordenà la seva
detenció durant quinze dies per a la seva investigació per
càrrecs de "difondre notícies falses", "incitar a la protesta" i
"incitar a la violència i a cometre delictes de terrorisme". La
Fiscalia afirmà que per prendre la seva decisió havien emprat
com a prova deu publicacions de la xarxa social "Facebook",
però no va permetre a l'advocat defensor ni a l'acusat
examinar-les. La seva detenció constitueix una passa més en la
repressió exercida contra les veus dissidents després de les
protestes de setembre de 2019 on es demanava la dimissió del
president Al Sisi, i durant les quals es van detenir almenys
quatre mil persones.
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El 22 de febrer de 2020 se celebrà una audiència a
Mansoura, la ciutat de naixement de Zaki, on es decidí estendre
la pena de presó durant al manco quinze dies.

La detenció d'aquest activista pro Drets Humans i Drets
LGTBI, ha provocat una cascada de reaccions de suport
arribades des del món acadèmic però també des del polític,
inclosa la declaració de David Sassoli, president del Parlament
Europeu, exigint el seu alliberament immediat.

Amnistia Internacional considera que Patrick Zaki és un
pres de consciència, detingut únicament per la seva tasca a
favor dels drets humans i per les opinions polítiques que ha
expressat a les xarxes socials. Per aquest motiu ha posat en
marxa diverses campanyes per demanar la seva posada en
llibertat.

Els centres del consorci europeu "Màster Erasmus Mundus
GEMMA" (Universitat d'Oviedo; Universitat de Granada;
Central European University; Universitat de Bolonya;
Universitat d'Utrecht; Universitat de Lodz; Universitat de Hull;
Universitat de York) van manifestar el següent en un comunicat
conjunt:

"Hem tengut coneixement de l'anunci realitzat pel president
egipci, Al-Sisi, d'amnistiar a 530 presoners dintre de les
mesures legals de reforç per la Covid-19. Apel·lam al Govern
d'Espanya, a la Comissió Europea, a les nombroses institucions
que s'han adherit a la nostra causa i a totes les universitats del
món que, com nosaltres, subscriuen els principis de la Carta
Magna, a unir-se perquè la seva petició sigui escoltada. És una
oportunitat per posar fi a aquesta terrible i absurda situació i
tornar a Patrick a la seva vida i que pugui reprendre els seus
estudis. Esperam ser capaços de rebre'l l'abans possible a la
nostra comunitat universitària".

Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universitat de Granada,
va emetre també un comunicat el 28 de juny de 2020:

"Després de l'anunci de Abdel Fatah al-Sisi, president
d'Egipte, d'una amnistia deguda a la Covid-19 que suposarà
l'alliberament de 530 presoners, vull unir aquesta declaració a
la del Rector de la Universitat de Bolònia, Francesco Ubertini,
per apel·lar als Governs espanyols i italians, a la Comissió
Europea, a les Universitats del Consorci GEMMA i a la resta
d'Institucions d'Educació Superior amb les que col·labora la
Universitat de Granada perquè en virtut dels principis de
llibertat i respecte per als DDHH que compartim, aixequem les
nostres veus en aquest moment. Aquesta pot ser l'única
oportunitat per posar fi a aquesta situació que dura ja 150 dies.
La nostra protesta conjunta pot aconseguir que Patrick pugui
tornar a la seva vida normal i reprendre els seus estudis de
màster GEMMA que està cursant".

Segons informació actualitzada el 27 de juliol d'enguany,
provinent de l'entorn de Patrick Zaki, l'estudiant encara roman
pres. El Tribunal penal, que havia de celebrar una audiència per
decidir la renovació de la seva detenció, va acordar
prorrogar-la per altres quaranta-cinc dies. Després de quasi cinc
mesos sense poder comparèixer davant un procurador o un
jutge, el seu entorn esperava que la seva primera
compareixença davant el Tribunal hauria portat alguna decisió
positiva, però malauradament no va ser així.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears considera que la detenció
de Patrick George Zaki, estudiant de màster en Estudis de les
Dones i de Gènere (GEMMA) coordinat per la Universitat de
Granada, i activista a favor de les llibertats i del col·lectiu
LGTBI, vulnera els Drets Humans a l'Estat d'Egipte i per aquest
motiu insta el Govern d'Espanya i a la Comissió Europea a
incrementar les gestions diplomàtiques i a augmentar la pressió
internacional sobre el govern egipci per tal d'assolir el seu
alliberament immediat.

Palma, 10 d'agost de 2020
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Silvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria

I)
RGE núm. 11450/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua-Baleares, relativa a suport al sector privat de la
comunicació de Balears davant la crisi de la COVID-19,
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: L' impacte de la crisi
econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha afectat
pràcticament tots els sectors productius i de serveis de les Illes
Balears. La dràstica reducció d'ingressos publicitaris ha
col·locat els mitjans privats de comunicació en una situació en
la qual s'han vist obligats a recórrer a ERTO i a reduccions de
plantilla per intentar superar el moment, i és per això que des
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares proposam amb
urgència l'aprovació d'aquesta iniciativa.

L'objecte de la present PNL és el suport als mitjans privats
de comunicació i als autònoms del sector. Això es justifica en
el fet que els mitjans públics s'han mantingut aliens als ERTO.

L'impacte de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de
la COVID-19 ha afectat pràcticament a tots els sectors
productius i de serveis de les Illes Balears. La dràstica reducció
d'ingressos publicitaris ha col·locat els mitjans privats de
comunicació en una situació en la qual s'han vist obligats a
recórrer a ERTO i a reduccions de plantilla per intentar superar
el moment.

La situació, però, no ha fet més que agreujar-se. En els
mesos previs a la pandèmia s'han produït acomiadaments i les
redaccions dels mitjans s'han vist considerablement reduïdes.
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En aquests moments s'imposen polítiques de suport a
l'economia en tots els sectors. I és per això que els mitjans de
comunicació no poden quedar al marge de l'acció de l'Executiu
de les Illes Balears. Encara que el càlcul és difícil i aproximat,
els mitjans de comunicació privats de les Illes donen feina a
unes 600 persones, cada una de elles amb la seva família i
circumstàncies.

Això sense comptar les empreses i els treballadors que de
forma transversal depenen de la comunicació. A més, el
periodisme constitueix un sector estratègic i valuós (per no dir
imprescindible) en una societat lliure. Ambdues són raons més
que justificades per impulsar mesures de suport al sector.

En aquestes mesures s'han de tenir en compte la cada
vegada més alta proporció de treballadors que presten els seus
serveis com a freelances o autònoms, la baula més dèbil de la
ja precària cadena laboral dels mitjans de comunicació.

La relació entre el poder executiu i els mitjans de
comunicació ha de ser transparent. No pot articular-se cap
mesura que posi en dubte la independència informativa dels
mitjans. Les ajudes que es puguin establir  han de tenir com a
únic objectiu la preservació de llocs de treball.

Per l'exposat, queda clar que el sector de la premsa i
comunicació hauria de comptar amb la mateixa consideració
que la resta de sectors i ser objecte de l'atenció del Govern de
les Illes Balears.

Així, des de VOX es proposa la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar un pla de foment del Sector del
Periodisme amb la finalitat de pal·liar l'impacte de la crisi
econòmica derivada de la COVID-19 i frenar la destrucció
d'ocupació en el sector.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la inclusió en aquest pla de les mesures transversals
que s'apliquen a altres sectors, especialment les encaminades a
la rebaixa fiscal de les empreses i les ajudes als autònoms.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a condicionar les ajudes i rebaixes fiscals a las
empreses dels mitjans de comunicació al manteniment de les
plantilles de treballadors sense cap minva en les seves
condicions laborals durant el temps en què es beneficiïn
d'aquestes ajudes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè las mesures s'aplicaran als mitjans i/o autònoms
sense establir criteris lingüístics de discriminació positiva.

Palma, 10 d'agost de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi.

J)
RGE núm. 11499/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a proves PCR a l'Hospital de Formentera, 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: Atès que en els pròxims
mesos, com cada any, començaran a donar-se casos d’altres
malalties respiratòries estacionals amb una simptomatologia
similar a la del virus que ha provocat aquesta pandèmia. I que,
per tant, serà molt important poder diferenciar entre un simple
constipat i una infecció per la malaltia de la COVID-19 per
prendre les mesures adients en cada cas i donat que l'Hospital
de Formentera ha de remetre les mostres obtingudes a altres
centres per obtenir els resultats, es fa necessari i urgent un
pronunciament de la Cambra al respecte per tal de pal·liar
aquesta situació.

Les autoritats sanitàries, tant nacionals com internacionals,
han determinat quines són les mesures efectives a prendre per
les administracions per evitar o almenys reduir les possibilitats
de rebrot de la pandèmia. Concretament una d’elles recomana
tenir els resultats de les proves de PCR abans de les 24h des de
la presa de mostres al pacient.

Hem de recordar que en els pròxims mesos, com cada any,
començaran a donar-se casos d’altres malalties respiratòries
estacionals amb una simptomatologia similar a la del virus que
ha provocat aquesta pandèmia. En aquests casos serà molt
important poder diferenciar entre un simple constipat i una
infecció per la malaltia de la COVID-19 per prendre les
mesures adients en cada cas. Actualment l’única manera
efectiva de fer-ho és amb una prova PCR. La fita és lluitar
contra la propagació del virus i protegir la salut de les persones
que viuen a les Illes Balears i les que ens visiten.

En el cas de l'Hospital de Formentera, un cop preses les
mostres s'han de remetre a altres centres per poder obtenir els
resultats, aquesta situació fa que es retardi considerablement el
temps entre la presa de mostres i els resultats obtinguts,
augmentant també la incertesa entre les persones afectades i
minvant l'eficàcia de la lluita contra la pandèmia.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears perquè, de manera urgent, posi tots els mitjans
necessaris per poder realitzar proves PCR -o de similar
eficàcia- per a detectar el virus de la COVID-19 a l’Hospital de
Formentera.

Palma, 11 d'agost de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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K)
RGE núm. 11540/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a implantació del professional
d'infermeria (infermer o infermera escolar) a tots els
centres educatius de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Educació, Universitat i Recerca (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Davant l'imminent inici
del curs escolar 2020/2021 en un context d'inseguretat degut a
l'augment del nombre de rebrots i contagis per COVID-19, que
preocupa tant a la comunitat educativa com a las famílies i a
l'alumnat.

La Plataforma Espanyola de la Infermera Escolar destaca
des de fa temps la necessitat d' implantar un professional de la
infermeria en cada un dels centres educatius, i més en el
moment actual, davant el començament del pròxim curs
2020/2021, amb la finalitat de prestar també labors
assistencials i de prevenció i de promoció de la salut per a
alumnes i docents davant els possibles rebrots por COVID-19.

La Plataforma i el Sindicat d'Infermeria SATSE, entre
d'altres, defensen que la implantació generalitzada de la figura
de l'infermer o la infermera escolar suposaria un benefici
inqüestionable per als nins, les nines i els joves, les seves
famílies, el professorat i la resta de la comunitat educativa. Es
tracta d'una figura plenament consolidada en països com el
Regne Unit, França i EEUU, entre d'altres.

També l'Organització Mundial de la Salut (OMS), en el seu
informe “Consideracions per a les mesures de salut pública
relacionades amb l'escola en el context de la COVID-19”, es
mostra partidària també de la presència de les infermeres i els
infermers en els centres educatius per col·laborar en la lluita
contra l'expansió d'aquest greu problema de salut pública.

A més de la labor que pot desenvolupar la infermera o
l'infermer escolar per evitar conductes i hàbits no saludables, la
Plataforma recalca la necessitat d'atenció continuada als
creixents problemes de salut crònics en els nins i les nines, com
asma, al·lèrgies, diabetis o epilèpsia, entre d'altres, que
exigeixen la prestació de cures en l'entorn escolar i l'educació
sanitària a pacients, cuidadors escolars i famílies.

Consideram que el Ministeri d'Educació i la Conselleria
d'Educació no poden ni han de carregar el personal docent amb
la responsabilitat de coordinar la realització de les actuacions
i mesures higienicosanitàries que resultin necessàries i
fonamentals per a la salut i la seguretat dels alumnes, com
recomana el document del Ministeri d'Educació, realitzat amb
el Ministeri de Sanitat. Tampoc no ha de carregar l'equip
directiu ni docent de cada centre educatiu amb la
responsabilitat d'alertar, vigilar i establir mesures de prevenció
davant possibles casos d'alumnes amb símptomes compatibles
de la COVID-19.

De conformitat amb el que reclamen els professionals,
entenem que és fonamental que els planes de contingència
davant la COVID-19 en els centres educatius incloguin
l'obligatorietat de comptar amb una infermera o un infermer
escolar de cara a evitar riscos per a la salut i la seguretat dels
nins, les nines i els joves, així com de la resta de la comunitat
educativa.

Por aquest motiu, el Grup Parlamentari Ciudadanos
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir un model de consens entre Sanitat i Educació
que faciliti la implantació generalitzada i progressiva de la
figura d'un professional d'infermeria escolar de forma
presencial i permanent en tots els centres educatius de les Illes
Balears sostinguts amb fons públics. L'infermer o la infermera
escolar realitzarà tasques de prevenció i atenció sobre la
COVID-19 i altres malalties o problemes de salut, així com de
formació i foment d'hàbits de vida saludables i de promoció de
la salut entre l'alumnat i la resta de la comunitat educativa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar, devora el professional d'infermeria i per
al seu suport, la figura del tècnic en cures d'infermeria en
aquells centres educatius en què el gran nombre d'alumnes així
ho requereixi.

Palma, 14 d'agost de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

L)
RGE núm. 12909/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a reserva marina de la Serra de
Tramuntana, 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 MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Les reserves marines són figures de protecció mitjançant les
quals es regulen els usos i l'explotació del medi marí, a fi
d'incrementar la regeneració natural dels recursos i de
conservar els ecosistemes marins més representatius.

Així, dins de l'àmbit de les reserves, existeix tota una sèrie
de limitacions d'activitats i s'estableixen zones de protecció
especial en les quals es restringeix totalment l'activitat
extractiva. Aquestes zones s'ha comprovat que actuen com a
focus de protecció dels alevins i que proliferen les espècies
comercials en tota la seva àrea d'influència. Per tant, les
reserves són, a més de figures de protecció d'ecosistemes i
d'espècies, instruments de gestió pesquera que permeten una
explotació sostenible dels recursos.
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El Govern de les Illes Balears gestiona onze reserves
marines: la de la Badia de Palma, compresa entre el Club
Nàutic de s'Arenal i el Cap de Regana, declarada en 1982; la
del Nord de Menorca i la dels Freus d'Eivissa i Formentera
declarades en 1999. En 2002, es va declarar la Reserva Marina
del Migjorn de Mallorca, al sud de l'illa. L'any 2004 es van
declarar les reserves de l'illa del Toro i la de les illes Malgrats.
En 2007 es va declarar la Reserva Marina del Llevant de
Mallorca, simultàniament amb la de Cala Rajada d'àmbit
estatal. En 2016 es va declarar la Reserva Marina del Freu de
sa Dragonera, en 2018 s'han declarat la Reserva Marina de la
Punta de sa Creu de Formentera i la de la costa nord-est
d'Eivissa-Tagomago i finalment, en 2019 s'ha creat la Reserva
Marina de l’Illa de l'Aire a Menorca. El conjunt suposa unes
63.200 hectàrees d'espai marí protegit mitjançant aquestes
figures.

Al nord-est de l'Illa de Mallorca i en les aigües exteriors de
la zona (amb una extensió d’ 11.285 hectàrees) hi ha la Reserva
Marina de Cala Rajada aquesta l'única reserva marina estatal.

Per a completar la xarxa de Reserves marines a les Illes
Balears és clau la creació de la Reserva Marina de la Serra de
Tramuntana. En tractar-se d’aigües exteriors la competència de
la seva declaració és estatal.

L'establiment d'una reserva marina d'interès pesquer en la
costa de la Serra de Tramuntana en l'àrea compresa entre Ses
Puntes i el Morro d’En Llobera, amb una extensió de 5.000
hectàrees, podria multiplicar entre cinc i vint vegades la
presència de peixos en la zona en un termini de tres anys.
Aquest fet podria generar una esperança a la pesca artesanal
que desapareixerà de la costa nord-oest de Mallorca si continua
el declivi dels últims quinze anys en què s'ha perdut el 75% de
la població de peixos.

La proposta de creació de la Reserva Marina de la Serra de
Tramuntana gaudeix del consens del Govern de les Illes
Balears, de l’Ajuntament de Sóller, la confraria de pescadors de
la localitat i la Federació Hotelera del municipi, entre d’altres.

Per la qual cosa, i a la vista de l’exposat, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
declarar una reserva marina d'interès pesquer a la costa de la
Serra de Tramuntana en l'àrea compresa entre ses Puntes i es
Morro d’en Llobera, amb una extensió de 5.000 hectàrees a la
major brevetat possible.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
establir els mecanismes de coordinació necessaris amb el
Govern de les Illes Balears per a la seva gestió.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
dotar dels mitjans necessaris de vigilància la nova reserva
marina.

Palma, 18 d'agost de 2020
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

M)
RGE núm. 13634/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a convocatòries per dotar de més efectius les
plantilles de policies locals en els consistoris de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

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

Des del Partit Popular venim reclamant des del principi de
la legislatura més previsió, més eficiència, en els processos de
formació, selecció de nous aspirants a Policia Local, més
implicació de la Conselleria d'Administracions Públiques i
Modernització a través de tots els seus òrgans i competències
per poder millorar aquest servei públic tan necessari per als
ciutadans del dia a dia a través dels seus ajuntaments de les
Illes Balears.

El president de la FELIB ja advertí el passat 23 de juliol
que serà necessari incrementar la plantilles de la Policia Local
dels consistoris per assumir els efectes de l’emergència
sanitària i a la vegada poder donar vacances al personal.

La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB)
proposa fer una borsa amb un percentatge mínim de policies
interins perquè els ajuntaments puguin disposar de personal en
moments de més demanda, com és l’actual.

La Policia Local és una de les forces destinades a fer el
seguiment del bon ús de la mascareta com a mesura de
prevenció davant el contagi pel coronavirus. Però la majoria de
les plantilles en els consistoris no estan cobertes al 100%, i fins
i tot hi ha municipis com Estellencs que no tenen policia local.
La FELIB considera que és hora de donar solució a una manca
històrica d'efectius policials, i si bé s’han de seguir fent
oposicions i formació per anar incorporant personal als
consistoris també és necessari dotar d’una borsa de treballadors
per afrontar amb rapidesa situacions sobrevingudes.

“Si ja tenim les plantilles infradotades, i ara a més hem de
sumar tots els mesos de feina intensiva per la COVID i que la
gent agafa vacances, molts ajuntaments es troben amb
problemes per cobrir les plantilles, més necessàries que mai”,
adverteix el president de la FELIB.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè la Conselleria d'Administracions Públiques i
Modernització, el més ràpid possible i que no excedeixi de 31
de desembre 2020, agendi les convocatòries necessàries per
poder garantir aquesta petició que es fa des de la FELIB per
cobrir totes i cadascuna de les necessitats actuals i les que es
preveuen en un present proper.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè la Conselleria d'Administracions Públiques i
Modernització organitzi la formació i capacitació necessària i
pugui iniciar-se abans del 31 de març de 2021.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir la qualitat formativa que s'imparteixi a les
illes menors per no veure's perjudicats els professionals.

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

N)
RGE núm. 13635/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a reconeixement d'ajut per habitatge i
desplaçament als serveis especials de bombers de les illes
menors d'Eivissa, Formentera i Menorca per formació, tal
com va anunciar d'una línia la consellera Castro per als
policies locals, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

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

L'EBAP treu una línia de beques per a policies locals que
reben la formació bàsica fora de la seva illa i entenem una
oportunitat que es poguessin acollir-se també els bombers de
les illes menors.

Des del Partit Popular compartim la nova línia de beques
que ha tret l'EBAP per minimitzar els esforços econòmics, com
no podria ser d'una altra manera, ja que el 26 d'abril de 2017 es
va presenta en aquesta línia una PNL en comissió i va ser
aprovada per unanimitat, per tot l’esforç que suposa
desplaçar-se de l'illa menor on resideixes, Menorca, Eivissa i
Formentera, per tal de formar-te com a Policia Local a
Mallorca.

La consellera d’Administracions Públiques i Modernització,
Isabel Castro, va anunciar a finals de juliol que l'EBAP treu una
línia de beques per a policies locals que reben la formació
bàsica fora de la seva illa, aquestes ajudes per habitatge i
desplaçaments durant la cerimònia de lliurament de diplomes
a quatre agents de les Pitiüses a Formentera.

Conscients tots que la missió de l'EBAP és millorar la
formació i la capacitació dels empleats públics de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i gestionar la selecció, la provisió
i la promoció del personal al servei de l'administració de la
nostra comunitat autònoma, amb la finalitat d'incrementar
l'eficiència i l'eficàcia del servei públic i, d'aquesta manera, la
satisfacció de la ciutadania.

Si realment la visió de l'EBAP és voler ser la institució de
referència a les Illes Balears en la formació contínua dels
empleats públics, de tal manera que aquesta formació es
conformi com la base necessària per a la consecució de la
promoció i la carrera professional i, per tant, com a element

motivador principal en la professionalització de la funció
pública, fan falta aquestes línies d’ajuts.

Segons va destacar la consellera Isabel Castro, el Govern de
les Illes Balears, mitjançant l’EBAP, "és sensible a l’enorme
sacrifici que fan els agents en formació, lluny de la seva llar,
per convertir-se en servidors públics". "Els dos agents
formenterencs de l’edició d’enguany són probablement els que
ho saben millor", ha dit en referència al 41è curs de capacitació
bàsica impartit per l’EBAP a Mallorca al llarg de 2020, en el
qual també participen 18 agents d’Eivissa, 9 de Menorca i 7 de
Mallorca.

Ja es va reivindicar dins el discurs que compartim del passat
26 d’abril de 2017 que no s’hauria de fer una sol·licitud
puntual per a un cas concret com és aquest, sinó que hauria de
ser ja una iniciativa del Govern, sistematitzar aquest tipus
d’ajuts i preveure la seva dotació econòmica en el pressupost
perquè es fes efectiu en tots aquells àmbits on hi ha d’haver
plans de formació, on hi ha d’haver assistència de representats
d’altres illes celebrar-se a Mallorca.

Pel que des del Partit Popular entenem just que els serveis
especials de bombers també requereixen d'una formació
especial i en moltes ocasions s'han de desplaçar a Mallorca com
ho fan els policies locals. Per aquest motiu veiem una obligació
de la administració i una oportunitat i presentam aquesta PNL
perquè a la nova línia també puguin acollir-se els bombers dels
serveis de Menorca, Eivissa i Formentera.

És per tots aquest motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització a reconèixer i
garantir en aquesta nova línia de beques o, si n'és el cas,
crear-ne una altra amb las mateixes condicions per habitatge i
desplaçaments per romandre fora de la seva illa d'origen als
bombers de Menorca, Eivissa i Formentera per tal de poder
participar en els diversos cursos de formació.

Palma, 19 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

O)
RGE núm. 13642/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a rebuig
al maltractament animal, 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 Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

Aquests últims mesos, lamentablement hem pogut veure
diverses notícies en premsa sobre un fets repulsius i
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menyspreables d'algunes persones cap a (uns altres) animals.
En concret, parlem del cas del moix Grisito, cruelment colpejat
fins a la seva mort per diversos joves a Manacor, o del ca
Timple, lligat i torturat fins a la seva mort per part d'una parella
a Lanzarote.

Encara que la majoria de la població mostra un
comportament respectuós i afectuós cap als animals, encara
veiem gairebé diàriament casos de maltractament a animals.
Aquí n'hem esmentat dos, però molts més han ocorregut aquest
mateix estiu. Aquest tipus de fets tan menyspreables i
immorals, com no pot ser d'una altra forma, generen un fort
rebuig social. Mostra d'això és que arran dels fets a què ens
hem referit s'ha creat una iniciativa en la plataforma change.org
on ja s'han recollit més de trenta-cinc mil signatures que
reclamen justícia per al gat Grisito.

Això posa de relleu, una vegada més, que la sensibilitat
social va per davant del legislador, perquè en el Codi Civil i
altres normatives els animals encara són considerats com a
coses i no éssers que senten, quan la societat sí que té clar que
tant Grisito com Timple i molts altres animals torturats van
sentir por i dolor fins a la seva mort. Per això mateix són molts
els ciutadans que sol·liciten el coherent, una revisió de la
legislació actual perquè reconegui que els animals són éssers
vius dotats de sensibilitat i que els de companyia són, a més, un
tipus especial d'aquells per l'especial vincle d'afecte que els
lliga a l'ésser humà, per dotar de protecció i consideració a
aquests éssers que la mereixen, de manera concorde al que
considera la societat actual, que dista molt de la de fa diverses
dècades.

La forma en què tractem als animals domèstics ens dóna
una mostra de la nostra humanitat, del civilitzats i avançats que
estem com a societat. Els animals mereixen una vida sense
sofriment, humiliacions ni explotacions. Per això és prioritari
avançar en la protecció dels seus drets. El nostre deure com a
representants públics és saber escoltar i impulsar el que la gent
a la qual representem reclama, i la societat actual, sens dubte,
pretén ser una societat més sensible i empàtica cap a la vida
dels animals que ens envolten. L'article 13 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea ja disposa que la Unió i els
estats membres tindran plenament en compte les exigències en
matèria de benestar dels animals com a éssers sensibles.

Per això mateix no es pot tolerar ni emparar actes tan
menyspreables i repugnants com el maltractament a un animal.

La violència només genera més violència, i per això fets
com els detallats anteriorment són una amenaça per a la nostra
societat, una societat que cada vegada pretén ser més cívica,
més sensible i més respectuosa cap a la vida que ens envolta,
per això mateix mai haurien de permetre's actuacions incíviques
com són la tortura d'un ésser viu.

Les morts d'aquests animals a les mans de gent violenta i
sense cap moral no han estat les primeres, i per desgràcia no
seran les últimes fins que no s'atalli el problema de fons, per la
qual cosa amb una finalitat pedagògica resulta convenient
també una modificació de l'article 337 del Codi Penal que,
reculli el concorde en sentir de la societat actual.

Per tot això, els Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè impulsi un projecte de llei de modificació del Codi Civil
per donar una nova redacció a tots aquells preceptes que
afecten els animals amb la finalitat que l'articulat reculli
adequada i prou la idea que els animals són éssers vius dotats
de sensibilitat i que els de companyia són, a més, un tipus
especial d'aquells pel vincle d'afecte que els uneix a l'ésser
humà, dotant-los d'una protecció adequada a aquesta
consideració i d'un tractament jurídic concorde

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè impulsi la modificació de l'article 605 de la Llei 1/2000,
de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, perquè reculli la
inembargabilitat dels animals de companyia.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè impulsi la modificació de l'article 111 de la Llei
Hipotecària per excloure també d'aquest gravamen als animals.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè impulsi la modificació de l'article 337 del Codi Penal
per millorar la definició dels animals que queden inclosos en
els tipus delictius de què tracta, i revisar el tipus objectiu,
ampliant les conductes punibles, i les penes previstes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar en coordinació amb la resta d'institucions de
les Illes Balears una campanya de conscienciació ciutadana
contra el maltractament animal, la qual inclogui també un
programa de xerrades informatives en l’àmbit educatiu, amb la
finalitat d'arribar a la major població.

Palma, 21 d'agost de 2020
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Maria Pilar Carbonero i Sánchez
Miquel Ensenyat i Riutort

P)
RGE núm. 13643/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures urgents en matèria d'habitatge públic,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

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

La problemàtica de l'habitatge públic en els últims anys a
les Balears s’està agreujant per diferents motius. Unes
polítiques errònies que fan encarir els preus, poc incentivadores
i a tot això hi sumem la COVID-19 i els efectes econòmics que
són devastadors. També les últimes regulacions mitjançant els
decrets llei elaborats pel Govern de la Sra. Armengol, fan una
combinació perfecta perquè no s'avanci en la direcció de la
urgència necessitat de disposar d'habitatges publiques com més
aviat millor.

D’ençà que es va a aprovar la Llei d’habitatge, els preus han
crescut un 7,3% a les Illes Balears segons les dades
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proporcionades per l’INE, només per davall de Madrid i a la
par amb Catalunya. Per la seva banda, el lloguer continua
creixent a taxes interanuals del 5% aproximadament. 

Des del Partit Popular, ens preocupa la manca d'eficiència
i manera de procedir del Govern a l'hora de donar resposta als
compromisos, i les necessitats dels ciutadans de Balears
referents a l'habitatge. No és lògic que la primera promoció
anunciada pel mateix conseller la legislatura passada, el
17-11-2016, de 4 habitatges amb uns terminis previstos de
lliurament per març 2018 i en la seva última compareixença, el
conseller Pons, parla per finals d'any 2020.

Al Ple del passat 21 de juliol des del Partit Popular es van
interessar per la situació que es trobaven les promocions
compromeses d'HPO a Menorca i anunciades pel conseller de
Mobilitat i Habitatge de forma reiterada. Perquè des del Partit
Popular som partidaris també que hi hagi habitatge públic, però
molt important que s'executin en els terminis previstos, el que
la realitat demostra molt allunyada del desig i urgència dels
ciutadans de les illes.

Tots hauríem de ser conscients i realistes que les coses han
canviat molt i poden empitjorar més.

Ens preocupa veure que hi hagi promocions aturades des de
fa més de 4 mesos sense saber el motiu, sense saber res. Les
necessitats dels ciutadans a l'espera d'un pis d'HPO augmenta
any rere any a Balears, ja són més de 4.000 les persones que
estan inscrites per disposar d’un.

Que sigui un compromís del Govern per a aquesta
legislatura, és de sentit comú i de responsabilitat i així ho
ratificava el conseller Pons el passat 14 de novembre a la
Comissió d'Hisenda i Pressupostos. La feina feta, l’experiència
acumulada, les decisions preses i compartides per al conjunt de
la societat… Ara ens hem marcat l’objectiu de duplicar l’actual
parc d’HPO en quatre anys, passant de 1.800 habitatges actuals
a 3.600 habitatges. També es va comprometre amb els
principals objectius el dia de la seva compareixença davant la
Comissió de Medi Ambient el passat 19 abril.

Coneixedors que a dia d'avui hi ha diferents promocions
que estan paralitzades, i el conseller Pons no va aportar cap
tipus de informació o justificació, de manera que ens fa sospitar
que en el fons de la qüestió hi hagi algun tipus d'inconvenient
tècnic o manca de recursos econòmics.

Des del Partit Popular ens preocupa la manca d'eficiència
i manera de procedir del Govern a l'hora de donar resposta als
compromisos de les necessitats dels ciutadans de Balears
referents a l'habitatge. No és lògic que la primera promoció
anunciada pel mateix conseller la legislatura passada el
17-11-2016 de 4 pisos que tenia uns terminis previstos de
lliurament per al mes de març 2018 i en la seva última
compareixença el conseller Pons parla ara per finals d'any
2020.

Després de la crisi sanitària provocada pel coronavirus,
Espanya s'endinsa en una greu crisi econòmica. Durant els
mesos de confinament, els experts han assegurat en repetides
vegades que es produiria una gran caiguda de l'activitat. Molts
esperaven que el preu de l'habitatge caigués en picat, però, els
primers informes apunten que segueix pujant lleugerament.

Així, la primera anàlisi, amb dades de 2015 a 2018,
reflecteix un augment notable el primer any i certa moderació
la resta, sent algunes de les principals zones «tensionades»
Madrid, Barcelona, ??Màlaga, València, Màlaga o les illes
(Canàries i Balears). La xifra de compravendes a Balears a
l'abril de 2020 va ser de 741 (1 -27,85% en taxa interanual),
segons l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat
de l'INE.

Pel que fa als preus mitjans, el metre quadrat dels habitatges
comprats a Illes Balears al gener de 2020 va arribar als
2.640,62 euros. En comparació amb el mateix mes de l'any
anterior el preu mitjà de l'habitatge a Illes Balears ha
experimentat una variació de l'5,8%.

A més de ser una de les comunitats més cares per llogar un
pis, Balears és on més ha pujat el cost entre els anys 2015 i
2018. En concret, el lloguer s'ha encarit gairebé un 15,6% en
quatre anys, mentre que a Catalunya i Madrid l'increment ha
estat de l'13% i de l'11,4%, respectivament. A les Balears, i en
concret a Palma, estan pendents de poder regular els preus.

També volem remarcar un cop més, la col·laboració
publicoprivada per ajudar a minimitzar aquesta necessitat social
importantíssima que tenim a la nostra comunitat sobre
l'habitatge. La col·laboració privada, s'ha de veure com un aliat
del problema, mai com un enemic o obstacle.

No es pot esperar més, es fa necessari que el Govern posi
les bases perquè aquests habitatges compromesos, licitats i
començats s'acabin abans de començar-ne de nous que l'únic
que aconseguiran és tenir tot sense fer, s’incorporin al mercat;
en tot cas resulta necessari a curt termini ajudar aquells
segments de població que pateixen majors dificultats per
accedir a un habitatge, com ara els joves, les famílies
nombroses, les monoparentals, entre d’altres.

La crisi de la COVID-19 ens obliga a refer pressupostos i
prioritzar altres necessitats, però des del Partit Popular entenem
i per aquest motiu presentam aquesta PNL per garantir un dret
bàsic i necessari dels ciutadans de les Illes, perquè puguin tenir
alguna opció si s'acaben el més ràpid possible totes les
promocions en marxa de HPO.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment de
les previsions del conseller de Mobilitat i Habitatge, Sr. Marc
Pons, en relació amb la política d’habitatge duta a terme des de
la seva conselleria i lamenta que, amb un pressupost superior
al d’altres legislatures no hagi estat capaç d’afrontar el
problema de l’habitatge a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge a finalitzar totes les promocions ja
licitades i iniciades a les Illes Balears, abans de començar-ne de
noves per així intentar poder complir amb els terminis fixats i
lliurar-les a las persones i/o famílies el més prest possible.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a que l’habitatge sigui un veritable objectiu prioritari
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i, en conseqüència, augmenti la partida pressupostària prevista
per a la promoció d’habitatges de protecció oficial (HPO) de
cara als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per al 2021 per tal de finalitzar el més aviat
possible les promocions ja iniciades i afrontar-ne de noves un
cop s’hagin acabat les ja iniciades.

Palma, 21 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

Q)
RGE núm. 13758/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls del servei de policia tutor, davant la Comissió
d'Educació, Universitat i Recerca.

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

Des de 2015 està implantant a tot arreu de les Illes
programes específics de col·laboració entre l’administració
local i l’Administració del Govern de les Illes Balears per
poder impulsar un servei essencial i prioritari per millorar la
qualitat del sistema educatiu i evitar l’abandonament primerenc
de tot un col·lectiu d’alumnat.

El servei de policia tutor s’ha anat desenvolupant al llarg
dels diferents cursos escolars i s’ha anat implementant en
diferents municipis, convertint-se en un servei de referència i
suport per a centres, equips docents i equips de serveis socials
per aconseguir que tot l’alumnat avanci dins del sistema i evitar
un gran nombre d’abandonaments escolars primerencs i reduint
l’absentisme escolar en general. Igualment, aquesta figura
col·labora de forma important en la reducció o el control de les
conductes addictives de la població escolar i permet tenir un
control sobre possibles casos de tabaquisme, alcoholisme i ara,
darrerament, els casos de ludopaties primerenques que estan
apareixent entre la població escolar adolescent.

Durant la crisi de la COVID-19 s’ha posat de manifest la
feina feta per aquesta figura i que ha estat, moltíssimes
vegades, fonamental per poder continuar el procés
d’ensenyament i aprenentatge a distància per part de molts
alumnes. Durant l’estat d’alarma passat en mesos anteriors,
aquesta figura va ser clau per mantenir l’alumnat en contacte
amb els centres, el repartiment d'eines per poder fer feina en
línia (foren els encarregats de repartir ordinadors, targetes SIM,
etc.) i per facilitar als equips directius i docents dels centres de
les Illes Balears el manteniment del contacte amb les famílies.

Així doncs, s’han comptabilitzat més de 7.200 actuacions
dels policies tutors de les Illes Balears durant aquesta situació
d’alarma, cosa que posa de manifest la importància i la vàlua
d’aquesta figura arreu de les illes i s’han aconseguit
“reconnectar” més de 800 alumnes que durant aquest situació
havien deixat de tenir contacte amb els centres educatius, i s’ha
aconseguit que l’alumnat i les seves famílies entenguessin que

la situació d’alarma va fer que les classes passessin a ser a
distància i s’havia de mantenir el contacte permanent amb els
centres educatius.

Ara, no sols hem de reconèixer aquesta feina immensa que
s’ha fet des de la Direcció General d’Emergències per poder
mantenir aquest programa i impulsar-lo, sinó que també hem de
seguir engrescant totes les administracions locals, insulars i
autonòmiques perquè aquesta figura de policia tutor agafi la
importància que li correspon i es vegi potenciada la seva feina
amb un reconeixement social com a eina clau en la protecció
del menor i el respecte als drets de la infància.

1. El Parlament de les Illes Balears constata la feina feta per
part del programa de Policies Tutors i reconeix la importància
d’aquesta figura com a eina clau per al creixement social i el
desenvolupament d’infants i joves evitant un gran nombre
d’abandonaments escolars precoços.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir impulsant aquest programa i a facilitar el seu
creixement tant a nivell quantitatiu com qualitatiu mitjançant un
augment del nombre de policies tutors i una acció específica de
formació i capacitació d’aquests policies davant les noves
situacions de confinament o classes no presencials que es
puguin donar derivades de la pandèmia de la COVID-19.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir millorant la coordinació i cooperació amb les
diferents administracions locals i insulars de les Illes Balears
per poder aconseguir un millora significativa en la implantació
d’aquesta figura de policia tutor al major nombre de municipis
de les Illes Balears.

Palma, 26 d'agost de 2020
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 11343/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
de la directora d'Alta Inspecció d'Educació a les Illes
Balears, Irene García Sureda, sobre l'informe emès el
passat 21 de juliol, davant un recurs interposat el 26 de
juny de 2020 per l'Associació de Professors Lliures
d'Enginyeria Social (PLIS), en el qual es nega a instar el
Govern de les Illes Balears a complir amb les sentències del
Tribunal Suprem 2548/2014 i 2549/2014 que fixen en un
percentatge mínim del 25% les hores lectives
d'ensenyament que, almenys, ha d'impartir-se en castellà en
els centres educatius.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de setembre de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca
acordi la compareixença urgent de la directora d'Alta Inspecció
d'Educació a les Illes Balears, Irene García i Sureda, per tal
d'informar sobre el tema indicat, atesa la necessitat immediata
i urgent de rebre les informacions i les explicacions
corresponents a l'informe emès el passat 21 de juliol, davant un
recurs interposat el 26 de juny de 2020 mitjançant el qual es
nega a instar el Govern de les Illes Balears a donar compliment
al percentatge mínim del 25% les hores lectives d'ensenyament
que, almenys, ha d'impartir-se en castellà.

Palma, a 2 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 11389/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora
general de Primera Infància, Innovació i Comunitat
Educativa, sobre l'estat d'elaboració del protocol sanitari
específic per a l'etapa d'educació infantil de 0 a 6 anys que
sigui d'aplicació a partir de l'inici del pròxim curs, creada
arran de l'aprovació de la Proposició no de llei RGE núm.
8911/20.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de setembre de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca
acordi la compareixença urgent de la directora general de
primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per tal
d'informar sobre el tema indicat, atesa la imminència de l'inici
del pròxim curs escolar i la necessitat d'aprovació del protocol
a què fa referència la Proposició no de llei RGE núm. 8911/20
abans de l'inici d'aquest.

Palma, a 2 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 11393/20, de 3 diputats membres del Grup

Parlamentari Popular, membres de la Comissió de Salut,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Jorge Tera
Donoso, secretari general de SATSE Illes Balears, sindicat
d'infermeria, sobre la celebració d'una sessió informativa
per tal que pugui exposar la seva visió i propostes en relació
amb el sistema de salut.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de setembre de 2020, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença del
Sr. Jorge Tera Donoso, secretari general de SATSE Illes
Balears, sindicat d'infermeria, per tal de celebrar una sessió

informativa en el si de la comissió a fi que pugui exposar la
seva visió i propostes en relació amb el sistema de salut que
descriu al seu escrit RGE núm. 11391/2020.

Palma, a 2 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 11420/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
del director de l'Oficina Balear de la Infància i
l'Adolescència (OBIA), sobre l'informe anual de les Illes
Balears 2019.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de setembre de 2020, conformement amb l'article 46.3 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 urgent del Sr. Serafín
Carballo, director de l'Oficina Balear de la Infància i
l'Adolescència, per tal d'exposar les conclusions i
recomanacions contingudes a l'informe anual de les Illes
Balears.

Palma, a 2 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 13741/20, de 3 diputats membres del Grup

Parlamentari Popular, membres de la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent de la consellera d'Afers
Socials i Esports, sobre la gestió que està portant a terme en
els centres de menors amb mesures judicials i en els centres
de menors tutelats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de setembre de 2020, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera d'Afers
Socials i Esports, per tal d'informar sobre el tema indicat, ateses
les notícies aparegudes el 25 d'agost en relació amb els
aldarulls i la fuga de menors en el centre d'Es Pinaret.

Palma, a 2 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet
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Ordre de Publicació

F)
RGE núm. 13742/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
de la directora gerent del patronat de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel, sobre els detalls de la situació
publicada a les notícies.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de setembre de 2020, conformement amb l'article 46.3 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 urgent de la Sra. Josefina
Tur, directora gerent del patronat de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel, per tal d'informar sobre el tema indicat,
atesa la gravetat dels fets ocorreguts a la institució pública.

Palma, a 2 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
RGE núm. 13743/20 i 17747/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
de la consellera de Salut i Consum, sobre la gestió actual, la
prevenció, el control i els seguiments dels contagis i rebrots
provocats per la COVID-19 a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de setembre de 2020, conformement amb l'article 192.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre
el tema indicat, ateses les diverses notícies sobre les
irregularitats i els problemes que s'estan produint als centres de
salut i que estan generant deficiències en la tasca dels
professionals d'Atenció Primària davant la pandèmia de la
COVID-19.

Palma, a 2 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
RGE núm. 13749/20, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent de la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització, sobre la posició del Govern de
les Illes Balears respecte del Reial Decret Llei 27/2020, de
4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari
i urgent, aplicables a les entitats locals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de setembre de 2020, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença urgent de la Sra. Isabel Castro,

consellera d'Administracions Públiques i Modernització, per tal
d'informar sobre el tema indicat, donat que a les Illes Balears
uns 600 milions d'euros de romanents municipals es podrien
veure afectats per l'esmentat decret llei si els ajuntaments
balears decideixen cedir, abans del 15 de setembre, els seus
romanents al Govern de l'Estat.

Palma, a 2 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8463/20.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de setembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13854/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
equiparació a les condicions de navegació que té Canàries pel
que fa a l'Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual
s'estableixen les condicions a aplica a la fase de desescalada.

Palma, a 2 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Creació i composició de la Comissió no permanent

d'estudi en matèria de planificació i gestió dels recursos
hídrics (RGE núm. 11105/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juliol de 2020, admeté a tràmit l'escrit esmentat, de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, mitjançant el
qual es comunica l'aprovació de la Proposició no de llei RGE
núm. 9183/19, relativa a creació d'una comissió no permanent
d'estudi en matèria de planificació i gestió de recursos hídrics,
i acordà de sotmetre l'acord de creació i composició a
l'audiència de la Junta de Portaveus.

Un cop oïda la Junta de Portaveus, en sessió de dia 2 de
setembre de 2020, la Mesa, constituïda com a tal a la dita
sessió, conformement amb l'establert als articles 60 i 61 del
Reglament de la cambra, adopta formalment els acords
següents: 
• La creació de la Comissió no permanent d’estudi en matèria

de planificació i gestió dels recursos hídrics.
• Objecte: Estudiar la situació dels recursos hídrics de les

Illes Balears per tal que, un cop finalitzades aquestes
tasques d’estudi, s’estableixin els principis sobre els quals
aquesta comissió considera que seria òptim gestionar els
recursos hídrics de les quatre illes.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf#page=31
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• Regles d’organització i funcionament: les establertes a la
secció primera del capítol III del títol IV del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.

• Composició: mateixa composició numèrica de les
comissions permanents legislatives, amb el mateix criteri
distributiu, és a dir: 

4 diputats del Grup Parlamentari Socialista
3 diputats del Grup Parlamentari Popular 
1 diputat del Grup Parlamentari Unidas Podemos
1 diputat del Grup Parlamentari Ciudadanos
1 diputat del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
1 diputat del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares 
1 diputat del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears
1 diputat del Grup Parlamentari Mixt.

• Termini: mentre duri la missió per la qual la comissió ha
estat creada.

• Dictamen: serà votat en el si de la mateixa comissió.
• Ordenar-ne la publicació en el BOPIB.
• Recaptar dels grups parlamentaris la designació dels

diputats respectius que n’hagin de formar part.

Palma, a 2 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència en relació amb la convocatòria

d’una oposició en torn lliure per proveir una plaça de
funcionari o funcionària de carrera del cos d’assessors
facultatius especialitat biblioteconomia i documentació per
ocupar el lloc de treball de cap de Gestió Documental del
Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 22 de juliol de
2020, atès que el lloc de treball de cap del Servei de Gestió
Documental roman vacant i dotat pressupostàriament i d’acord
amb el que estableixen els articles 7, 10, 11, 12 i 13 de l'Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears, acorda d’aprovar
la convocatòria d’una oposició en torn lliure per proveir una
plaça com a funcionari o funcionària de carrera del cos
d’assessors facultatius especialitat biblioteconomia i
documentació del Parlament de les Illes Balears per ocupar el
lloc de treball de cap de Gestió Documental. 

Per això, d’acord amb la Mesa i oïda la Junta de Personal,
dict la resolució següent

Resolució

1. S’aprova la convocatòria d’una oposició en torn lliure per
proveir una plaça com a  funcionari o funcionària de carrera del
cos d’assessors facultatius del Parlament de les Illes Balears per
ocupar el lloc de treball de cap de Gestió Documental, atès que
l’esmentada plaça roman vacant i dotada pressupostàriament.

2. S’aproven les bases que han de regir aquesta convocatòria,
que s’adjunten com a annex I. També s’aprova el temari que
s’adjunta a l’annex II.

3. Es designen els membres de l’òrgan de selecció.

4. S’ordena la publicació d’aquesta Resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, a la pàgina web del
Parlament i al tauler d’anuncis de la institució.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma,  22 de juliol,  de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

ANNEX I
Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1. Es convoca el procés selectiu per proveir, mitjançant
oposició en torn lliure, una plaça de funcionari/ària de carrera
del cos d’assessors facultatius especialitat biblioteconomia i
documentació, grup A, subgrup A1, nivell de complement de
destí 28 i complement específic de 1.580,83 € mensuals per
ocupar el lloc de treball de cap de Gestió Documental del
Parlament de les Illes Balears.

1.2. La prestació del servei s’efectuarà en règim de dedicació
exclusiva.
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1.3. Al funcionari o a la funcionària que accedeixi a aquesta
plaça, amb caràcter general, li corresponen les funcions de
manteniment de la unitat de la biblioteca i conservació
d'aquesta; adquisició, classificació i manteniment dels fons
bibliogràfics, documentals i d'hemeroteca del Parlament;
atenció i custòdia de la sala de lectura, on s'atenen els
parlamentaris i les persones autoritzades, d'acord amb el
caràcter públic de la biblioteca de la cambra; organitzar la
documentació parlamentària i administrativa i fer-ne el
tractament documental; assignar descriptors a totes les
iniciatives parlamentàries d'acord amb el tesaurus del
Parlament; fer les recerques documentals sobre les matèries que
són competència de l'àrea o de l'oficina respectiva; col·laborar
en la preparació dels dossiers i acomplir les altres tasques
anàlogues que se'ls encomani. Aquesta persona es converteix
en un gestor eficaç amb competències per actuar decisivament,
optimitzar el valor de la informació i evitar els riscos d'una
mala gestió. A més, com a cap de servei li correspondrà
coordinar, organitzar i controlar el correcte exercici de les
seves funcions per part dels negociats de Biblioteca i de
Documentació i formular les propostes tendents a millorar
l'eficàcia en la prestació dels serveis que els són propis, tant des
del punt de vista d'organització de la feina com de la dotació
del material necessari. Li correspon la preparació i la
distribució dels estudis i la documentació de suport als treballs
parlamentaris;  l'organització i la custodia del fons bibliogràfic
de la biblioteca del Parlament de les Illes Balears. La
realització de propostes d'adquisició, catalogació, classificació,
conservació i difusió dels fons bibliogràfics, facilitar la
informació als diputats i serveis de la cambra, així com establir,
d'acord amb les directrius que es marquin, els intercanvis de
documentació amb altres parlaments, institucions universitàries
i centres d'estudi.

1.4. La realització d'aquest procés selectiu s'ajusta al que
estableixen:

a. L'article 103.3 de la Constitució Espanyola.

b. L’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears.

c. La Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, de 30
d’octubre, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre.

d. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

e. El Reglament d’ingrés del personal al servei de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret
27/1994, d’11 de març.

f. El Reglament de proveïment de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris al servei de
l’Administració, aprovat pel Decret 33/1994, de 28 de març.

g. El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el
procediment de selecció del personal funcionari interí al servei
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

h. El Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència de
coneixements de la llengua catalana en els procediments
selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball

de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

i.  El Reglament de composició i funcionament dels
tribunals qualificadors i comitès tècnics de valoració del
Parlament de les Illes Balears, aprovat per Acord de Mesa, de
10 de juny de 2020.
   
1.5. Les proves de la fase d'oposició del procés selectiu
s'iniciaran a partir del mes de gener de l'any 2021.

1.6. Totes les comunicacions i les notificacions derivades
d'aquesta convocatòria s'han de fer públiques al tauler d'anuncis
del Parlament i també a la pàgina web del Parlament, sens
perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

2. Requisits de participació

2.1. Per participar en aquesta convocatòria, les persones
interessades han de complir, en la data d’acabament del termini
de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals
han d’estar en possessió durant tot el procés selectiu:

a. Ser ciutadà espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels
estats membres de la Unió Europea o d’algun dels països que
hagin subscrit un tractat internacional d’acord amb l’establert
als articles 56.1 i 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.

b. Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per
a la jubilació forçosa.

c. Tenir el grau en Documentació i Informació; la
llicenciatura en Informació i Documentació; la diplomatura
universitària en Biblioteconomia i documentació més un segon
cicle universitari; la llicenciatura o el grau en Humanitats,
Història o Ciències Socials en qualsevol de les seves branques
i amb un postgrau o màster que l’habiliti per exercir de
documentalista bibliotecari.

d. Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per
exercir les funcions pròpies de la plaça convocada.

e. No estar inhabilitades per sentència ferma per a l'exercici
de les funcions públiques ni estar separades, mitjançant
expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració
pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola
han d'acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa,
que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna
penal que els impedeixi l'accés a la funció pública en llur estat
d'origen.

f. Estar en possessió del certificat C1 de coneixements de
català, acreditat mitjançant certificat, títol, diploma o
equivalent, expedit o homologat per l’òrgan competent en
matèria lingüística del Govern de les Illes Balears o bé per
l’Escola Balear d’Administració Pública. 

g. Aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola, hauran d’aportar les corresponents certificacions
d’homologació del títol exigit a l’apartat c pel Ministeri
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d’Educació i així mateix el de coneixement de la llengua
castellana degudament homologat. 

2.2. Tots els requisits generals i específics que indica la base
segona s’han de complir el darrer dia del termini de presentació
de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la data de la
presa de possessió com a funcionari o funcionària de carrera.

2.3. D’acord amb l’article 13.3 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears, per a l’accés al cos d’assessors
facultatius del Parlament de les Illes Balears, s’exigeix que els
aspirants estiguin en possessió de la titulació superior
necessària per a l’exercici de les respectives funcions.

3.  Sol·licituds

Les persones interessades a participar en el concurs han de
presentar una sol·licitud en el termini de vint dies naturals
comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta
convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud:

a. Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el
cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la
personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).

b. Una fotocòpia acarada del títol que doni accés al lloc de
treball del cos d’assessors facultatius especialitat
biblioteconomia i documentació.

c. Una declaració responsable de les persones aspirants que
compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques
i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les
funcions del cos d’assessors facultatius especialitat
biblioteconomia i documentació.

d. Coneixements orals i escrits de català del nivell C1: una
còpia compulsada de certificat expedit per l’Escola Balear
d’Administració Pública o expedit o homologat per l’òrgan
competent del Govern de les Illes Balears.

e. La indicació d’un telèfon a l’efecte de comunicació amb
el Parlament de les Illes Balears.

f. La indicació d’una adreça de correu electrònic als efectes
de notificació i comunicació de tràmits relatius a la tramitació
del procediment de l’oposició, sempre que la persona
interessada disposi dels mitjans tècnics necessaris i ho autoritzi
expressament en el formulari de sol·licitud que es facilita a
aquest efecte. S’entendrà feta l’autorització amb la indicació de
l’esmentada adreça a la instància.

4. Admissió de les persones aspirants

4.1. Una vegada finit el termini de presentació d’instàncies i
comprovada la documentació relativa als requisits per
participar en el procediment que han presentat les persones
interessades, l’Oficialia Major publicarà la resolució per la qual
s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses, amb la indicació de les causes de l’exclusió, als
taulers d’anuncis de la cambra i a la pàgina web del Parlament

de les Illes Balears (www.parlamentib.es). S’hi farà constar el
nom, els cognoms i les últimes 4 xifres del núm. de DNI.

4.2. A fi d’evitar errors i, si se’n produeixen, de possibilitar-ne
l’esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les
persones aspirants han de comprovar que no figuren en la
relació de persones excloses i que, a més, consten a la llista de
persones admeses.

4.3. Les persones aspirants excloses o admeses disposaran d’un
termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà que
s’hagi publicat la resolució, per esmenar el defecte o adjuntar
el document que sigui preceptiu. En la publicació d’aquesta
resolució se’ls ha d’advertir que l’administració parlamentària
considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen
el requeriment.

4.4. Acabat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i
en el termini màxim d’un mes, el tribunal resoldrà les
reclamacions que s’hagin pogut presentar, si n’hi havia, i
dictarà la corresponent resolució per la qual s’aprova la llista
definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució
s’ha de fer pública al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears i als
taulers d’anuncis de la cambra. Les proves selectives no
començaran abans del mes de desembre de 2020.

4.5. Amb la sol·licitud de participació, els aspirants donen llur
consentiment al tractament de les dades personals necessàries
per prendre part a la convocatòria i per a la resta de tramitació
del procés de selecció, d’acord amb la normativa vigent, i
autoritzen el Parlament a adreçar-se directament a les entitats,
als òrgans de l’Administració, a les institucions, a les empreses
o a les editorials per demanar-los la validació o l’autenticació
dels documents aportats, ja sigui en format digital o en paper,
com a justificants del compliment dels requisits sol·licitats.

5. Òrgan de selecció

Els òrgans de selecció són els encarregats de dur a terme els
procediments selectius. 

El tribunal es constituirà dins els quinze dies hàbils següents
al de la finalització del termini de presentació de les
sol·licituds, amb convocatòria prèvia dels membres titulars i
suplents per part del president o la presidenta d’aquest. El
funcionament de l’òrgan de selecció seguirà els criteris
següents:

a. L’òrgan encarregat de la selecció és el tribunal
qualificador que figura a l’annex III, d’acord amb els criteris
que estableix el Reglament de composició i funcionament dels
tribunals qualificadors i comitès tècnics de valoració del
Parlament de les Illes Balears en concordança amb el que
regula l’article 55.12 de l’Estatut de Personal del Parlament de
les Illes Balears.

b. D’acord amb el que estableix el Reglament de
composició i funcionament dels tribunals qualificadors i
comitès tècnics de valoració del Parlament de les Illes Balears,
en concordança amb el que regula l’article 55.12 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, el tribunal
qualificador estarà constituït per, com a mínim, tres persones
com a membres titulars i pel mateix nombre de persones com
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a suplents, nomenades per la Mesa del Parlament. A la sessió
constitutiva, les persones que són membres de l’òrgan de
selecció han de designar un secretari o una secretària, d’entre
les persones que en són vocals. 

c. Les persones que són membres del tribunal s’han
d’abstenir d’intervenir en el procés i ho han de notificar a
l’autoritat que els va nomenar, quan incorrin les circumstàncies
que preveu l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic. A la sessió constitutiva, el
president o la presidenta del tribunal sol·licitarà als membres,
titulars i suplents, la declaració expressa de no trobar-se
sotmesos a les circumstàncies previstes als articles 23 i 24 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector
públic. L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal se
substanciaran d’acord amb el que disposen els articles
anteriors.

d. El tribunal qualificador haurà de constituir-se i actuar
amb la presència de la majoria absoluta dels seus membres i en
serà necessària la presència del president o la presidenta i del
secretari o la secretària, o de qui els substitueixi,
respectivament. Les seves resolucions s’adoptaran per majoria.

e. Als efectes de notificacions i incidències, el tribunal
tendrà la seu al Parlament de les Illes Balears.

f. Els dubtes o les reclamacions que puguin originar-se en
la interpretació i l’aplicació de les bases de la convocatòria,
així com el que s’ha de fer en els casos no prevists, seran
resolts pel tribunal.

g. El tribunal qualificador pot acordar, si ho considera
convenient, la incorporació d’assessors especialistes, amb veu
però sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en la
valoració dels aspirants en les proves o els exercicis que
estimin pertinents mentre durin les proves. Els assessors s’han
de limitar a prestar col·laboració en llurs especialitats
tècniques.

h. Hi podrà assistir un membre de la Junta de Personal amb
veu però sense vot. 

i. De totes les reunions i les sessions del tribunal
qualificador s’aixecarà la corresponent acta per part del
secretari o de la secretària, que, signada pels membres
assistents, s’adjuntarà a l’expedient.

j. Els membres del tribunal han de desenvolupar les
tasques següents:

• Corregir i qualificar les proves previstes a les bases de la
convocatòria. Els exercicis seran qualificats per cadascun
dels membres del tribunal i la qualificació final serà la
mitjana aritmètica de les notes obtingudes. Cada membre
del tribunal qualificarà a cadascun dels opositors entre 0 i
10 punts i s’eliminarà la nota més alta i la més baixa, de
manera que la qualificació final de cada exercici serà la
mitjana aritmètica de les restants.
• Comprovar els títols i els requisits acreditats per les
persones aspirants, en la forma que estableixen les bases de
la convocatòria.
• Requerir les persones aspirants sempre que observin
defectes de forma en l’acreditació dels títols o requisits
perquè els esmenin o aclareixin.

• Elevar la llista definitiva de persones valorades, avaluades
i ordenades d’acord amb la puntuació que han obtingut a la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, perquè dicti una
resolució amb els aspirants que hagin superat les proves,
ordenats per la puntuació que hagin obtingut.

6. Procediment selectiu i desenvolupament de les proves

El tribunal determinarà el dia, el lloc i l'hora de
començament de la fase de l’oposició i de cadascun dels
exercicis, que es faran públics als taulers d’anuncis i a la pàgina
web del Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es).
La primera prova selectiva serà convocada amb 15 dies
d’antelació, com a mínim. Per a la realització de la segona
prova selectiva hauran d’haver transcorregut, com a mínim, 3
dies hàbils. Els exercicis de la fase d’oposició no podran
començar abans de desembre de l’any 2020.

Proves selectives
        

El procediment de selecció dels aspirants és el d’oposició,
que s'ha de desenvolupar segons les fases següents:

6.1. La fase d'oposició està constituïda per les proves amb els
exercicis que s'indiquen a continuació: 

6.1.1. Primera prova

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en dos
exercicis que proposarà el tribunal per sorteig públic, de
tres hores cada un amb un interval mínim de dues hores
entre cada exercici. Aquests exercicis es poden fer el mateix
dia o en dies diferents, d'acord amb el que indiqui la
corresponent convocatòria del tribunal qualificador per a la
realització d'aquesta prova. 

a) Primer exercici: consisteix a desenvolupar per escrit
dos temes extrets per sorteig d'entre els temes de l'annex A
(temari específic): un dels temes haurà de ser extret d'entre
els temes 1 a 14 i l'altre d'entre els temes 15 a 33. La
qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. Resten
eliminats els aspirants que no obtinguin un mínim de 5
punts en aquest exercici. Qualsevol tema que no hagi estat
contestat comporta l'eliminació de l'aspirant.

b) Segon exercici: consisteix a desenvolupar per escrit
dos temes extrets per sorteig d'entre els temes de l'annex B
(temari general): un dels temes haurà de ser extret d'entre
els temes 1 a 16 i l'altre d'entre els temes 17 a 33. La
qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. Resten
eliminats els aspirants que no obtinguin un mínim de 5
punts en aquest exercici. Qualsevol tema que no hagi estat
contestat comporta l'eliminació de l'aspirant. 

Aquesta prova tendrà una qualificació màxima de 20 punts.

6.1.2. Segona prova 

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a resoldre
dos exercicis que proposarà el tribunal per sorteig públic,
de caràcter pràctic amb un interval mínim de dues hores
entre cada exercici. Aquests exercicis es poden fer el mateix
dia o en dies diferents, d'acord amb el que indiqui la
corresponent convocatòria del tribunal qualificador per a la
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realització d'aquesta prova. En aquesta segona prova els
aspirants podran dur i utilitzar els llibres i textos legals que
el tribunal autoritzi. En cap cas no serà permès l’ús de
material electrònic. 

a) Primer exercici: consisteix a resoldre dos supòsits
pràctics proposats pel tribunal, relacionats amb la gestió
d'un servei de biblioteca. Es facilitaran als aspirants les
eines i la documentació complementària necessària per
resoldre'ls, si n’és el cas. El temps per fer aquest exercici és
de tres hores. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 10
punts. Resten eliminats del procés selectiu els opositors que
en aquest exercici no obtinguin un mínim de 5 punts.
Qualsevol supòsit pràctic que no hagi estat contestat
comporta l'eliminació de l'aspirant. 

b) Segon exercici: consisteix a resoldre dos supòsits
pràctics relacionats amb la gestió documental o l’elaboració
del dossier legislatiu d’un expedient de tramitació
parlamentària. El tribunal valorarà la capacitat de plantejar
estratègies, protocols d'actuació, creació o gestió d'eines o
instruments documentals. Es facilitaran als aspirants les
eines i la documentació complementària necessària per
resoldre'ls. El temps per dur a terme aquest exercici és de
dues hores. La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts.
Resten eliminats del procés selectiu els opositors que en
aquest exercici no obtinguin un mínim de 5 punts.
Qualsevol supòsit pràctic que no hagi estat contestat
comporta l'eliminació de l'aspirant.

Aquesta prova tendrà una qualificació màxima de 20
punts.

6.1.3. Per a tots els exercicis de les proves selectives s’hi
valoraran, d’entre altres factors, els coneixements exposats,
la capacitat de raciocini, la sistemàtica, la claredat i la
correcta formulació de conclusions. 

  
6.2. La puntuació de cada exercici o supòsit pràctic es farà de
la següent forma: cada membre del tribunal qualificarà a
cadascun dels opositors entre 0 i 10 punts i s’eliminarà la nota
més alta i la més baixa, de manera que la qualificació final de
cada exercici serà la mitjana aritmètica de les restants. Les
puntuacions i la valoració final s'hauran de reflectir en les
respectives actes, així com les incidències que puguin sorgir
durant la celebració de les proves selectives.    
           
6.3. Després de la correcció de cada prova selectiva, es
publicarà al tauler d'anuncis i a la pàgina web
(www.parlamentib.es) la relació dels aspirants amb les
puntuacions obtingudes a cada exercici i la puntuació final de
cada prova, juntament amb les dates i el lloc de realització dels
propers exercicis. Entre prova i prova han de transcórrer un
mínim de tres dies hàbils. Els aspirants disposaran de dos dies
hàbils comptadors des de la data de publicació al tauler
d’anuncis de les puntuacions de cada prova per efectuar les
reclamacions oportunes, que el tribunal haurà de resoldre en un
termini màxim de 7 dies hàbils des de la data abans esmentada.

6.4. A fi de realitzar la qualificació final sobre 10 punts, les
puntuacions finals obtingudes en les dues proves es
reconvertiran a l’escala de 10 punts.

6.5. En cas d’empat, primer se seleccionarà la persona que hagi
obtingut una millor qualificació corresponent al primer exercici
de la primera prova; en cas d’un nou empat se seleccionarà la
persona amb millor qualificació al segon exercici de la primera
prova, i, en cas que perduri l’empat, se seleccionarà la persona
amb més antiguitat a les administracions públiques com a
funcionari de carrera, interí o personal laboral fix o temporal.
En aquest darrer cas, i prèvia notificació del tribunal, haurà de
lliurar la o les certificacions acreditatives corresponents de les
respectives administracions públiques. 

7. Presentació de documents

7.1. Dins el vint dies naturals des que es faci pública la
resolució que contengui la relació amb l’aspirant seleccionat o
seleccionada i prèvia notificació per part de l'Oficialia Major,
l’aspirant aportarà els documents següents al registre de la
cambra:

a) Còpia compulsada del DNI o del document equivalent
per aquells que no estiguin en possessió de la nacionalitat
espanyola.

b) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat
o separada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol
administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada
per a l’exercici de la funció pública per sentència judicial
ferma.

c) Certificat mèdic on consti que l’aspirant no té cap
malaltia o defecte que li impedeixi d’exercir amb normalitat les
funcions pròpies com empleat públic.

7.2. Aquell/a aspirant que tingués la condició de funcionari o
funcionària públic/a de qualsevol administració pública, estarà
exempt o exempta de justificar documentalment les condicions
i els requisits ja demostrats per obtenir el seu anterior
nomenament, als quals es refereix l’anterior paràgraf d’aquesta
base. De totes formes, haurà de presentar la certificació del
ministeri, comunitat autònoma, corporació local o organisme
públic del qual depengui que acrediti la seva condició.

8. Nomenament i presa de possessió 

8.1.  Conclòs l’establert a la base anterior, es procedirà per part
de la Presidència del Parlament de les Illes Balears, oïda la
Mesa i mitjançat resolució, al nomenament com a funcionari o
funcionària de carrera del cos d’assessors facultatius
especialitat en biblioteconomia i documentació del Parlament
de les Illes Balears a l’aspirant que hagi obtingut la plaça i
presentat la documentació requerida, nomenament que bes
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

8.2. L’interessat o la interessada disposarà del termini d’un
mes, comptador des de la notificació del nomenament per
prendre possessió de la plaça. Si no pren possessió en el termini
indicat, sense causa justificada, s’entendrà que l’aspirant
renuncia als drets derivats de les actuacions de l’oposició.

8.3. Els defectes en la documentació presentada per l’aspirant,
si n’impedeixen el nomenament, i també la manca de jurament
o promesa o de la presa de possessió, llevat que es tracti d’un
cas de força major, que ha de ser degudament comprovat i
valorat per l’administració parlamentària, comporten la pèrdua
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de tots els seus drets. En aquest cas s’ha de procedir al
nomenament de l’aspirant que segueixi en puntuació a la
persona que després d’haver superat les proves del procés
selectiu sigui la proposada pel tribunal.

9. Règim d’impugnacions i al·legacions 

9.1. Contra aquestes bases i les resolucions definitives de
l’òrgan convocant, els interessats poden interposar un recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat
publicades o notificades, segons el que disposen els articles 123
i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o
directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà d’haver estat publicades o notificades.

9.2.  Contra els actes de tràmit de l’Oficialia Major i del
tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de
l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el
procés selectiu o produeixin indefensió o perjudici irreparable
a drets o interessos legítims, els interessats poden interposar un
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicats al
tauler d’anuncis del Parlament, segons el que disposen els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

9.3.  Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en la
base 10.2, els aspirants, al llarg del procés selectiu, poden
formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè
siguin considerades en el moment de fer-se pública la puntuació
final del procés selectiu.

ANNEX II
TEMARI

Annex A
Part específica

1. La biblioteca parlamentària. Els fons documentals dels
parlaments, la seva descripció. La biblioteca del Parlament de
les Illes Balears. 

2. Selecció i adquisició de fons bibliogràfics. Criteris, fonts i
mètodes per a la formació i el manteniment de la col·lecció. 

3. L'hemeroteca. Planificació i gestió de  les publicacions
periòdiques. La gestió de la col·lecció d'una biblioteca jurídica.
Planificació, manteniment i avaluació.

4. Els serveis bibliotecaris. La formació d'usuaris. El servei de
referència en una biblioteca especialitzada. La DSI. La
cooperació interbibliotecària. Especial referència al cas de
Red_Parlamenta.

5. La catalogació: principis i regles de catalogació. ISBD,
AACR i RDA.

6. Formats d'intercanvi i d'accés  d'informació bibliogràfic. El
format MARC21 de registres bibliogràfics, d'autoritats i de
fons. Estructura i camps de dades.

7. Sistemes de classificació bibliogràfica. Classificacions
sistemàtiques i alfabètiques. La CDU.

8. Els llenguatges documentals: concepte i tipologia.
Llenguatges controlats i tesaures. El tesaurus: concepte,
tipologia i estructura. El tesaurus Eurovoc.

9. La normalització de la identificació bibliogràfica. ISBN,
ISSN i altres tipus d'identificador internacionals. Número de
identificació de les publicacions oficials (NIPO). Identificadors
permanents a Internet (DOI).

10. La biblioteca digital: disseny, desenvolupament i
manteniment. Les noves tecnologies de la informació i la seva
aplicació en les biblioteques especialitzades. Digitalització.
Projectes espanyols i internacionals.

11. Propietat intel·lectual. Legislació espanyola i de la Unió
Europea i Convenis internacionals. Cànon bibliotecari. Drets i
llicencies digitals.

12. La gestió de la qualitat en les biblioteques i els centres
de documentació. La documentació dels òrgans de control
extern nacionals i internacionals.

13. Bibliometria. Concepte i aplicació de l'estadística en les
biblioteques i els centres de documentació.

14. El sistema de gestió documental. El procés
d'implementació d'un sistema de gestió documental en una
institució: conceptes, funcions i finalitats. Principis i processos
per a la seva implantació. La norma ISO 15489.

15. La informació a les organitzacions. El centre de
documentació: concepte, funcions i serveis. Gestió i
planificació dels recursos humans i materials.

16. Processos tècnics de la informació: selecció i adquisició
de fons, catalogació, classificació i indexació. Directrius i
eines.

17. La cerca i la recuperació de la informació. Concepte,
procés i estratègies de cerca en línia. Servei de Difusió
Selectiva de la Informació (SDI). Serveis de localització i
obtenció de documents.

18. L’anàlisi documental: concepte, fases i funcions.
Indexació i resums: concepte, classes, elaboració i normes ISO.

19. Els llenguatges de marcatge aplicats a la gestió de la
informació. SGML (Standard Generalized Markup Language),
HTML (Hipertext Markup Language), XML (extensible
Markup Language).

20. El tractament electrònic de dades: emmagatzematge i
difusió. Documentació digital. El procés de digitalització.
L’edició electrònica: especialment l’aplicació als serveis
documentals parlamentaris.
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21. La gestió de continguts digitals. Digitalització de
documents. Estàndards i directrius. Política de preservació de
documents electrònics. Models i elements bàsics. Estratègies
d'implementació. Requeriments funcionals per a la gestió de
documents electrònics en l'entorn del desenvolupament
d'aplicatius.

22. Metadades. Nocions generals. Concepte, objectius i
tipus de metadades. Principals models aplicats a arxius i
biblioteques. Dublin Core, Europeana Data Model (EDM).
L’esquema de metadades per a la gestió de documents
electrònics (e-EMGDE).

23. La documentació jurídica, política i administrativa.
Principals fonts d'informació a nivell estatal, autonòmic i
europeu. Repertoris oficials i no oficials i bases de dades.

24. La documentació parlamentaria. La publicitat dels
treballs parlamentaris. Publicacions oficials i no oficials de les
Corts Generals, dels parlaments de les comunitats autònomes
i del Parlament Europeu. Repertoris oficials i no oficials i bases
de dades.

25. La documentació jurídica espanyola. Informació i accés
a la jurisprudència del Tribunal Constitucional, del Tribunal
Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
Repertoris oficials i no oficials i bases de dades. 

26. La documentació de la Unió Europea. Fonts
d'informació, publicacions i bases de dades de legislació i
jurisprudència. Consell europeu, Comissió Europea i Tribunal
de Justícia de la Unió Europea. L' Identificador Europeu de
Legislació (ELI) i el de Jurisprudència (ECLI).

27. Organismes internacionals: el Consell d'Europa, la Unió
Interparlamentària, l'ONU, l'OCDE. Bases de dades, canals
d'informació. Documentació d’interès per a un centre de
documentació d'una assemblea legislativa.

28. Els serveis d'investigació parlamentària de les
assemblees legislatives. El paper de la IFLA en el món de la
documentació. Especial referència a la Secció de Biblioteques
de Dret, la Secció de Biblioteques Governamentals i la Secció
de Serveis Bibliotecaris i d’investigació per a parlaments.

29. L'administració electrònica i la gestió documental.
Protocols d'identificació i signatura electrònica corporativa,
normativa d'aplicació i elements bàsics, plans d'actuació i
estratègies d'implementació. La interoperabilitat en les
biblioteques. Estàndards, protocols i eines d'intercanvi i
recuperació de la informació (Dublin Core, Z39.50, OAI,
OpenURL, etc.). OCLC (Online Computer Library Center).

30. Avaluació del servei en una unitat d'informació.
instruments d'ajuda a l'avaluació. Diferents tipus d'indicadors.

31. El règim legal de la documentació a l’Estat espanyol.
Referència especial a l’accés a la documentació, la propietat
intel·lectual i la protecció de dades. Òrgans que regulen l'accés
de la documentació a les llles Balears.

32. L'intercanvi d'informació en la xarxa L'Esquema
Nacional d’Interoperabilitat: les normes tècniques i les guies
d'aplicació.

33. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals. Fitxers de caràcter
personal, drets dels ciutadans, els fitxers públics i privats, el
procediment sancionador, l'Agencia Espanyola de Protecció de
Dades. Reglaments que desenvolupen la llei. Especial
referència a la protecció de dades de caràcter personal en
biblioteques i centres de documentació.

Annex B
Part general

1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura i contingut.
Els principis constitucionals i els valors superiors. Els drets i
els deures fonamentals: garantia i suspensió. La reforma de la
Constitució.

2. Els drets i deures fonamentals a la Constitució espanyola de
1978. Els drets fonamentals. Naturalesa jurídica. Fonament i
funcions. La regulació positiva. Concepte i classificació;
sistemes de protecció o garantia i suspensió. Els deures
fonamentals. Classes. La regulació positiva.

3. La Corona. Les funcions constitucionals del rei. L’ordre de
successió. La regència. La tutela. El referendament. Concepte
i classes. 

4. El Tribunal Constitucional. L’organització, la composició,
el funcionament i les competències del Tribunal Constitucional.
Els processos d’inconstitucionalitat i el recurs d’empara. Els
conflictes constitucionals. Els conflictes constitucionals entre
òrgans de l’Estat. Els conflictes positius i negatius de
competència. La impugnació de disposicions i resolucions de
les comunitats autònomes. 

5. Les Corts Generals. Concepte, característiques i
composició. L’organització de les cambres. El funcionament de
les cambres. La funció legislativa de les Corts Generals, en
especial el procediment d’elaboració de les lleis. La funció
financera i pressupostària. La funció parlamentària de control
del Govern. Altres funcions constitucionals. 

6. El poder judicial. Concepte i naturalesa jurídica. Els
principis constitucionals. L’estructura del poder judicial. El
Consell General del Poder Judicial. Concepte i característiques.
Composició i funcions. 

7. El Govern. Concepte, naturalesa jurídica i antecedents. La
composició del Govern. Les funcions del Govern. El president
del Govern. Naturalesa jurídica, nomenament i funcions. Els
ministres. Naturalesa jurídica i funcions. Les comissions
delegades del Govern. L’estatut jurídic dels membres del
Govern i la seva responsabilitat. El nomenament i el cessament
del Govern. El Govern en funcions.

8. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Procés
d’elaboració. Estructura i contingut bàsic. Principis
fonamentals. La reforma de l’Estatut d’Autonomia.

9. El president o la presidenta de les Illes Balears. Naturalesa
jurídica i elecció. L’estatut personal  del president o presidenta.
Atribucions. La responsabilitat del president o presidenta i del
Govern davant el Parlament. La qüestió de confiança i la moció
de censura. El Govern de les Illes Balears. Concepte i
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naturalesa jurídica. La composició del Govern. Les funcions. El
funcionament. Els òrgans de suport i col·laboració del Govern.

10. Els consells insulars. Concepte, naturalesa jurídica i
antecedents. Regulació vigent. Composició. Organització.
Competències. Classes i règim jurídic. Funcionament.

11. Els òrgans de consulta i assessorament. El Consell
Consultiu de les Illes Balears. Concepte i  naturalesa jurídica.
Composició. Estatut personal. Funcions. Funcionament i
procediment d’actuació. El Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears. Concepte i naturalesa jurídica. Funcions.
Composició i estatut dels seus membres. Òrgans i
funcionament. Règim econòmic, financer i de personal.

12. L’estructura orgànica de la Unió Europea (I). El sistema
institucional de les comunitats europees. El Consell. Concepte.
Naturalesa, composició, funcionament i competències. La
Comissió. Concepte. Naturalesa, composició, funcionament i
competències.

13. L’estructura orgànica de la Unió Europea (II). El
Parlament Europeu. Concepte. Naturalesa, composició,
funcionament i competències. El Tribunal de Comptes.
Concepte. Naturalesa, composició, funcionament i
competències. Òrgans consultius. El Comitè Econòmic i Social
i el Comitè de les Regions.

14. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú: àmbit d’aplicació i principis informadors.
Fases del procediment. Còmput de terminis. Els recursos
administratius.

15. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic. Disposicions generals, principis d’actuació i
funcionament del sector públic. Funcionament electrònic del
sector públic.

16. La contractació administrativa. Classes de contractes
públics. Elements dels contractes. Els subjectes. Objecte i
causa dels contractes públics. La forma de la contractació
administrativa i els sistemes de selecció dels contractistes. La
formalització dels contractes. 

17. El Parlament de les Illes Balears. Concepte i naturalesa
jurídica. Composició. L’estatut jurídic dels parlamentaris.
Adquisició, suspensió i pèrdua de la condició de diputat. Règim
d’incompatibilitats. Drets deures i prerrogatives parlamentàries.
L’organització del Parlament.

18. L’estatut jurídic del Parlament. El reglament
parlamentari: naturalesa jurídica i tipologia. El Reglament del
Parlament de les Illes Balears. Altres fonts escrites del dret
parlamentari.

19. L’autonomia financera del Parlament. Aprovació i
execució del seu pressupost. L’autonomia organitzativa i
administrativa del Parlament.

20. El Parlament de les Illes Balears. El mandat
parlamentari. La caducitat del mandat parlamentari. La
constitució del Parlament. Legislatura i períodes de sessions.
La Diputació Permanent. La dissolució del Parlament: formes
i efectes.

21. Els òrgans de govern de la institució parlamentària. La
Presidència del Parlament, la Mesa: la seva importància i
naturalesa, elecció i funcions. La Junta de Portaveus.

22. Els òrgans funcionals de la cambra parlamentària. El Ple
i les comissions. Classes de comissions. Les ponències.

23. Els grups parlamentaris: naturalesa jurídica. Formació
i estatut. Repercussions en el funcionament del Parlament. Els
diputats no adscrits.

24. Les sessions i les seves classes. Dies i hores hàbils. La
convocatòria. L’ordre del dia: elaboració i significat; les seves
modificacions. El quòrum.

25. El debat parlamentari. Sistemes. L’ús de la paraula;
interrupcions de la Presidència: causes; qüestions que poden
plantejar els grups parlamentaris o els diputats. L’obstrucció
parlamentària. La cortesia parlamentària.

26. Les votacions: el vot i els sistemes de votació. El
quòrum de votació. L’adopció d’acords: majories simples i
majories especials. Els empats. El vot ponderat.

27. Els documents parlamentaris: requisits i formes de
presentació. El còmput de terminis: pròrroga i reducció. El
procediment d’urgència. La publicitat dels treballs
parlamentaris: origen i significació política. Els mitjans de
publicitat parlamentària. El butlletí oficial i els diaris de
sessions.

28. El procediment legislatiu al Parlament de les Illes
Balears. La iniciativa legislativa: significació i tipologia. La
iniciativa del Govern de les Illes Balears. La iniciativa
legislativa dels diputats i les diputades i dels grups
parlamentaris: requisits i limitacions. La iniciativa legislativa
popular al Parlament de les Illes Balears. Altres supòsits
d’iniciativa legislativa. La presa en consideració. Retirada de
projectes i proposicions de llei.

29. La tramitació dels textos legislatius al Parlament de les
Illes Balears. Les esmenes, classes i règim jurídic. L’informe de
la ponència. El debat en comissió. El debat en el Ple.

30. Els procediments legislatius especials al Parlament de
les Illes Balears. L’elaboració de proposicions de llei per a la
seva tramesa al Congrés dels Diputats. Promulgació i
publicació de les lleis.

31. El Síndic de Greuges de les Illes Balears i la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears, breu referència. L’Oficina de
prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears:
normativa, funcions i àmbit d’actuació.

32. El sistema electoral del Parlament de les Illes Balears.
La Llei 8/1986, de 26 de novembre, d’eleccions al Parlament
de les Illes Balears.

33. L’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears:
aprovació, modificació, naturalesa jurídica i contingut. El
personal del Parlament de les Illes Balears: caràcters bàsics,
règim jurídic, ingrés i cessament; drets, deures i
incompatibilitats; règim disciplinari.
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ANNEX III
Tribunal qualificador

Membres del tribunal titulars:
• President: Lluís Isern i Estela 
• Vocal 1: Teresa Gil i Albert
• Vocal 2: Mª Fernanda del Rincón Garcia
• Vocal 3: Beatriu Zamorano 
• Vocal 4: Gabriel Payeras i Muntaner

 Membre de la junta de persona amb veu sense vot

Membres del tribunal suplents:
• Presidenta: Esperança Munar i Pascual
• Vocal 1: Elvira Bosch i Jorba
• Vocal 2: Teresa Barata i Aznar  
• Vocal 3:  Catalina Palmer i Taura
• Vocal 4:  Miquel Monserrat Bibiloni

ANNEX IV
Model d’instància

Dades personals

Nom i llinatges
Data de naixement
DNI
Domicili
Municipi
Província
Codi postal
Telèfon
Correu electrònic

Declara

1. Reunir totes les condicions requerides a la base segona de la
convocatòria publicada al BOPIB núm.___  de data_____   per
proveir una plaça vacant de cap de servei de l’àrea de
biblioteca i documentació del cos d’assessors facultatius
especialitat biblioteconomia i documentació del Parlament de
les Illes Balears, per oposició, en torn lliure.

2. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, el títol de la
llicenciatura o grau establert a les bases de la present
convocatòria.

3. En relació amb els coneixements de català, adjuntar còpia
compulsada del certificat C1 o equivalent que acredita el meu
nivell de català.

4. Adjuntar còpia compulsada del meu DNI o document
equivalent per aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola.

Sol·licita

Ser admès o admesa a les corresponents proves selectives.

____________ , ___ de ___________ del 20___
Signatura 

Sr. President del Parlament de les Illes Balears

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència en relació amb la convocatòria

d’una oposició en torn lliure per proveir una plaça de
funcionari o funcionària de carrera del cos tècnic de gestió
per ocupar el lloc de treball de cap de secció de Nòmines i
Contractació del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 22 de juliol de
2020, atès que el lloc de treball de cap de secció de Nòmines i
Contractació roman vacant i dotat pressupostàriament i d’acord
amb el que estableixen els articles 7, 10, 11, 12 i 13 de l'Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears, acorda d’aprovar
la convocatòria d’una oposició en torn lliure per proveir una
plaça de funcionari o funcionària de carrera del cos tècnic de
gestió del Parlament de les Illes Balears per ocupar el lloc de
treball de cap de secció de Nòmines i Contractació. 

Per això, d’acord amb la Mesa i oïda la Junta de Personal,
dict la resolució següent: 

Resolució

1. S’aprova la convocatòria d’una oposició en torn lliure per
proveir una plaça de funcionari o funcionària de carrera del cos
tècnic de gestió del Parlament de les Illes Balears per ocupar el
lloc de treball de cap de secció de Nòmines i Contractació, atès
que l’esmentada plaça roman vacant i dotada
pressupostàriament.

2. S’aproven les bases que han de regir aquesta convocatòria,
que s’adjunten com a annex I. També s’aproven els temes que
s’adjunten a l’annex II.

3. Es designen els membres de l’òrgan de selecció.

4. S’ordena la publicació d’aquesta resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, a la pàgina web del
Parlament i al tauler d’anuncis de la institució.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini



BOPIB núm. 62 -  4 de setembre de 2020 3609

de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma, 22 de juliol, de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

ANNEX I
Bases de la convocatòria

1. Normes generals

a) Es convoca el procés selectiu per proveir mitjançant
oposició en torn lliure una plaça vacant del cos tècnic de gestió
del Parlament de les Illes Balears, grup A, subgrup A2, nivell
de complement de destí 24 i complement específic de
1.410,03€ mensuals per ocupar el lloc de treball de cap de
secció de Nòmines i Contractació de l’Àrea d’Assumptes
Econòmics del Parlament de les Illes Balears, amb caràcter de
funcionari o funcionària de carrera.

b) Al funcionari o a la funcionària que accedeixi a aquesta
plaça, amb caràcter general, li corresponen les funcions
d’assistència tècnica a través dels lletrats i del personal a la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts; contractació i control de
nòmines; redacció dels plecs de clàusules generals tipus dels
distints contractes administratius; elaboració de tots els
documents integrants dels expedients de contractació
administrativa i seguiment complet d'aquests; confecció de les
nòmines mensuals dels diputats, funcionaris, personal laboral
i personal eventual; gestió de les cotitzacions socials (Seguretat
Social, MUFACE, Drets Passius) de tots els col·lectius inclosos
en les nòmines de la cambra; tramitació de les altes i baixes i
elaboració de les liquidacions mensuals; seguiment de les
assegurances dels diputats i personal de la cambra.  

c) La realització d'aquest procés selectiu s'ajusta al que
estableixen:

a. L'article 103.3 de la Constitució Espanyola.
b. L’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears.
c. La Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, de 30
d’octubre, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre.
d. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
e. El Reglament d’ingrés del personal al servei de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret
27/1994, d’11 de març.
f. El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el
procediment de selecció del personal funcionari interí al
servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
g. El Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència de
coneixements de la llengua catalana en els procediments
selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de

treball de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
h. El Reglament de composició i funcionament dels
tribunals qualificadors i comitès tècnics de valoració del
Parlament de les Illes Balears, aprovat per Acord de Mesa
de 10 de juny de 2020 i publicat al BOPIB núm. 49 de 12
de juny de 2020.

   
d) Les proves de la fase d'oposició del procés selectiu

s'iniciaran a partir del mes de gener de l'any 2021.

e) Totes les comunicacions i les notificacions derivades
d'aquesta convocatòria s'han de fer públiques al tauler d'anuncis
del Parlament i també a la pàgina web del Parlament, sens
perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears (BOPIB).

2. Requisits de participació

2.1. Per participar en aquesta convocatòria, les persones
interessades han de complir, en la data d’acabament del termini
de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals
han d’estar en possessió durant tot el procés selectiu:

a. Ser ciutadà espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels
estats membres de la Unió Europea o d’algun dels països que
hagin subscrit un tractat internacional d’acord amb l’establert
als articles 56.1 i 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic.

b. Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per
a la jubilació forçosa.

c. Tenir títol de diplomat universitari, grau o equivalent.

d. Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per
exercir les funcions pròpies de la plaça convocada.

e. No estar inhabilitades per sentència ferma per a
l'exercici de les funcions públiques ni estar separades,
mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol
administració pública. Els aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola han d'acreditar, mitjançant una
declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap
sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés
a la funció pública en llur estat d'origen.

f. Estar en possessió del certificat C1 de coneixements de
català, acreditat mitjançant certificat, títol, diploma o
equivalent, expedit o homologat per l’òrgan competent en
matèria lingüística del Govern de les Illes Balears o bé per
l’Escola Balear d’Administració Pública. 

g. Aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola, hauran d’aportar les corresponents certificacions
d’homologació del títol exigit a l’apartat c pel Ministeri
d’Educació i així mateix el de coneixement de la llengua
castellana degudament homologat. 

2.2. Tots els requisits generals i específics que indica la base
segona s’han de complir el darrer dia del termini de presentació
de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la data de la
presa de possessió com a funcionari o funcionària de carrera.
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2.3. D’acord amb l’article 13.4 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears, per a l’accés al cos tècnic de
gestió del Parlament de les Illes Balears s’exigeix que els
aspirants estiguin en possessió del títol de diplomat universitari
o equivalent necessari per a l’exercici de les respectives
funcions.

3. Sol·licituds

Les persones interessades a participar en el concurs han de
presentar una sol·licitud en el termini de vint dies naturals
comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta
convocatòria al BOPIB.

Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud:

a. Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en
el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la
personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).

b. Una fotocòpia acarada del títol que doni accés al lloc de
treball de cap de secció de Nòmines i Contractació.

c. Una declaració responsable de les persones aspirants
que compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds
físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de
les funcions del cos tècnic de gestió.

d. Coneixements orals i escrits de català del nivell C1: una
còpia compulsada de certificat expedit per l’Escola Balear
d’Administració Pública o expedit o homologat per l’òrgan
competent del Govern de les Illes Balears.

e. La indicació d’un telèfon a l’efecte de comunicació amb
el Parlament de les Illes Balears.

f. La indicació d’una adreça de correu electrònic als
efectes de notificació i comunicació de tràmits relatius a la
tramitació del procediment de concurs, sempre que la persona
interessada disposi dels mitjans tècnics necessaris i ho autoritzi
expressament en el formulari de sol·licitud que es facilita a
aquest efecte. S’entendrà feta l’autorització amb la indicació de
l’esmentada adreça a la instància.

4. Admissió de les persones aspirants

4.1. Una vegada finit el termini de presentació d’instàncies i
comprovada la documentació relativa als requisits per
participar en el procediment que han presentat les persones
interessades, l’Oficialia Major publicarà la resolució per la qual
s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses, amb la indicació de les causes de l’exclusió, als
taulers d’anuncis de la cambra i a la pàgina web del Parlament
de les Illes Balears (www.parlamentib.es). S’hi farà constar el
nom, els cognoms i les últimes 4 xifres del núm. de DNI.

4.2.  A fi d’evitar errors i, si se’n produeixen, de possibilitar-ne
l’esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les
persones aspirants han de comprovar que no figuren en la
relació de persones excloses i que, a més, consten a la llista de
persones admeses.

4.3. Les persones aspirants excloses o admeses disposaran d’un
termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà que

s’hagi publicat la resolució, per esmenar el defecte o adjuntar
el document que sigui preceptiu. En la publicació d’aquesta
resolució se’ls ha d’advertir que l’administració parlamentària
considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen
el requeriment.

4.4. Acabat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i
en el termini màxim d’un mes, el tribunal resoldrà les
reclamacions que s’hagin pogut presentar, si n’hi havia, i
dictarà la corresponent resolució per la qual s’aprova la llista
definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució
s’ha de fer pública al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears i als
taulers d’anuncis de la cambra.
 

Les proves selectives no començaran abans del mes de
gener de 2021.

Amb la sol·licitud de participació, els aspirants donen llur
consentiment al tractament de les dades personals necessàries
per prendre part a la convocatòria i per a la resta de tramitació
del procés de selecció, d’acord amb la normativa vigent, i
autoritzen el Parlament a adreçar-se directament a les entitats,
els òrgans de l’Administració, les institucions, les empreses o
les editorials per demanar-los la validació o l’autenticació dels
documents aportats, ja sigui en format digital o en paper, com
a justificants del compliment dels requisits al·legats.

5. Òrgan de selecció

Els òrgans de selecció són els encarregats de dur a terme els
procediments selectius. 

El tribunal es constituirà dins el quinze dies hàbils següents
al de la finalització del termini de presentació de les
sol·licituds, amb convocatòria prèvia dels membres titulars i
suplents per part del president o la presidenta d’aquest. 

El funcionament de l’òrgan de selecció seguirà els criteris
següents:

a. L’òrgan encarregat de la selecció és el tribunal
qualificador que figura a l’annex III, d’acord amb els criteris
que estableix el Reglament de composició i funcionament dels
tribunals qualificadors i comitès tècnics de valoració del
Parlament de les Illes Balears en concordança amb el que
regula l’article 55.12 de l’Estatut de Personal del Parlament de
les Illes Balears.

b. D’acord amb el que estableix el Reglament de
composició i funcionament dels tribunals qualificadors i
comitès tècnics de valoració del Parlament de les Illes Balears
en concordança amb el que regula l’article 55.12 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, el tribunal
qualificador estarà constituït per, com a mínim, tres persones
com a membres titulars i pel mateix nombre de persones com
a suplents, nomenades per la Mesa del Parlament. A la sessió
constitutiva, les persones que són membres de l’òrgan de
selecció han de designar un secretari o una secretària, d’entre
les persones que en són vocals. 

c. Les persones que són membres del tribunal s’han
d’abstenir d’intervenir en el procés i ho han de notificar a
l’autoritat que els va nomenar, quan incorrin les circumstàncies
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que preveu l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic. En la sessió constitutiva, el
president o la presidenta del tribunal sol·licitarà als membres,
titulars i suplents, la declaració expressa de no trobar-se
sotmesos a les circumstàncies previstes als articles 23 i 24 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector
públic. L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal se
substanciaran d’acord amb el que disposen els articles
esmentats.

d. El tribunal qualificador haurà de constituir-se i actuar
amb la presència de la majoria absoluta dels seus membres, i
serà necessària la presència del president o la presidenta i del
secretari o la secretària, o de qui els substitueixi,
respectivament. Les seves resolucions s’adoptaran per majoria.

e. Als efectes de notificacions i incidències, el tribunal
tendrà la seu al Parlament de les Illes Balears.

f. Els dubtes o les reclamacions que puguin originar-se en
la interpretació i l’aplicació de les bases de la convocatòria,
així com el que s’ha de fer en els casos no prevists, seran
resolts pel tribunal.

g. El tribunal qualificador pot acordar, si ho considera
convenient, la incorporació d’assessors especialistes, amb veu
però sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en la
valoració dels aspirants en les proves o els exercicis que
estimin pertinents mentre durin les proves. Els assessors s’han
de limitar a prestar col·laboració en llurs especialitats
tècniques.

h. Hi podrà assistir un membre de la Junta de Personal amb
veu però sense vot. 

i. De totes les reunions i les sessions del tribunal
qualificador se n’aixecarà la corresponent acta per part del
secretari, la qual, signada pels membres assistents, s’adjuntarà
a l’expedient.

j. Els membres del tribunal han de desenvolupar les
tasques següents:

• Corregir i qualificar les proves previstes a les bases de
la convocatòria. Els exercicis seran qualificats per cadascun
dels membres del tribunal i la qualificació final serà la
mitjana aritmètica de les notes obtingudes. Cada membre
del tribunal qualificarà a cadascun dels opositors entre 0 i
10 punts i s’eliminarà la nota més alta i la més baixa, de
manera que la qualificació final de cada exercici serà la
mitjana aritmètica de les restants.
• Comprovar els títols i els requisits acreditats per les
persones aspirants, en la forma que estableixen les bases de
la convocatòria.
• Requerir les persones aspirants sempre que observin
defectes de forma en l’acreditació dels títols o requisits
perquè els esmenin o aclareixin.
• Elevar la llista definitiva de persones valorades,
avaluades i ordenades d’acord amb la puntuació que han
obtingut a la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
perquè dicti una resolució amb els aspirants que hagin
superat les proves, ordenats per la puntuació que hagin
obtingut.

6. Procediment selectiu i desenvolupament de les proves

El tribunal determinarà el dia, el lloc i l'hora de
començament de la fase de l’oposició i de cadascun dels
exercicis, que es faran públics als taulers d’anuncis i a la pàgina
web del Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es).
La primera prova selectiva serà convocada amb 15 dies hàbils
d’antelació, com a mínim. Per a la realització de la segona
prova selectiva hauran d’haver transcorregut, com a mínim, 3
dies hàbils. Els exercicis de la fase d’oposició no podran
començar abans de gener de l’any 2021.

Proves selectives

       El procediment de selecció dels aspirants és el d’oposició,
que s'ha de desenvolupar segons les fases següents:

6.1. La fase d'oposició està constituïda per les proves amb els
exercicis que s'indiquen a continuació: 

6.1.1. Primera prova

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en dos
exercicis que proposarà el tribunal per sorteig públic, de
tres hores cada un amb un interval mínim de dues hores
entre cada exercici. Aquests exercicis es poden fer el mateix
dia o en dies diferents, d'acord amb el que indiqui la
corresponent convocatòria del tribunal qualificador per a la
realització d'aquesta prova.

 
a) Primer exercici: consisteix a desenvolupar per escrit

dos temes extrets per sorteig d'entre els temes de l'annex A
(temari específic): un dels temes haurà de ser extret d'entre
els temes 1 a 14 i l'altre tema d'entre els temes 15 a 33. La
qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. Resten
eliminats els aspirants que no obtinguin un mínim de 5
punts en aquest exercici. Qualsevol tema que no hagi estat
contestat comporta l'eliminació de l'aspirant.

b) Segon exercici: consisteix a desenvolupar per escrit
dos temes extrets per sorteig d'entre els temes de l'annex B
(temari general): un dels temes haurà de ser extret d'entre
els temes 1 a 16 i l'altre tema d'entre els temes 17 a 33. La
qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. Resten
eliminats els aspirants que no obtinguin un mínim de 5
punts en aquest exercici. Qualsevol tema que no hagi estat
contestat comporta l'eliminació de l'aspirant. 

Aquesta prova tendrà una qualificació de 20 punts.

6.1.2. Segona prova 

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a resoldre
dos exercicis que proposarà el tribunal per sorteig públic,
de caràcter pràctic amb un interval mínim de dues hores
entre cada exercici. Aquests exercicis es poden fer el mateix
dia o en dies diferents, d'acord amb el que indiqui la
corresponent convocatòria del tribunal qualificador per a la
realització d'aquesta prova. En aquesta segona prova els
aspirants podran dur i utilitzar els llibres i textos legals que
el tribunal autoritzi. En cap cas no serà permès l’ús de
material electrònic. 
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a) Primer exercici: consisteix a resoldre un supòsit
pràctic que proposarà el tribunal per sorteig públic d’entre
tres propostes en sobres tancats, relacionats amb la
contractació pública. Es facilitaran als aspirants les eines i
la documentació complementària necessària per resoldre'ls,
si n’és el cas. El tribunal valorarà la capacitat de plantejar
estratègies, protocols d'actuació, creació o gestió d'eines o
instruments documentals. El temps per fer aquest exercici
és de dues hores. La qualificació d'aquest exercici és de 0
a 10 punts. Resten eliminats del procés selectiu els
opositors que en aquest exercici no obtinguin un mínim de
5 punts. Qualsevol supòsit pràctic que no hagi estat
contestat comporta l'eliminació de l'aspirant. 

b) Segon exercici: consisteix a resoldre un supòsit
pràctic que proposarà el tribunal per sorteig públic d’entre
tres propostes en sobres tancats relacionats amb nòmines,
seguretat social o pressuposts, en un temps de dues hores.
Es facilitaran als aspirants les eines i la documentació
complementària necessària per resoldre'ls, si n’és el cas. La
qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. Resten
eliminats del procés selectiu els opositors que en aquest
exercici no obtinguin un mínim de 5 punts. Qualsevol dels
supòsits pràctics que no hagi estat contestat comporta
l'eliminació de l'aspirant. 

  Aquesta prova tendrà una qualificació final de 20 punts

6.1.3. Per a tots els exercicis de les proves selectives es
valoraran, d’entre altres factors, els coneixements exposats,
la capacitat de raciocini, la sistemàtica i la claredat i la
correcta formulació de conclusions. 

  
6.2. La puntuació de cada exercici o supòsit pràctic es farà de
la següent forma: cada membre del tribunal qualificarà a
cadascun dels opositors entre 0 i 10 punts i s’eliminarà la nota
més alta i la més baixa, de manera que la qualificació final de
cada exercici serà la mitjana aritmètica de les restants. Les
puntuacions i la valoració final s'hauran de reflectir en les
respectives actes, així com les incidències que puguin sorgir
durant la celebració de les proves selectives.    
           
6.3. Després de la correcció de cada prova selectiva, es
publicarà al tauler d'anuncis i a la pàgina web
(www.parlamentib.es), la relació dels aspirants amb les
puntuacions obtingudes a cada exercici i la puntuació final de
cada prova, juntament amb les dates i el lloc de realització dels
propers exercicis. Entre prova i prova han de transcórrer un
mínim de tres dies hàbils. Els aspirants disposaran de dos dies
hàbils comptadors des de la data de publicació al tauler
d’anuncis de les puntuacions de cada prova per efectuar les
reclamacions oportunes, que el tribunal haurà de resoldre en un
termini màxim de 7 dies hàbils des de la data anterior.

6.4. A fi de realitzar la qualificació final sobre 10 punts, les
puntuacions finals obtingudes en les dues proves es
reconvertiran a l’escala de 10 punts.

6.5. En cas d’empat, primer se seleccionarà la persona que hagi
obtingut una millor qualificació corresponent al primer exercici
de la primera prova; en cas d’un nou empat, se seleccionarà la
persona amb millor qualificació al segon exercici de la primera
prova i, en cas que perduri l’empat, se seleccionarà la persona
amb més antiguitat a les administracions públiques com a

funcionari de carrera, interí o personal laboral fix o temporal,
en aquest darrer cas i prèvia notificació del tribunal haurà de
lliurar la o les certificacions acreditatives corresponents de les
administracions públiques respectives.

7. Presentació de documents

7.1. Dins el vint dies naturals des que es faci pública la
resolució que contengui la relació amb l’aspirant seleccionat o
seleccionada i prèvia notificació per part de l'Oficialia Major,
l’aspirant aportarà els documents següents al registre de la
cambra:

a) Còpia compulsada del DNI o del document equivalent
per a aquells que no estiguin en possessió de la nacionalitat
espanyola.

b) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat
o separada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol
administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada
per a l’exercici de la funció pública per sentència judicial
ferma.

c) Certificat mèdic on consti que l’aspirant no té cap
malaltia o defecte  que li impedeixi d’exercir amb normalitat
les funcions pròpies com a empleat públic.

7.2. Aquell aspirant que tingués la condició de funcionari
públic o funcionària pública de qualsevol administració
pública, estarà exempt o exempta de justificar documentalment
les condicions i els requisits ja demostrats per obtenir el seu
anterior nomenament, als quals es refereix l’anterior paràgraf
d’aquesta base. De totes formes, haurà de presentar la
certificació del ministeri, comunitat autònoma, corporació local
o organisme públic del qual depengui que acrediti la seva
condició.

8. Nomenament i presa de possessió 

8.1. Conclòs l’establert a la base anterior, es procedirà per part
de la Presidència del Parlament de les Illes Balears, oïda la
Mesa i mitjançat resolució, al nomenament com a funcionari o
funcionària de carrera del cos tècnic de gestió del Parlament de
les Illes Balears de l’aspirant que hagi obtingut la plaça i
presentat la documentació requerida, i es publicarà al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

8.2. L’interessat o la interessada disposarà del termini d’un
mes, comptador des de la notificació del nomenament, per
prendre possessió de la plaça. Si no pren possessió en el termini
indicat, sense causa justificada, s’entendrà que l’aspirant
renuncia als drets derivats de les actuacions de l’oposició.

8.3. Els defectes en la documentació presentada per l’aspirant,
si n’impedeix el nomenament, i també la manca de jurament o
promesa o de la presa de possessió, llevat que es tracti d’un cas
de força major, que ha de ser degudament comprovat i valorat
per l’administració parlamentària, comporten la pèrdua de tots
els seus drets. En aquest cas s’ha de procedir al nomenament de
l’aspirant que segueixi en puntuació a la persona que després
d’haver superat les proves del procés selectiu sigui la
proposada pel tribunal.
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9.  Règim d’impugnacions i al·legacions 

9.1. Contra aquestes bases i les resolucions definitives de
l’òrgan convocant, els interessats poden interposar un recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’haver estat
publicades o notificades, segons el que disposen els articles 123
i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o
directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà d’haver estat publicades o notificades.

9.2. Contra els actes de tràmit de l’Oficialia Major i del tribunal
que decideixin directament o indirectament el fons de
l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el
procés selectiu o produeixin indefensió o perjudici irreparable
a drets o interessos legítims, els interessats poden interposar un
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà d’haver estat publicats al
tauler d’anuncis del Parlament, segons el que disposen els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

9.3. Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en la
base 9.2., els aspirants, al llarg del procés selectiu, poden
formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè
siguin considerades en el moment de fer-se pública la puntuació
final del procés selectiu.

ANNEX II
Temari

Annex A. Part específica

1. La legislació de contractes del sector públic: marc normatiu.
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic: objecte i àmbit d’aplicació, estructura i contingut bàsic.
La normativa de contractes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. 

2. Els contractes dels sectors públics: concepte i
característiques. Naturalesa jurídica: contractes administratius
i contractes privats. Delimitació dels tipus contractuals. Règim
d’invalidesa dels contractes públics.

3. Els elements dels contractes públics: subjectes, objecte i
causa. El valor estimat i el pressupost base de licitació del
contracte. Contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Perfecció i forma dels contractes públics.  

4. Les actuacions relatives a la contractació de les
administracions públiques. La preparació dels contractes.
Consultes preliminars de mercat. L’expedient de contractació:
iniciació, contingut i aprovació. Tramitació urgent i tramitació
per emergència. Aptitud per contractar amb el sector públic.

5. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques. Regles per a l’establiment de prescripcions
tècniques. Etiquetes. Informació sobre les obligacions relatives
a la fiscalitat, protecció del medi ambient, ocupació i
condicions laborals i de contractar un percentatge específic de

persones amb discapacitat. Informació sobre les condicions de
subrogació en contractes de treball. 

6. L’adjudicació dels contractes. Principis generals.
Procediments d’adjudicació. Aspectes més significatius de
cadascun. Els contractes menors. Adjudicació, formalització i
publicació. 

7. El contingut dels contractes administratius: drets i deures de
les parts. Les garanties del compliment contractual. Les
prerrogatives de l’Administració i les garanties del contractista. 

8. Suspensió i extinció dels contractes administratius.
Compliment i resolució. L’execució en sentit impropi: la cessió
del contracte i la subcontractació. 

9. Sistemes de racionalització tècnica i acords marcs. Sistemes
dinàmics d’adquisició. Centrals de contractació. 

10. Delimitació i règim específic del contracte d’obres. 

11. Delimitació del contracte de concessió d’obra pública.
Delimitació i règim específic del contracte de concessió de
serveis.  

12. Delimitació i règim específic dels contractes de
subministrament i de serveis. 

13. Organització administrativa per a la gestió de la
contractació: Òrgans d’assistència. Òrgans consultius i de
control. Els tribunals administratius de recursos contractuals.
 
14. Els registres oficials en matèria de contractació pública:
registres oficials de licitadors i empreses classificades. Registre
de Contractes del sector Públic. Us de mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en els procediments de contractació. La
contractació electrònica a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

15. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les
persones físiques. Principis de la protecció de dades personals.
Drets de les persones. Responsable i encarregat del tractament.
Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals.

16. El personal del Parlament de les Illes Balears. Les
retribucions del personal funcionari. Retribucions bàsiques i
retribucions complementàries.

17. La Seguretat Social a la Constitució Espanyola de 1978.
Règim general: àmbit subjectiu d’aplicació, inclusions i
exclusions. El regim especial de funcionaris civils de l’Estat:
MUFACE i drets passius.

18. Normes sobre afiliació. Altes i baixes en el règim
general. Procediment i efectes. Enquadrament i inscripció.

19. Concepte d’accident de treball. L’accident “in itinere”.
Concepte de malaltia professional. La incapacitat temporal:
concepte i causes que motiven aquesta situació. Beneficiaris.
Prestació econòmica: determinació i quantia. Naixement,
durada i extinció del dret al subsidi. Causes de denegació,
anul·lació i suspensió del dret. Reconeixement i pagament.
Control de la incapacitat. Responsabilitats en ordre a les
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prestacions per incompliment de les obligacions d’afiliació,
altes i baixes.

20. La cotització a la Seguretat Social: normes comunes del
sistema. La liquidació de quotes. El règim general de la
Seguretat Social. Bases i tipus de cotització.

21. La gestió recaptadora de la Seguretat Social: concepte,
competència i objecte. Responsables del pagament. Requisits
per al pagament. Mitjans de pagament. Control de recaptació.
Revisió dels actes de gestió recaptadora. La recaptació en
període voluntari. Efectes de la falta de cotització en període
voluntari.

22. La col·laboració en la gestió. Les mútues
col·laboradores en la Seguretat Social. Naturalesa jurídica i
característiques. Col·laboració de les empreses. Col·laboració
obligatòria i col·laboració voluntària.

23. Infraccions i sancions en matèria de Seguretat Social.
Procediment sancionador, principis de tramitació, actes i
documents iniciadors de l’expedient. Recursos. 

24. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Principis rectors de
l’activitat economicofinancera i principis pressupostaris. Règim
jurídic general dels drets i les obligacions integrants de la
hisenda pública.

25. Pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (I). Pla pressupostari a mitjà termini, regla de
despesa i límit màxim de despesa no financera. Contingut i
estructura dels pressuposts generals. El fons de contingència.

26. Pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (II). Procediment d’elaboració dels pressuposts.
Pròrroga dels pressuposts. Crèdits pressupostaris i principi
d’especialitat. Situació dels crèdits: crèdits retinguts, crèdits
disponibles i crèdits no disponibles.

27. Pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (III). Modificacions pressupostàries. Despeses
pluriennals. Despeses estructurals i despeses recurrents.
Procediment de gestió de les despeses. Tramitació anticipada
dels expedients de despesa. Pagaments per justificar.
Pagaments indeguts.

28. Pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (IV). Despeses amb finançament afectat. Gestió
del pressupost d’ingressos. Devolucions d’ingressos.
Tancament del pressupost i liquidació. Seguiment de
l’execució, plans economicofinancers, de reequilibri i d’ajust.

29. El sistema de finançament de les comunitats autònomes
de règim comú. Els tributs cedits, amb referència especial a la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Òrgans i formes de
relació entre les administracions tributàries de l’Estat i les
comunitats autònomes.

30. Els il·lícits en matèria pressupostària i de despesa
pública: les responsabilitats relacionades amb l’administració
dels fons públics.

31. Tresoreria, endeutament i avals en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears: funcions de la
Tresoreria General, pla de tresoreria i criteris per a l’ordenació
de pagaments. Normes generals aplicables a l’endeutament.
Préstecs reintegrables i bestretes extraordinàries. Règim jurídic
de la prestació d’avals i altres garanties.

32. La Intervenció General de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Règim de control intern de l’activitat
economicofinancera del sector públic autonòmic: la funció
interventora i el control financer.

33. La comptabilitat pública i el compte general de la
comunitat autònoma. El Tribunal de Comptes i la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears: la funció fiscalitzadora i els
procediments de fiscalització. Oficina de la prevenció i lluita
contra la corrupció de les Illes Balears: funcions generals.

Annex B. Part general

1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura i contingut.
Els principis constitucionals i els valors superiors. Els drets i
els deures fonamentals: garantia i suspensió. La reforma de la
Constitució.

2. Els drets i deures fonamentals a la Constitució Espanyola de
1978. Els drets fonamentals. Naturalesa jurídica. Fonament i
funcions. La regulació positiva. Concepte i classificació;
sistemes de protecció o garantia i suspensió. Els deures
fonamentals. Classes. La regulació positiva.

3. La Corona. Les funcions constitucionals del rei. L’ordre de
successió. La regència. La tutela. El referendament. Concepte
i classes. 

4. El Tribunal Constitucional. Organització, composició,
funcionament i competències del Tribunal Constitucional. Els
processos d’inconstitucionalitat i el recurs d’empara. Els
conflictes constitucionals. Els conflictes constitucionals entre
òrgans de l’Estat. Els conflictes positius i negatius de
competència. La impugnació de disposicions i resolucions de
les comunitats autònomes. 

5. Les Corts Generals. Concepte, característiques i
composició. L’organització de les cambres. El funcionament de
les cambres. La funció legislativa de les Corts Generals, en
especial el procediment d’elaboració de les lleis. La funció
financera i pressupostària. La funció parlamentària de control
del Govern. Altres funcions constitucionals. 

6. El poder judicial. Concepte i naturalesa jurídica. Els
principis constitucionals. L’estructura del Poder Judicial. El
Consell General del Poder Judicial. Concepte i característiques.
Composició i funcions. 

7. El Govern. Concepte, naturalesa jurídica i antecedents. La
composició del Govern. Les funcions del Govern. El president
del Govern: naturalesa jurídica, nomenament i funcions. Els
ministres: naturalesa jurídica i funcions. Les comissions
delegades del Govern. L’estatut jurídic dels membres del
Govern i la seva responsabilitat. El nomenament i el cessament
del Govern. El Govern en funcions.
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8. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Procés
d’elaboració. Estructura i contingut bàsic. Principis
fonamentals. La reforma de l’Estatut d’Autonomia.

9. El president o la presidenta de les Illes Balears. Naturalesa
jurídica i elecció. L’estatut personal  del president o presidenta.
Atribucions. La responsabilitat del president o la presidenta i
del Govern davant el Parlament. La qüestió de confiança i la
moció de censura. El Govern de les Illes Balears. Concepte i
naturalesa jurídica. La composició del Govern. Les funcions. El
funcionament. Els òrgans de suport i col·laboració del Govern.

10. Els consells insulars. Concepte, naturalesa jurídica i
antecedents. Regulació vigent. Composició. Organització.
Competències. Classes i règim jurídic. Funcionament.

11. Els òrgans de consulta i assessorament. El Consell
Consultiu de les Illes Balears. Concepte i  naturalesa jurídica.
Composició. Estatut personal. Funcions. Funcionament i
procediment d’actuació. El Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears. Concepte i naturalesa jurídica. Funcions.
Composició i estatut dels seus membres. Òrgans i
funcionament. Règim econòmic, financer i de personal.

12. L’estructura orgànica de la Unió Europea (I). El sistema
institucional de les comunitats europees. El Consell Europeu:
concepte, naturalesa, composició, funcionament i
competències. La Comissió: concepte, naturalesa, composició,
funcionament i competències. Breu referència al Banc Central
Europeu.

13. L’estructura orgànica de la Unió Europea (II). El
Parlament Europeu: concepte, naturalesa, composició,
funcionament i competències. El Tribunal de Comptes:
concepte, naturalesa, composició, funcionament i
competències. Òrgans consultius. El Comitè Econòmic i Social
i el Comitè de les Regions. Breu referència al Tribunal de
Justícia de la Unió Europea. 

14. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú: àmbit d’aplicació i principis informadors.
Fases del procediment. Còmput de terminis. Els recursos
administratius.

15. La Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic. Disposicions generals, principis d’actuació i
funcionament del sector públic. Funcionament electrònic del
sector públic.

16. Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria
d’igualtat entre dones i homes i prevenció de la violència de
gènere. Òrgans competents a escala d’estat i autonòmica en
matèria d’igualtat i prevenció de la violència de gènere.
Normativa autonòmica en matèria de prevenció, correcció i
eliminació de tota discriminació per raó d’orientació sexual i
identitat de gènere.

17. El Parlament de les Illes Balears. Concepte i naturalesa
jurídica. Composició. L’estatut jurídic dels parlamentaris.
Adquisició, suspensió i pèrdua de la condició de diputat. Règim
d’incompatibilitats. Drets deures i prerrogatives parlamentàries.
L’organització del Parlament.

18. L’estatut jurídic del Parlament. El reglament
parlamentari: naturalesa jurídica i tipologia. El Reglament del
Parlament de les Illes Balears. Altres fonts escrites del dret
parlamentari.

19. L’autonomia financera del Parlament. Aprovació i
execució del seu pressupost. L’autonomia organitzativa i
administrativa del Parlament.

20. El Parlament de les Illes Balears. El mandat
parlamentari. La caducitat del mandat parlamentari. La
constitució del Parlament. Legislatura i períodes de sessions.
La Diputació Permanent. La dissolució del Parlament: formes
i efectes.

21. Els òrgans de govern de la institució parlamentària. La
Presidència del Parlament, la Mesa: la seva importància i
naturalesa, elecció i funcions. La Junta de Portaveus.

22. Els òrgans funcionals de la cambra parlamentària. El Ple
i les comissions. Classes de comissions. Les ponències.

23. Els grups parlamentaris: naturalesa jurídica. Formació
i estatut. Repercussions en el funcionament del Parlament. Els
diputats no adscrits.

24. Les sessions i les seves classes. Dies i hores hàbils. La
convocatòria. L’ordre del dia: elaboració i significat; les seves
modificacions. El quòrum.

25. El debat parlamentari. Sistemes. L’ús de la paraula;
interrupcions de la Presidència: causes; qüestions que poden
plantejar els grups parlamentaris o els diputats. L’obstrucció
parlamentària. La cortesia parlamentària.

26. Les votacions: el vot i els sistemes de votació. El
quòrum de votació. L’adopció d’acords: majories simples i
majories especials. Els empats. El vot ponderat.

27. Els documents parlamentaris: requisits i formes de
presentació. El còmput de terminis: pròrroga i reducció. El
procediment d’urgència. La publicitat dels treballs
parlamentaris: origen i significació política. Els mitjans de
publicitat parlamentària. El butlletí oficial i els diaris de
sessions.

28. El procediment legislatiu al Parlament de les Illes
Balears. La iniciativa legislativa: significació i tipologia. La
iniciativa del Govern de les Illes Balears. La iniciativa
legislativa dels diputats i les diputades i dels grups
parlamentaris: requisits i limitacions. La iniciativa legislativa
popular al Parlament de les Illes Balears. Altres supòsits
d’iniciativa legislativa. La presa en consideració. Retirada de
projectes i proposicions de llei. 

29. La tramitació dels textos legislatius al Parlament de les
Illes Balears. Les esmenes, classes i règim jurídic. L’informe de
la ponència. El debat en comissió. El debat en el Ple.

30. Els procediments legislatius especials al Parlament de
les Illes Balears. L’elaboració de proposicions de llei per a la
seva tramesa al Congrés dels Diputats. Promulgació i
publicació de les lleis.
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31. El sistema electoral del Parlament de les Illes Balears.
La Llei 8/1986, de 26 de novembre, d’eleccions al Parlament
de les Illes Balears.

32. L’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears:
aprovació, modificació, naturalesa jurídica i contingut. El
personal del Parlament de les Illes Balears: caràcter bàsic,
règim jurídic, ingrés i cessament; drets, deures i
incompatibilitats; règim disciplinari.

33. Democràcia participativa: instruments. Planificació,
execució i avaluació dels processos de participació.
Participació ciutadana en el procediment d'elaboració de
normativa.

ANNEX III
Tribunal qualificador

Membres del tribunal titulars:
• President: Esperança Munar i Pascual
• Vocal 1: Magdalena Matas i Martorell
• Vocal 2: Jeroni Martí i González
• Vocal 3: Jaume Cerdà i Bibiloni
• Vocal 4: Teresa Moreo i Marroig

 
Membres del tribunal suplents:

• President: Joan Mateu Prats i Coll
• Vocal 1: Miquel Monserrat i Bibiloni
• Vocal 2: Jaume Albertí i Albertí
• Vocal 3: Aina Pilar Albertí i cabot
• Vocal 4: Bartolomé Matas Martorell

ANNEX IV
Model d’instància

Dades personals

Nom i llinatges
Data de naixement
DNI
Domicili
Municipi
Província
Codi postal
Telèfon
Correu electrònic

Declara

1. Reunir totes les condicions requerides a la base segona de la
convocatòria publicada al BOPIB núm.   de data       per
proveir una plaça vacant del cos de tècnic de gestió per ocupar
el lloc de treball de cap de secció de Nòmines i Contractació
del Parlament de les Illes Balears, per oposició, en torn lliure.

2. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, el títol de diplomat
universitari, títol de grau o equivalent establert a les bases de la
present convocatòria.

3. En relació amb els coneixements de català adjuntar còpia
compulsada del certificat C1 o equivalent que acredita el meu
nivell de català.

4. Adjuntar còpia compulsada del meu DNI o document
equivalent per aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola.

Sol·licita

Ser admès o admesa a les corresponents proves selectives.

____________ , ___ de ___________ del 20___
Signatura 

Sr. President del Parlament de les Illes Balears

Ordre de Publicació

C)
Resolució de Presidència per la qual s’aproven la

convocatòria i les bases per proveir mitjançant el sistema
de lliure designació una plaça vacant dotada
pressupostàriament del cos d’uixers per ocupar el lloc de
treball de viceuixer/a major.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada el dia 22 de juliol de 2020, atesa la necessitat i la
urgència per cobrir la plaça esmentada i atendre amb eficàcia
i eficiència les tasques d’organització i planificació del treball
dels uixers i assignades al viceuixer/a major i d’acord amb el
que estableix l’article 55 de l'Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears, acorda d’aprovar la resolució de la
convocatòria per proveir pel sistema de lliure designació una
plaça de viceuixer/a major vacant i dotada pressupostàriament
del cos d’uixers.

Per aquests motius, oïda la Junta de Personal, dict la
següent:

Resolució

1. S’aprova la convocatòria per proveir mitjançant el sistema de
lliure designació una plaça vacant dotada pressupostàriament
del cos d’uixers per ocupar el lloc de treball de viceuixer/a
major, atès que l’esmentada plaça roman vacant i dotada
pressupostàriament. 

2. S’aproven les bases que han de regir aquesta convocatòria,
que s’adjunten com a annex I d’aquesta resolució.

3. S'ordena publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, a la pàgina web del Parlament
i al tauler d’anuncis de la institució.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició es
pot interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a
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partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del
recurs de reposició. Un cop transcorregut un mes de la
interposició del recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi
notificat la resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Palma, sense limitació de temps, mentre no hi hagi una
resolució expressa.

També, es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma, 22 de juliol de 2020
El president de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

ANNEX I
Bases de la convocatòria

1. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que han de
regir el procés selectiu és el proveïment mitjançant el sistema
de lliure designació d'una plaça vacant dotada
pressupostàriament del cos d’uixers per ocupar el lloc de treball
de viceuixer/a major, grup C, subgrup C2, complement de destí
18 i complement específic de 927,77€.

2. Requisits

   Per participar en aquesta convocatòria, les persones
interessades han de complir, en la data d’acabament del termini
de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

a) Poden participar-hi tots els funcionaris de carrera del cos
d’uixers del Parlament de les Illes Balears, que es trobin en
situació de servei actiu o situació assimilada o bé en qualsevol
altra situació administrativa, excepte la de suspensió ferma, i
amb un mínim de dos anys d’antiguitat en les places d’uixers.

b) Estar en possessió del títol B2 de català o equivalent,
expedit per l’òrgan competent en aquesta matèria de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, per l’Escola Balear
d’Administració Pública o per l’Escola Oficial d’Idiomes. 

c) Posseir el carnet B de conduir.

d) En relació amb els funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la de servei actiu i que vulguin
participar en aquesta convocatòria, en tot allò no previst en
aquestes bases s’estarà al que es disposa a l’Estatut de Personal
del Parlament de les Illes Balears i, de forma supletòria, al que
preveu el Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el

Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l’Administració de la
CAIB.

3. Provisió

La resolució de la present convocatòria i la cobertura de la
plaça es realitzarà pel sistema de lliure designació segons
regula l’article 55.4 de l’Estatut de Personal del Parlament de
les Illes Balears.

4. Presentació d’instàncies

a) El termini per presentar les instàncies serà de 15 dies
hàbils comptadors des del següent al dia en què es publiqui
aquesta convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.

b) Les instàncies, d’acord al model que figura a l’annex II,
s’hauran de presentar al registre de l’Oficialia Major de la
cambra.

c) Juntament amb la instància els candidats adjuntaran la
certificació acreditativa de la seva antiguitat com a funcionari
de carrera del Parlament de les Illes Balears, de la plaça o
places ocupades en el Parlament de les Illes Balears o en altres
administracions públiques i de la situació administrativa actual,
així com del títol B2 de català i carnet B de conduir o
equivalents.

d) L’aspirant adjuntarà el currículum corresponent; la
veracitat de les dades lliurades seran responsabilitat de
l’aspirant.

e) El dia següent al d’acabament del termini de presentació
de les sol·licituds, per part de l’Oficialia Major, es publicarà al
tauler d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de les Illes
Balears la llista provisional d’admesos i exclosos. Aquells
aspirants exclosos tindran 3 dies hàbils per esmenar les
deficiències. Finalitzat aquest termini es publicarà per part de
l’Oficialia Major la llista definitiva d’admesos i exclosos al
tauler d’anuncis i a la pàgina web de la cambra.

5. Nomenament 

a) L’oficiala major, un cop comprovat que els aspirants
reuneixen els requisits exigits a la base segona de la
convocatòria, d’acord amb l’establert a l’article 55.4 de
l’Estatut del Personal del Parlament de les Illes Balears i
segons el principi de discrecionalitat, proposarà a la Mesa del
Parlament el nomenament de l’aspirant que consideri més idoni
per ocupar la plaça, i si la Mesa ho aprova, el president del
Parlament de les Illes Balears, mitjançant la corresponent
resolució n’efectuarà el nomenament corresponent. En el cas
que la Mesa no aprovi la proposta, aquesta es refusarà i la plaça
continuarà vacant. Tanmateix, si l’oficiala major considera que
no hi ha aspirants idonis per ocupar la plaça, proposarà a la
Mesa que la convocatòria quedi deserta.

b) L’oficiala major o, per delegació d’aquesta, el cap de
Recursos Humans, realitzarà les funcions de secretari, en tot
allò referent a notificacions, convocatòries, redacció d’actes i
en general totes les funcions que corresponguin al secretari en
les comissions tècniques de valoració.
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c) El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria pel
sistema de lliure designació serà d’un mes comptador a partir
de la data en la qual finalitzi el termini de presentació
d’instàncies.

6. Notificació i presa de possessió

a) Es notificarà a l’aspirant seleccionat o seleccionada la
Resolució de la Presidència amb el nomenament corresponent,
tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa, i es publicarà al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

b) El termini de presa de possessió de la plaça serà d’un
mes, comptador des de la data de notificació del nomenament,
prèvia publicació d’aquest al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears, tot d’acord amb l’establert a l’article 15 de
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears.

7. Altres disposicions

En tot allò no previst en aquestes bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, hom s’ajustarà al
que es disposa al Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual
s’aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Annex II
Model d’instància

El/la funcionari/a del cos____________________________
Sr./Sra.__________________________________________
amb DNI núm._____________ i NRP núm._____________
que actualment ocupa la plaça de________________________
que prengué possessió d’aquesta el dia___________________
i que es troba en situació administrativa de_______________ 

Expòs que reunesc les condicions requerides a les bases de
la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears, núm.___ de data________ , per la qual cosa,

Sol·licit ser admès o admesa a la convocatòria per cobrir la
plaça de viceuixer/a major del Parlament de les Illes Balears
pel sistema de lliure designació.

Per aquest motiu, adjunt la certificació acreditativa de
l’antiguitat com a funcionari de carrera del Parlament de les
Illes Balears, de les places ocupades, de la situació
administrativa actual i de l’antiguitat a altres administracions
publiques, així com del títol B2 de català i del carnet B de
conduir o equivalents.

També s’adjunta el currículum vitae.
   

Palma _ d______ de 2020
Signatura

Sr. President del Parlament de les Illes Balears

Ordre de Publicació

D)
Resolució de Presidència per la qual s’aproven la

convocatòria, les bases, el barem de mèrits específics i la
designació de la comissió tècnica de valoració del
procediment per proveir una plaça del cos facultatiu tècnic,
especialitat informàtica per ocupar com a funcionari de
carrera el lloc de treball de responsable d’Explotació i
Gestió de l’Àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial del
Parlament de les Illes Balears.

El president del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta
de Personal del Parlament de les Illes Balears, i d’acord amb la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 22 de juliol de 2020,  dicta
la següent

Resolució

1. S’aprova la convocatòria per proveir una plaça del cos
facultatiu tècnic, especialitat informàtica per ocupar com a
funcionari de carrera el lloc de treball de responsable
d’Explotació i Gestió de l’Àrea Tecnològica i de Gestió
Patrimonial del Parlament de les Illes Balears, pel sistema de
concurs de mèrits específic.

2. S’aproven les bases i el barem de mèrits que han de regir
aquesta convocatòria, que s’adjunten com a annexos I, II i III
respectivament.

3. Es nomenen les persones que són membres de la comissió
tècnica de valoració d’aquesta convocatòria les quals figuren en
l’annex IV. L’esmentada comissió tècnica de valoració
funcionarà d’acord amb el Reglament de composició i
funcionament dels tribunals qualificadors i comitès tècnics de
valoració del Parlament de les Illes Balears.

4. S’ordena que aquesta resolució es publiqui al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB).

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
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No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1 c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma,  22 de juliol de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

ANNEX I
Bases

1.Objecte de la convocatòria

1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria és el proveïment, amb
personal funcionari de carrera del cos facultatiu tècnic,
especialitat informàtica, del lloc de treball del Parlament de les
Illes Balears de responsable d’Explotació i Gestió, vacant i
dotat pressupostàriament, per concurs específic de mèrits
(annexos II i III).

1.2. La realització d'aquest procés selectiu s'ajusta al que
estableixen:

a. L'article 103.3 de la Constitució Espanyola.

b. L’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears.

c. La Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, de 30
d’octubre, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre.

d. La llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

e. El Reglament de proveïment de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris al servei de
l’Administració, aprovat pel Decret 33/1994, de 28 de març.

f. El Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència de
coneixements de la llengua catalana en els procediments
selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

g. El Reglament de composició i funcionament dels
tribunals qualificadors i comitès tècnics de valoració del
Parlament de les Illes Balears, aprovat per Acord de Mesa, de
10 de juny de 2020 i publicades al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears núm. 49 de 12 de juny.

2. Forma de provisió i descripció del lloc de treball

2.1. Denominació i característiques 

a) Denominació del lloc: Responsable d’Explotació i
Gestió.

b) Característiques del lloc:
• Grup de titulació: A, subgrup A2
• Nivell de complement de destinació: 24

• Requisits: diplomatura en informàtica o telemàtica.
• Nivell de català: B2
• Nivell de complement específic: 1404,07euros
• Nombre de llocs: 1
• Tipus de lloc del catàleg: singularitzat
• Forma de provisió: PS/C
• Observacions: DE (dedicació especial), IN
(incompatibilitat) i RDT (responsabilitat i dificultat
tècnica).

2.2. D’acord amb l’apartat 1 de l’article 55 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, la provisió dels
llocs de feina del personal al servei del Parlament de les Illes
Balears s’inspira en els principis de mèrit, de capacitat i
d’antiguitat, mitjançant la corresponent convocatòria pública
que ha d’establir els requisits exigits per a l’accés a la plaça
convocada, de conformitat amb el que es preveu a les Relacions
de llocs de treball.

2.3.  La forma de provisió és mitjançant el concurs específic de
mèrits.

3. Contingut funcional

a) Dur a terme totes les activitats derivades de l'explotació
dels distints programes informàtics en vigor, amb especial
atenció a l'optimització dels mitjans materials i humans que els
han d'atendre.

b) Gestió administrativa de llicències d' ús de productes.
Control de l' operativitat dels equips ofimàtics.

c) Atendre les incidències que puguin sorgir en els distints
programes en fase d'explotació.

d) Proposar iniciatives que milloren la qualitat del servei.
Gestió administrativa d' expedient d' adquisició de bens i
serveis, així com dels relatius a manteniment.

e) Elaborar informes, memòries, estadístiques i, en general,
tota mena d'estudis relacionats amb la seva àrea professional.

f) Sota la supervisió de superiors jeràrquics, establir les
relacions amb les entitats públiques o privades que, si s'escau,
requereixi l'activitat professional per complir millor els
objectius i els fins del Parlament de les Illes Balears.

g) Ofimàtica i assistència a usuaris. Suport d' usuaris per la
resolució de problemes.

h) Control de l' execució i lliurament de treballs sol·licitats
per usuaris del sistema.

i) Estudis i anàlisis d' incidències i adopció de mesures que
permetin la seva correcció.

j) Planificació de còpies de seguretat i mesures de control.

k) Control de compliment dels contractes de
subministrament i manteniment de productes informàtics

l) Obtenció de propostes i ofertes de proveïdors de bens i
serveis informàtics.
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m) Gestió administrativa d' accés a les bases de dades.

n) Planificació i gestió de cursos de formació d' usuaris.
Informació a usuaris sobre prestacions del sistema. Coordinació
de publicacions per usuaris.

o) Col·laboració per fixar les especificacions dels
contractes de manteniment informàtic.

p) Col·laboració en les propostes dels plans informàtics
així com en l' avaluació i adquisició de bens i serveis.

I, en general, qualssevol altres tasques afins a les funcions
del lloc de treball i d'altres de semblants a les que es descriuen
més amunt, que li encomanin els seus superiors jeràrquics i que
siguin necessàries per raó del servei.

4. Requisits i condicions de participació

4.1.  Les condicions generals, els requisits i els mèrits de tots
els candidats han d’estar referits a la data en què acaba el
termini per presentar sol·licituds i s’han de mantenir durant tot
el procediment del concurs.

4.2. Tot el personal funcionari del Parlament de les Illes
Balears, sigui quina sigui la seva situació administrativa, llevat
de la suspensió ferma, pot participar en aquesta convocatòria
sempre que hagi complert el temps mínim establert legalment
en el lloc de feina, d’acord amb les normes que reflecteixen els
apartats següents i la resta de requisits que s’exigeixen.

4.3. D’acord amb l’apartat 3 de l’article 81 de la Llei 3/2007,
de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, el personal funcionari titular d’un lloc de
treball només pot participar en aquesta convocatòria si s’han
complert com a mínim dos anys des que en va prendre
possessió. En el supòsit que no ser titular d’una plaça i estar
desenvolupant una plaça en situació administrativa d’adscripció
provisional per haver cessat en una plaça ocupada pel sistema
de concurs de mèrits o per lliure designació, es pot participar
en aquests concurs sense l’aplicació del límit temporal de
permanència de dos anys establerts amb caràcter general.

4.4. Coneixements de llengua catalana

4.4.1. D’acord amb l’article 3 que estableix el Decret
11/2017, de 24 de març, d’exigència de coneixements de la
llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la
funció pública i per ocupar llocs de treball de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears es segueix el criteri següent:

Per concursar a llocs de treball adscrit exclusivament a
cossos o escales de l’Administració especial:
• Si el lloc de treball està adscrit al grup A2 s’exigeix el

certificat B2 o equivalent.

4.4.2. Els coneixements de llengua catalana s’han
d’acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent o el
títol que acredita la possessió del nivell de coneixements
al·legats, que justifiqui coneixements iguals o superiors als
que s’exigeixen a la base 4.4.1 anterior.

 

Els títols o certificats han de ser els expedits per
l’Escola Balear d’Administració Pública o els expedits o
homologats per l’òrgan competent de la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat.

4.5. Per accedir al lloc de treball de responsable de Gestió i
Explotació s’haurà d’estar integrat en el cos facultatiu tècnic,
especialitat Informàtica. En qualsevol cas, s’haurà de tenir la
condició de funcionari de carrera.

4.6. En relació amb els funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la de servei actiu i que vulguin
participar en aquest concurs, s’estarà al que es disposa en les
presents bases i de manera supletòria al Reglament de
proveïment de llocs de treball i promoció professional dels
funcionaris al servei de l’Administració de la CAIB, aprovat
pel Decret 33/1994, de 28 de març.

5.  Sol·licituds, terminis i documentació

5.1. El personal funcionari de l’administració parlamentària que
reuneixi les condicions requerides a la base tercera presentarà
al registre de l’Oficialia Major del Parlament de les Illes
Balears la instància corresponent , segon el model que figura a
l’annex V, juntament amb la documentació i els mèrits objecte
del concurs. També podrà realitzar-se la presentació
d’instàncies en els termes prevists a la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

5.2.  El termini per presentar sol·licituds serà de 15 dies hàbils
i començarà l’endemà que es publiqui la convocatòria en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

6. Acreditació dels requisits i dels mèrits 

6.1. Els requisits i els mèrits de tots els candidats han d’estar
referits a la data en què acaba el termini per presentar
sol·licituds. 

6.2. Els requisits i els mèrits corresponents al personal
funcionari del Parlament de les Illes Balears s’han d’acreditar
de la manera següent: 

a) Els requisits s’acrediten amb els documents que consten
a l’expedient personal. 

b) Recursos Humans ha d’incorporar d’ofici a l’expedient
del concurs un extracte dels mèrits que figuren a l’expedient
personal de cada aspirant, amb referència al darrer dia del
termini per presentar sol·licituds. 

c) A l’efecte de tenir la informació necessària per participar
en aquesta convocatòria, el personal funcionari que vulgui
comprovar les dades que figuren al seu expedient en pot
sol·licitar un extracte per conèixer els requisits i els mèrits que
hi figuren i, si pertoca, per aportar al Registre de l’Oficialia
Major de la cambra, abans que finalitzi el termini de
presentació de sol·licituds, la documentació susceptible de ser
valorada en el procediment del concurs. 

d) Això no obstant, els candidats han d’acreditar el
compliment dels requisits i dels mèrits al·legats que no són
susceptibles d’inscripció a l’expedient personal mitjançant
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documents originals o còpies compulsades dels certificats o
títols corresponents, que s’han d’adjuntar a la sol·licitud. 

e) Les persones interessades també poden adjuntar a la
sol·licitud l’original o una fotocòpia compulsada de la
documentació que consideren pertinent per completar o aclarir
els certificats o títols que figuren a l’expedient personal o que
han acreditat amb la sol·licitud, quan pertoqui, i que poden
plantejar dubtes a les comissions tècniques sobre la
procedència de valorar-los. 

f) En el supòsit que la documentació acreditativa d’un mèrit
consti en llengua estrangera, la persona interessada ha
d’adjuntar-ne una traducció jurada. Sense aquesta traducció, el
mèrit no es pot considerar acreditat i, per tant, no s’ha de
valorar.

7. Valoració dels mèrits

El lloc de treball de responsable d’Explotació i Gestió és un
lloc de treball singularitzat i així consta a la Relació de Llocs
de Treball del Parlament de les Illes Balears. Per aquest motiu,
amb caràcter excepcional, la convocatòria preveu que la forma
de provisió dels llocs esmentats sigui el concurs específic de
mèrits.

S'hi preveuen dues fases:

a. Primera fase

Aquesta fase es valorarà amb una puntuació total de 60
punts, d’acord amb els mèrits de consideració necessària i
generals enunciats a l’annex II d’aquestes bases.

b. La segona fase

Aquesta fase es valorarà amb una puntuació de 40 punts,
d’acord amb el barem que es preveu a l’annex III d’aquesta
convocatòria. 

Aquesta fase és constituïda per dues parts:

a) Primera part, concurs de mèrits específics (màxim 15
punts): en aquesta part es valoraran els mèrits específics
adequats a les característiques del lloc de treball, que
determinen la idoneïtat dels aspirants d’acord amb el perfil
establert.

b) Segona part, proposta d’actuació (màxim 25 punts):
l’aspirant ha de presentar un document consistent en una anàlisi
de les tasques del lloc que sol·licita i dels requisits, les
condicions i els mitjans necessaris per dur-les a terme segons
el seu criteri, sempre d’acord amb la descripció del lloc feta a
la convocatòria i per tal de garantir la selecció de la persona
candidata més idònia, d’acord amb el contingut funcional del
lloc que s’ha de proveir.

La proposta, que consistirà en l’elaboració d’una memòria,
ha de constar de dues parts: una consistent en una anàlisi de les
funcions del lloc convocat, i una altra consistent en un estudi o
projecte de millora organitzativa o funcional. 

Aquests document han de tenir una extensió mínima de 5
pàgines i màxima de 10 pàgines DIN A4, en arial 11, i s’ha de

presentar dins els termini màxim de 5 dies hàbils des de
l’endemà de la publicació de l’Acord de la Comissió Tècnica
de Valoració que aprova la valoració dels mèrits i les capacitats
corresponents a la primera fase del concurs.

7.1.  Per poder obtenir el lloc de treball s’ha d’assolir un mínim
de 4 punts a la primera fase i de 5 a la segona. Els aspirants que
a la primera fase no obtinguin la puntuació mínima exigida no
podran passar a la segona.

7.2. S’ha de computar, a l’efecte de valorar el treball
desenvolupat i els mèrits corresponents, el temps que els
candidats hagin estat en les situacions d’excedència, reducció
de jornada, permisos o altres beneficis relacionats amb la
maternitat o la paternitat i per raó de guarda legal o cura de
familiars.

7.3.  En cas d’empat en la puntuació total obtinguda, s’ha de
dirimir amb la puntuació atorgada conjuntament amb els mèrits
de consideració necessària i, en cas de persistir la igualtat, s’ha
d’atorgar el lloc de treball al candidat o a la candidata amb més
antiguitat en l’administració parlamentària. Si encara persisteix
l’empat, s’ha d’adjudicar el lloc de treball al funcionari o a la
funcionària que acrediti més antiguitat en altres
administracions.

8. Llistes de persones admeses i excloses 

8.1. En haver finalitzat el termini per presentar sol·licituds,
l’Oficialia Major ha de dictar una resolució mitjançant la qual
aprova i fa pública la llista provisional de persones admeses i
excloses del concurs de mèrits específic, amb expressió de la
causa d’exclusió per cada persona i lloc de feina. 

8.2. Aquesta resolució es farà pública al tauler d’anuncis de la
cambra i a la web del Parlament de les Illes Balears, amb la
llista provisional amb les persones admeses i excloses al
concurs de mèrits, amb indicació de la causa d’exclusió. 

8.3. Les persones excloses disposen d’un termini de tres dies
hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat la
resolució en el tauler d’anuncis de la institució parlamentària
per esmenar les deficiències detectades i aportar els documents
preceptius.

8.4. En haver finalitzat el termini indicat, l’Oficialia Major ha
de dictar una resolució per la qual s’ha d’aprovar la llista
definitiva de persones admeses i excloses del concurs o d’algun
dels llocs convocats, amb expressió de les causes d’exclusió.
Aquesta resolució s’ha de publicar a la pàgina web del
Parlament de les Illes Balears, al tauler d’anuncis dels dos
edificis i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
 
9. Comissions tècniques de valoració 

9.1. La puntuació dels mèrits que s’han de considerar a cada
convocatòria de concurs per a funcionaris de carrera es
realitzarà per un comitè tècnic de valoració, que serà nomenat
per la Mesa del Parlament, a proposta de l’oficial o de l’oficiala
major, d’entre els funcionaris de la institució parlamentària o,
si n’és el cas i per causes justificades, d’entre funcionaris
d’altres administracions públiques.  
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9.2. Tots els comitès tècnics de valoració estaran formats per
tres membres, com a mínim: un president o una presidenta, un
secretari o una secretària i un nombre de vocals determinats per
la Mesa del Parlament. Els membres seran designats per la
Mesa del Parlament de les Illes Balears de la manera prevista
als apartats primer i segon de l’article 6 del Reglament de
composició i funcionament dels tribunals qualificadors i
comitès tècnics de valoració del Parlament de les Illes Balears.

9.3. Les funcions bàsiques dels comitès tècnics de valoració
seran les següents:

a) Valorar els mèrits al·legats pels concursants als llocs
objecte de proveïment d’acord amb el que disposa la
convocatòria corresponent.

b) Elaborar una llista a la qual, per ordre de puntuació, hi
figurin tos els aspirants presentats i les puntuacions obtingudes
per cada un d’ells.

c) Fer la proposta corresponent de nomenament del
candidat que hagi obtingut la major puntuació, per cada lloc de
treball inclòs a la convocatòria. Aquesta proposta es
comunicarà a la Mesa del Parlament.  

9.4. Cada un dels membres del comitè tècnic de valoració ha de
puntuar, de forma independent, els diversos mèrits al·legats
pels aspirants.

9.5. De totes les reunions que celebri el comitè tècnic de
valoració, se n’haurà d’estendre l’acta corresponent, que, en
acabar la sessió o abans de començar la següent, haurà de ser
signada per tots els membres que hi hagin assistit. Si algun
membre no volgués signar, se’n deixarà constància a l’acta i es
donarà per vàlida sense la seva signatura.

9.6. Els membres del comitè tècnic de valoració poden fer
constar a l’acta el seu vot en contra de l’acord adoptat i els
motius que ho justifiquin o, fins i tot, el sentit del seu vot
favorable. Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció
íntegra de la seva intervenció o proposta sempre que aporti en
aquell mateix moment o dins el termini assenyalat pel president
o la presidenta, un escrit que en contengui fidelment la
intervenció o proposta.

9.7. Els membres dels comitès tècnics de valoració han de
pertànyer a un grup de titulació igual o superior a l’exigit per
a l’ingrés en els cossos o les escales als qual corresponguin els
llocs convocats.

9.8. Les persones que són membres de la comissió tècnica de
valoració s’han d’abstenir de formar-ne part si hi concorren els
motius d’abstenció que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.

9.9. Perquè la comissió tècnica de valoració es constitueixi
vàlidament, a l’efecte de dur a terme les sessions, les
deliberacions, les valoracions, les puntuacions i la presa
d’acords, es requereix sempre la presència del president o de la
presidenta i del secretari o de la secretària, i que hi siguin
presents la majoria de persones que en són membres, titulars o
suplents. El president o la presidenta del comitè realitzarà les
convocatòries amb el corresponent ordre del dia.

10. Resolució de la convocatòria 

10.1. El termini per resoldre el concurs de mèrits específic és
d’un mes, comptador des del dia que finalitzi el termini per
presentar sol·licituds. La Mesa del Parlament de les Illes
Balears, mitjançant una resolució motivada, pot ampliar aquest
termini fins a un altre mes.
 
10.2. Cinc dies hàbils abans, com a mínim, de complir-se el
termini màxim per resoldre el concurs, la comissió tècnica de
valoració ha de publicar en el tauler d’anuncis de la institució
parlamentària, la proposta provisional d’adjudicació del lloc de
treball objecte de la convocatòria.
 
10.3. Atesa la proposta provisional esmentada, les persones
interessades hi poden formular observacions o reclamacions en
el termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà
de la data d’exposició pública de la proposta provisional en el
tauler d’anuncis de la cambra.

10.4. Després d’haver examinat les observacions i les
reclamacions presentades dins termini i d’haver oït, si pertoca,
les persones interessades, la comissió tècnica de valoració ha
d’elevar a definitiva la proposta d’adjudicació del lloc de
treball, la qual pot incloure, en tot cas, els canvis que siguin
conseqüència de les observacions i reclamacions esmentades
abans.

10.5. Així mateix, la proposta definitiva pot incloure, respecte
de la provisional, l’esmena d’ofici dels errors detectats. 

10.6. S’ha de donar la mateixa publicitat a la proposta
definitiva d’adjudicació dels llocs de treball objecte de la
convocatòria que a la proposta provisional, i també s’ha de
publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears. 

11. Presa de possessió 

11.1. El termini per prendre possessió de la nova destinació
obtinguda és d’un mes, comptador des del dia de la notificació
del nomenament i hauran de cessar al lloc de treball que
ocupaven. No obstant això, en el cas de les persones que es
troben en situació d’excedència  especial, el termini per prendre
possessió s’entén ajornat fins que finalitzi el període de
l’excedència.
 
11.2. El president o la presidenta del Parlament de les Illes
Balears, una vegada la Mesa del Parlament acordi d’aprovar el
proveïment del lloc de treball convocat, procedirà al
nomenament del funcionari o la funcionària seleccionat i
n'ordenarà la publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.
 
11.3. El cap o la cap de servei en què presta serveis el
funcionari o la funcionària que hagi de cessar en el lloc de
treball pot proposar a l’Oficialia Major, per necessitats del
servei, que el cessament s’ajorni fins a un màxim d’un mes. La
Mesa del Parlament, tenint en compte la proposta, ha de
resoldre.
 
11.4. L’oficiala major pot, excepcionalment, acordar d’ajornar
la data del cessament del funcionari o la funcionària,
completada la pròrroga que preveu l’apartat anterior, per
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exigències del funcionament normal dels serveis. En aquest cas,
si el funcionari o la funcionària ho sol·licita, se li han de
respectar les retribucions del nou lloc de treball.

12. Període mínim de permanència en el lloc de treball
adjudicat 

12.1. El personal funcionari que obtingui com a titular el lloc
de treball en aquesta convocatòria hi ha de romandre un mínim
de dos anys. Durant aquest període no pot participar en
convocatòries ordinàries de provisió de llocs de treball.
 
12.2. Tampoc no pot participar, durant el període d’un any, en
les convocatòries de comissions de serveis ni d’adscripcions
provisionals establertes a l’article 55.6 de l’Estatut de Personal
del Parlament de les Illes Balears. 

ANNEX II
Barem de mèrits

Primera fase: Mèrits de consideració necessària            

1. Grau personal

a. Per posseir un grau personal, consolidat i
reconegut,  superior en dos o més nivells o
més al lloc al qual es concursa 5,00  punts

b. Per posseir un grau personal, consolidat i
reconegut, superior en un nivell al del lloc al
qual es concursa 4,50  punts

c. Per posseir un grau personal, consolidat i
reconegut, igual al del lloc al qual se
concursa 4,00 punts

d. Per posseir un grau personal, consolidat i
reconegut,  inferior en un nivell al del lloc al
qual es concursa 3,50  punts

e. Per posseir un grau personal, consolidat i
reconegut,  inferior en dos nivells al del lloc
al qual es concursa 3,00 punts

f. Per posseir un grau personal, consolidat i
reconegut, inferior en tres o més nivells, al
del lloc al qual es concursa 2,50 punts

2. Valoració del treball realitzat amb anterioritat a
qualsevol administració pública i al Parlament de les Illes
Balears, en relació als nivells dels llocs ocupats amb
caràcter definitiu o per adscripció o destí provisional, com
a funcionari de carrera o laboral fix

a. Per haver ocupat com a funcionari
de carrera un lloc de treball amb un
nivell de complement de destinació
superior al del lloc al qual es concursa

0,016 punts per
mes, fins a un
màxim de 10,00
punts

b. Per haver ocupat com a funcionari
de carrera un lloc de treball amb un
nivell de complement de destinació
igual al del lloc al qual es concursa

0,012 punts per
mes, fins a un
màxim de 8
punts

c. Per haver ocupat com a funcionari
de carrera un lloc de treball amb un
nivell de complement de destinació
inferior, fins a un màxim de quatre
nivells al del lloc al qual es concursa

0,008 punts per
mes, fins a un
màxim de 5,00
punts

d. Per haver ocupat com a funcionari
de carrera un lloc de treball amb un
nivell de complement de destinació
inferior en més de quatre nivells al del
lloc al qual es concursa

0,004 punts per
mes, fins a un
màxim de 2
punts

e. Per haver ocupat un lloc de treball
com a personal laboral 
- dels nivells 1 i 2

- dels nivells 3 i 4

- dels nivells 5 i 6

- dels nivells 7 i 8

0,016 punts per
mes, fins un
màxim de 2
punts
0,012 punts per
mes, fins un
màxim d’1,50
punts
0,008 punts per
mes, fins un
màxim d’1 punt 
0,004 puts per
mes fins a un
màxim de 10
punts

f. Per haver ocupat un lloc de feina 
en qualsevol administració pública,
sigui quin sigui el règim d’adscripció a
àrees, serveis o negociats, les funcions
dels quals siguin semblants a les dels
llocs de feina als quals s’opta

0,025 punts per
mes sencer, fins
a un màxim de 5
punts

La valoració màxima d’aquest apartat serà de 15 punts i es
valoraran només els mesos sencers, les llicències per assumptes
propis es consideraran com dies treballats, també per mesos
sencers.

3. Antiguitat a les administracions públiques

a. Es valora el temps de serveis prestats i reconeguts en
qualsevol administració pública i en el Parlament de les Illes
Balears, com a funcionari de carrera, com a funcionari interí,
funcionari en pràctiques, o com a personal laboral (fix o
temporal); en qualsevol cas, els temps de serveis hauran d’estar
inclosos en un o més dels supòsits establerts a la Llei 70/1978,
de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a
l’administració pública.

b.  La valoració serà de 0,045 punts cada mes de serveis
prestats.

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 30 punts,  es
valoraran només els mesos sencers, les llicències per assumptes
propis es consideraran com dies treballats, també per mesos
sencers.
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4.  Coneixements de la llengua catalana

Es valoraran els coneixements de català acreditats
mitjançant certificat, títol, diploma o equivalent, expedit o
homologat per l’òrgan competent en matèria lingüística del
Govern de les Illes Balears o bé per l’Escola Balear
d’Administració Pública. 

a. Coneixements superiors (certificat C1) 1,50 punts

b. Coneixements superiors (certificat C2) 2,50 punts

c. Coneixements de llenguatge
administratiu (certificat E) 0,50 punts

En el cas que es presentin dubtes en relació amb la
puntuació o l’equivalència que s’ha d’atorgar a determinats
certificats o títols de català, o sobre la validesa d’aquests, se
sol·licitarà el corresponent informe de l’òrgan competent en
matèria de política lingüística de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

5. Formació. Cursos de formació i perfeccionament
superats en escoles d’Administració Pública i altres entitats
del sector públic

Es valoraran els cursos impartits per l’Institut Balear de
l’Administració Pública o per l’Escola Balear d’Administració
Pública (IBAP/EBAP) o per altres Escoles d’Administració
Pública de les comunitats autònomes i per l’Institut Nacional de
l’Administració Pública (INAP), pel Parlament de les Illes
Balears i també els cursos realitzats en el marc dels acords de
formació contínua en les administracions públiques i per les
organitzacions sindicals, quan siguin signants o promotors
d’aquests acords.

Es valora l’assistència als cursos, les jornades i els
seminaris de formació, d’especialització o de perfeccionament,
en funció de la seva homologació o nivell acadèmic que versin
sobre matèries directament relacionades amb les funcions
pròpies del lloc de treball o amb habilitats que aquest lloc
requereixi, així com aquells que tinguin un contingut
transversal.

Cada crèdit s’ha de valorar a raó de 10 hores durada, o, si
escau, de la part proporcional que pertoqui.

La puntuació del cursos serà la següent:

1. 0,075 punts per crèdit, equivalent a deu hores de durada,
quan al certificat s’assenyali aprofitament

2. 0,050 punts per crèdit, equivalent a deu hores de
durada, quan al certificat s’assenyali assistència, o no en
faci menció expressa al caràcter d’aprofitament o
d’assistència

3. 0,10 punts per crèdit, equivalent a deu hores de
durada, quan el certificat indiqui impartició

L’assistència a cursos amb continguts semblants només es
podran valorar un cop.

La impartició de cursos es valorarà a raó de 0,10 punts per
crèdit tot d’acord amb les criteris assenyalats anteriorment. En
aquest cas, caldrà presentar el certificat corresponent, en el qual
haurà de figurar si el curs fou impartit pel funcionari en la seva
totalitat o en part. En aquest darrer cas caldrà detallar el
nombre d’hores impartides per, conseqüentment, fer-ne una
valoració proporcional.

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 10,00 punts,
es valoraran només els mesos sencers, les llicències per
assumptes propis es consideraran com dies treballats, també per
mesos sencers.

ANNEX III
Barem de mèrits

Segona fase: mèrits específics
 
Primera part   

La puntuació màxima serà de 15 punts 
                        
1. Coneixements de llengua anglesa

Es valoraran els certificats acreditatius de llengua anglesa amb
títols expedits o homologats per les escoles oficials d’idiomes
o de les escoles d’administració pública amb les puntuacions
següents:

Nivell o equivalències Puntuació

Nivell 1B de l’EBAP o 1r curs de l’Escola
Oficial d’Idiomes

1

Nivell 2B de l’EBAP o 2n curs de l’Escola
Oficial d’Idiomes

2

Nivell 3B de l’EBAP o 3r curs de l’Escola
Oficial d’Idiomes

3

Nivell 4B de l’EBAP o 4t curs de l’Escola
Oficial d’Idiomes

4

5è curs de l’Escola Oficial d’Idiomes 5

També es podran valorar aquells cursos oficials d’idiomes
que es corresponen amb els nivells i títols del Marco común
europeo de referencia para las lenguas del Consejo de Europa
(MCER).

La valoració màxima d’aquest apartat serà de 5 punts.

2.  Estudis acadèmics oficials

2.1. Es valoraran les titulacions acadèmiques quan siguin
rellevants per al lloc de treball a proveir, en funció dels
coneixements requerits, la competència i l'especialització
d’aquest lloc de treball. 

Estudis que es valoren:

a. Es valoren, en aquest apartat, les titulacions
acadèmiques (inclosos els cursos de postgrau) el caràcter
oficial o l’equivalència de les quals tengui reconegut i establert
el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, així com les
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titulacions universitàries no oficials i els crèdits dels títols
propis de postgrau de les universitats espanyoles en la regulació
dels ensenyaments propis. 

b.  La valoració com a mèrit d’un títol implica que no es
valora el de nivell inferior o el primer cicle que sigui
imprescindible per obtenir-lo, excepte pel que fa als títols de
postgrau.

c. En cap cas no s’ha de valorar una diplomatura si forma
part del primer cicle d’una llicenciatura que és un requisit o
objecte de valoració.

d. No es valora una titulació que s’exigeix, en la relació de
llocs de treball, com a requisit específic per ocupar el lloc, ni
la titulació necessària per accedir al cos corresponent.

Això no obstant, si la persona interessada acredita dues
titulacions que compleixen el requisit per accedir al cos
corresponent, en el cas que la comissió tècnica consideri que
una de les titulacions està relacionada directament amb les
funcions del lloc de treball, l’ha de valorar com a mèrit, i es
considera que l’altra titulació és la que compleix el requisit per
accedir al cos corresponent.

2.2. Puntuació

2.2.1. Estudis de postgrau

a) Per cada títol de doctor, directament relacionat amb les
funcions del lloc de feina: 3 punts.  

La superació dels cursos i dels seminaris fonamentals dels
programes de doctorat es valora a raó de 0,08 punts per crèdit,
fins a un màxim d’1,5 punts.

b) Per cada títol de màster oficial, directament relacionat
amb les funcions del lloc de feina: 2 punts. 

La superació de cada assignatura d’un màster oficial no
finalitzat, relacionada (l’assignatura) directament amb les
funcions del lloc de feina, es valora a raó de 0,05 punts per
crèdit, fins a un màxim d’1 punt. 

c) Els títols propis de postgrau (màster, especialista
universitari, expert universitari i curs d’actualització
universitària), que estiguin directament relacionats amb les
funcions del lloc de feina, es valoren a raó de 0,05 punts per
cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits),
equivalent a 25 hores de durada, amb un màxim de 2 punts.
 

En el supòsit que el títol propi acrediti crèdits LRU (sistema
de valoració dels ensenyaments introduït mitjançant el Reial
decret 1497/1987), o el títol no esmenti si es tracten de crèdits
ECTS o LRU, s’entén que els crèdits són LRU i s’han de
computar a raó de 0,03 punts per crèdit, equivalent a 10 hores
de durada, amb un màxim d’1 punt.

2.2.2. Estudis universitaris

a) Per cada titulació acadèmica oficial de diplomatura
universitària, primer cicle universitari, arquitectura tècnica o
enginyeria tècnica, directament relacionada amb les funcions
del lloc de feina: 5 punts. 

b) Per cada títol propi de grau o llicenciatura directament
relacionat amb les funcions del lloc de feina: 8 punts.  

3.  Publicacions

Es valoraran les publicacions sobre treballs o estudis en
mitjans especialitzats sobre temes o matèries directament
relacionats amb les funcions pròpies de les places convocades,
tot seguint els criteris següents:

a. Per articles en revistes i
publicacions periòdiques

0,002 punts per coautoria i
0,05 punts per autoria
individual

b. Per autoria de reculls
normatius comentats, o de
llibres

0,2 punts si n’és el coautor o
la coautora ; o 0,5 punts si
n’és l’autor o l’autora
individual.

   
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 2,00 punts.

4. Treballs a empreses privades o entitats, consorcis,
fundacions, societats mercantils, comunitats de bens, o
d’altres

Per cada mes sencer 0,015 punts, si, a criteri de la comissió
tècnica de valoració,  les tasques desenvolupades tenen relació
amb les funcions de la plaça objecte de la convocatòria.

Per tal d’acarar les dades, s’haurà d’adjuntar juntament amb la
sol·licitud, còpia del contracte de treball, declaració jurada de
les tasques efectuades en cada empresa i el certificat de vida
laboral de l’aspirant.

La valoració màxima d’aquest apartat serà de 3’00 punts.
La puntuació màxima d’aquesta primera part serà de 15 punts

Segona part

La puntuació màxima d’aquesta segona part serà de 25
punts.

Presentació de la memòria

La memòria o l’informe consistirà en una anàlisi de les
tasques del lloc de treball i dels requisits, de les condicions i
dels mitjans necessaris per exercir-lo, des del punt de vista de
la persona candidat. Tot això en base a la descripció continguda
a la convocatòria.

La proposta ha de constar de dues parts: una consistent en
una anàlisi de les funcions del lloc convocat, i una altra en un
estudi o projecte de millora organitzativa o funcional. 

Aquest document ha de tenir una extensió mínima de 5
pàgines i màxima de 10 pàgines DIN A4, en arial 11, i s’ha de
presentar dins els termini màxim de 5 dies hàbils des de
l’endemà de la publicació de l’Acord de la comissió tècnica de
valoració que aprova la valoració dels mèrits i capacitats
corresponents a la primera fase del concurs.
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ANNEX IV
Comissió tècnica de valoració

 
Composició

Comissió tècnica titular 

President: Bartomeu Munar i Pascual
Vocal 1r: Joan Miquel i Tramullas 
Vocal 2n: Joan Mateu Prats i Coll

Representant de la Junta de Personal

Comissió tècnica suplent 

President: Jaume Cerdà Bibiloni
Vocal 1r: Jeroni Martí i González
Vocal 2n: Guillem Marcé i Rotger

Representant de la Junta de Personal

ANNEX V
Model d’instància

El/la  Sr./Sra.________________________
funcionari/a del cos/escala:_________________________
amb DNI núm._____________________________
i NRP núm._____________________ 
que actualment ocupa la plaça de_________________
que prengué possessió d’aquesta el dia_______________
i que es troba en situació administrativa de______________

Expòs que reunesc  les condiciones requerides a les bases
de la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears  núm.___  i per aquest motiu,

Sol·licit ser admès/essa a la convocatòria per poder
participar en el concurs específic de mèrits convocat per cobrir
la plaça del cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica, per
ocupar el lloc de treball de responsable d’Explotació i Gestió
com a funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears

S’adjunten les certificacions acreditatives, títols i els
documents pertinents relatius als mèrits al·legats i els requisits
exigits, que no consten al meu expedient personal.

            Palma  ___ d_________________ de 2020
Signatura

Sra. Oficiala Major del Parlament de les Illes Balears

Ordre de Publicació

E)
Resolució de Presidència per la qual s’aproven la

convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació
de la comissió tècnica de valoració del procediment per
proveir per concurs de mèrits una plaça del cos
d’administratius per ocupar com a funcionari de carrera el
lloc de treball d’administratiu de l’Àrea d’Assistència
Tècnica Parlamentària del Parlament de les Illes Balears.

El president del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta
de Personal del Parlament de les Illes Balears, i d’acord amb la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 22 de juliol de 2020,  dicta
la següent

Resolució

1. S’aprova la convocatòria per proveir una plaça del cos
d’administratius per ocupar com a funcionari de carrera el lloc
de treball d’administratiu de l’Àrea d’Assistència Tècnica
Parlamentària del Parlament de les Illes Balears.

2. S’aproven les bases i el barem de mèrits que han de regir
aquesta convocatòria, que s’adjunten com a annexos I i II
respectivament.

3. Es nomenen les persones que són membres de la comissió
tècnica de valoració d’aquest procés selectiu que figuren a
l’annex III. L’esmentada comissió tècnica de valoració
funcionarà d’acord amb el Reglament de composició i
funcionament dels tribunals qualificadors i comitès tècnics de
valoració del Parlament de les Illes Balears.

4. S’ordena que aquesta resolució es publiqui al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB).

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
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conformitat amb els articles 10.1 c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma,  22 de juliol, de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

ANNEX I
Bases

1. Objecte de la convocatòria

1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria és el proveïment, amb
personal funcionari de carrera del cos d’administratius del lloc
de treball d’administratiu de l’Àrea d’Assistència Tècnica
Parlamentària del Parlament de les Illes Balears, vacant i dotat
pressupostàriament, per concurs de mèrits i l’aprovació de les
bases, del barem de mèrits i de la designació de les persones
que són membres de la comissió tècnica de valoració.

1.2. La realització d'aquest procés selectiu s'ajusta al que
estableixen:

a. L'article 103.3 de la Constitució Espanyola.

b. L’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears.

c. La Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, de 30
d’octubre, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre.

d. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e. El Reglament de proveïment de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris al servei de
l’Administració, aprovat pel Decret 33/1994, de 28 de març.

f. El Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència de
coneixements de la llengua catalana en els procediments
selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

g. El Reglament de composició i funcionament dels
tribunals qualificadors i comitès tècnics de valoració del
Parlament de les Illes Balears, aprovat per Acord de Mesa, de
10 de juny de 2020 i publicat al BOPIB núm. 49 de 12 de juny.

2. Forma de provisió i descripció del lloc de treball

2.1. Denominació i característiques

a) Denominació del lloc: Administratiu general 

b) Característiques del lloc:
• Grup de titulació: C, subgrup C1
• Nivell de complement de destinació: 20
• Requisits: batxiller, cicle superior formació professional
• Nivell de català: C1
• Nivell de complement específic: 909,49euros

• Nombre de llocs: 1
• Tipus de lloc del catàleg: bàsic
• Forma de provisió: PS/C
• Observacions: HE ( horari especial )

2.2. D’acord amb l’apartat 1 de l’article 55 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, la provisió dels
llocs de feina del personal al servei del Parlament de les Illes
Balears s’inspira en els principis de mèrit, de capacitat i
d’antiguitat, mitjançant la corresponent convocatòria pública
que ha d’establir els requisits exigits per a l’accés a la plaça
convocada, de conformitat amb el que es preveu a les relacions
de llocs de treball.

2.3. La forma de provisió és mitjançant el concurs de mèrit
d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears.

3. Requisits i condicions de participació

3.1.  Les condicions generals, els requisits i els mèrits de tots
els candidats han d’estar referits a la data en què acaba el
termini per presentar sol·licituds i s’han de mantenir durant tot
el procediment del concurs.

3.2. Tot el personal funcionari del Parlament de les Illes
Balears, sigui quina sigui la seva situació administrativa, llevat
de la suspensió ferma, pot participar en aquesta convocatòria
sempre que hagi complert el temps mínim establert legalment
en el lloc de feina, d’acord amb les normes que reflecteixen els
apartats següents i la resta de requisits que s’exigeixen.

3.3. D’acord amb l’apartat 3 de l’article 81 de la Llei 3/2007,
de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, el personal funcionari titular d’un lloc de
treball només pot participar en aquesta convocatòria si s’han
complert com a mínim dos anys des que en va prendre
possessió. En el supòsit de no ser titular d’una plaça, i estar
desenvolupant una plaça en situació administrativa d’adscripció
provisional per haver cessat en una plaça ocupada pel sistema
de concurs de mèrits o per lliure designació, es pot participar
en aquests concurs sense l’aplicació del límit temporal de
permanència de dos anys establerts amb caràcter general.

3.4. Coneixements de llengua catalana

3.4.1. D’acord amb l’article 3 que estableix el Decret
11/2017, de 24 de març, d’exigència de coneixements de la
llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la
funció pública i per ocupar llocs de treball de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears es segueix el criteri següent:
• Si el lloc de treball està adscrit al cos d’administratius,

grup C, subgrup C1 s’exigeix el certificat C1 o
equivalent.

3.4.2. Els coneixements de llengua catalana s’han
d’acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent o el
títol que acredita la possessió del nivell de coneixements
al·legats, que justifiqui coneixements iguals o superiors als
que s’exigeixen a la base 3.4.1 anterior.

 
Els títols o certificats han de ser els expedits per l’Escola

Balear d’Administració Pública o els expedits o homologats per
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l’òrgan competent de la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat.

3.5. Per accedir al lloc de treball d’administratiu de l’Àrea
d’Assistència Tècnica Parlamentària s’haurà d’estar integrat en
el cos d’administratius. En qualsevol cas, s’haurà de tenir la
condició de funcionari de carrera.

3.6. En relació amb els funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la de servei actiu i que vulguin
participar en aquest concurs, s’estarà al que es disposa a les
presents bases i de manera supletòria al Reglament de
proveïment de llocs de treball i promoció professional dels
funcionaris al servei de l’Administració de la CAIB, aprovat
pel Decret 33/1994, del 28 de març.

4.  Sol·licituds, terminis i documentació

4.1. El personal funcionari de l’administració parlamentària que
reuneixi les condicions requerides a la base tercera, presentarà
al registre de l’Oficialia Major del Parlament de les Illes
Balears la corresponent instància, segon el model que figura
l’annex V, juntament amb la documentació i els mèrits objecte
del concurs. També es podrà realitzar la presentació
d’instàncies en els termes prevists a la Llei 39/2015, de dia 1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

4.2. El termini per presentar sol·licituds serà de 15 dies hàbils
i començarà l’endemà que es publiqui la convocatòria en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

5. Acreditació dels requisits i dels mèrits 

5.1. Els requisits i els mèrits de tots els candidats han d’estar
referits a la data en què acaba el termini per presentar
sol·licituds. 

5.2. Els requisits i els mèrits corresponents al personal
funcionari del Parlament de les Illes Balears s’han d’acreditar
de la manera següent: 

a) Els requisits s’acrediten amb els documents que consten
a l’expedient personal. 

b) Recursos Humans ha d’incorporar d’ofici a l’expedient
del concurs un extracte dels mèrits que figuren a l’expedient
personal de cada aspirant, amb referència al darrer dia del
termini per presentar sol·licituds. 

c) A l’efecte de tenir la informació necessària per participar
en aquesta convocatòria, el personal funcionari que vulgui
comprovar les dades que figuren al seu expedient en pot
sol·licitar un extracte per conèixer els requisits i els mèrits que
hi figuren i, si pertoca, per aportar al Registre de l’Oficialia
Major de la cambra, abans que finalitzi el termini de
presentació de sol·licituds, la documentació que no hi consti i
que considerin adient que consti en el procediment del concurs. 

d) Això no obstant, els candidats han d’acreditar el
compliment dels requisits i dels mèrits al·legats que no són
susceptibles d’inscripció a l’expedient personal mitjançant
documents originals o còpies compulsades dels certificats o
títols corresponents, que s’han d’adjuntar a la sol·licitud. 

e) Les persones interessades també poden adjuntar a la
sol·licitud l’original o una fotocòpia compulsada de la
documentació que consideren pertinent per completar o aclarir
els certificats o títols que figuren a l’expedient personal o que
han acreditat amb la sol·licitud, quan pertoqui, i que poden
plantejar dubtes a les comissions tècniques sobre la
procedència de valorar-los. 

f) En el supòsit que la documentació acreditativa d’un mèrit
consti en llengua estrangera, la persona interessada ha
d’adjuntar-ne una traducció jurada. Sense aquesta traducció, el
mèrit no es pot considerar acreditat i, per tant, no s’ha de
valorar.

6. Llistes de persones admeses i excloses 

6.1. En haver finalitzat el termini per presentar sol·licituds,
l’Oficialia Major ha de dictar una resolució mitjançant la qual
aprova i fa pública la llista provisional de persones admeses i
excloses del concurs de mèrits, amb expressió de la causa
d’exclusió.

6.2. Aquesta resolució es farà pública al tauler d’anuncis de la
cambra i a la web del Parlament de les Illes Balears, amb la
llista provisional amb les persones admeses i excloses al
concurs de mèrits, i la indicació de la causa d’exclusió. 

6.3. Les persones excloses disposen d’un termini de tres dies
hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat la
resolució en el tauler d’anuncis de la institució parlamentària
per esmenar les deficiències detectades i per aportar els
documents preceptius.

6.4. En haver finalitzat el termini indicat, l’Oficialia Major ha
de dictar una resolució per la qual s’ha d’aprovar la llista
definitiva de persones admeses i excloses del concurs, amb
expressió de les causes d’exclusió. Aquesta resolució s’ha de
publicar a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears, al
tauler d’anuncis dels dos edificis i al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
 
7. Barem de mèrits

7.1. El  barem de mèrits és el que figura a l’annex II d’aquestes
bases.

7.2. S’ha de computar, a l’efecte de valorar el treball
desenvolupat i els mèrits corresponents, el temps que els
candidats hagin estat en les situacions d’excedències,
reduccions de jornada, permisos o altres beneficis relacionats
amb la maternitat o paternitat i per raó de guarda legal o cura
de familiars.
 
7.3. En cas d’empat en la puntuació total obtinguda, s’ha de
dirimir amb la puntuació atorgada conjuntament amb els mèrits
de consideració necessària i, en cas de persistir la igualtat, s’ha
d’atorgar el lloc de treball al candidat o a la candidata amb més
antiguitat en l’administració parlamentària. Si encara persisteix
l’empat, s’ha d’adjudicar el lloc de treball al funcionari o a la
funcionària que acrediti més antiguitat en altres
administracions.
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8. Comissions tècniques de valoració 

8.1. La puntuació dels mèrits que s’han de considerar a cada
convocatòria de concurs per a funcionaris de carrera es
realitzarà per un comitè tècnic de valoració, que serà nomenat
per la Mesa del Parlament, a proposta de l’oficial o de l'oficiala
major, d’entre els funcionaris de la institució parlamentària o,
si n’és el cas i per causes justificades, d’entre funcionaris
d’altres administracions públiques.  

8.2. Tots els comitès tècnics de valoració estaran formats per
tres membres, com a mínim: un president o una presidenta, un
secretari o una secretària i un nombre de vocals determinats per
la Mesa del Parlament. Els membres seran designats per la
Mesa del Parlament de les Illes Balears de la manera prevista
als apartats primer i segon de l’article 6 del Reglament de
composició i funcionament dels tribunals qualificadors i
comitès tècnics de valoració del Parlament de les Illes Balears,
aprovat per la Mesa del Parlament en sessió celebrada el 10 de
juny de 2020 i publicat al BOPIB núm. 49 de 12 de juny de
2020.

8.3. Les funcions bàsiques dels comitès tècnics de valoració
seran les següents:

a) Valorar els mèrits al·legats pels concursants als llocs
objecte de proveïment d’acord amb el que disposa la
convocatòria corresponent.

b) Elaborar una llista a la qual, per ordre de puntuació, hi
figurin tos els aspirants presentats i les puntuacions obtingudes
per cada un d’ells.

c) Fer la proposta corresponent de nomenament del
candidat que hagi obtingut la major puntuació, per cada lloc de
treball inclòs a la convocatòria. Aquesta proposta es
comunicarà a la Mesa del Parlament.  

8.4.  Cada un dels membres del comitè tècnic de valoració ha
de puntuar, de forma independent, els diversos mèrits al·legats
pels aspirants.

8.5. De totes les reunions que celebri el comitè tècnic de
valoració, se n’haurà d’estendre l’acta corresponent, que, en
acabar la sessió o abans de començar la següent, haurà de ser
signada per tots els membres d’aquell que hi hagin assistit. Si
algun membre no volgués signar, se’n deixarà constància a
l’acta i es donarà per vàlida sense la seva signatura.

8.6. Els membres del comitè tècnic de valoració poden fer
constar a l’acta el seu vot en contra de l’acord adoptat i els
motius que ho justifiquin o, fins i tot, el sentit del seu vot
favorable. Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció
íntegra de la seva intervenció o proposta sempre que aporti en
aquell mateix moment, o dins el termini assenyalat pel
president o la presidenta, un escrit que en contengui fidelment
la intervenció o proposta.

8.7. Les persones que són membres de la comissió tècnica de
valoració, han de pertànyer, en tot cas, com a personal
funcionari de carrera, a un grup de titulació igual o superior al
que s’exigeix per ingressar en els cossos o les escales als quals
corresponen els llocs de treball de la seva comissió. 

8.8. Les persones que són membres de la comissió tècnica de
valoració s’han d’abstenir de formar-ne part si hi concorren els
motius d’abstenció que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.

8.9. Perquè la comissió tècnica de valoració es constitueixi
vàlidament, a l’efecte de dur a terme les sessions, les
deliberacions, les valoracions, les puntuacions i la presa
d’acords, es requereix sempre la presència del president o la
presidenta i del secretari o la secretària, i que hi siguin presents
la majoria de persones que en són membres, titulars o suplents.
El president o la presidenta del comitè realitzarà les
convocatòries amb el corresponent ordre del dia.

9. Resolució de la convocatòria 

9.1. El termini per resoldre el concurs de mèrits és d’un mes,
comptador des del dia que finalitzi el termini per presentar
sol·licituds. La Mesa del Parlament de les Illes Balears,
mitjançant una resolució motivada, pot ampliar aquest termini
fins a un altre mes.
 
9.2. Cinc dies hàbils abans, com a mínim, de complir-se el
termini màxim per resoldre el concurs, la comissió tècnica de
valoració ha de publicar en el tauler d’anuncis de la institució
parlamentària, la proposta provisional d’adjudicació del lloc de
treball objecte de la convocatòria.
 
9.3. Atesa la proposta provisional esmentada, les persones
interessades hi poden formular observacions o reclamacions en
el termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà
de la data d’exposició pública de la proposta provisional en el
tauler d’anuncis de la cambra.

9.4. Després d’haver examinat les observacions i les
reclamacions presentades dins termini i d’haver oït, si pertoca,
les persones interessades, la comissió tècnica de valoració ha
d’elevar a definitiva la proposta d’adjudicació del lloc de
treball, que pot incloure, en tot cas, els canvis que siguin
conseqüència de les observacions i reclamacions esmentades
abans.

9.5.  Així mateix, la proposta definitiva pot incloure, respecte
de la provisional, l’esmena d’ofici dels errors detectats. 

9.6.  S’ha de donar la mateixa publicitat a la proposta definitiva
d’adjudicació dels llocs de treball objecte de la convocatòria
que a la proposta provisional, i també s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

9.7. Després d’haver vist la proposta definitiva, la Mesa del
Parlament n’ha de dictar la resolució corresponent. 

10. Presa de possessió 

10.1. El termini per prendre possessió de la nova destinació
obtinguda és d’un mes, comptador des del dia de la notificació
del nomenament i hauran de cessar al lloc de treball que
ocupaven. No obstant això, en el cas de les persones que es
troben en situació d’excedència  especial, el termini per prendre
possessió s’entén ajornat fins que finalitzi el període de
l’excedència.
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10.2. El president o la presidenta, una vegada la Mesa del
Parlament acordi d’aprovar el proveïment del lloc de treball
convocat, procedirà al nomenament del funcionari o la
funcionària seleccionat i n'ordenarà la publicació al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
 
10.3. El cap de servei en què presta serveis el funcionari o la
funcionària que hagi de cessar en el lloc de treball pot proposar
a l’Oficialia Major, per necessitats del servei, que el cessament
s’ajorni fins a un màxim d’un mes. La Mesa del Parlament,
tenint en compte la proposta, ha de resoldre.
 
10.4. L’oficiala major pot, excepcionalment, acordar d’ajornar
la data del cessament del funcionari o la funcionària,
completada la pròrroga que preveu l’apartat anterior, per
exigències del funcionament normal dels serveis. En aquest cas,
si el funcionari o la funcionària ho sol·licita, se li han de
respectar les retribucions del nou lloc de treball.

11. Període mínim de permanència en el lloc de treball
adjudicat 

11.1. El personal funcionari que obtingui com a titular el lloc
de treball en aquesta convocatòria hi ha de romandre un mínim
de dos anys. Durant aquest període no pot participar en
convocatòries ordinàries de provisió de llocs de treball.
 
11.2. Tampoc no pot participar, durant el període d’un any, a
les convocatòries de comissions de serveis ni d’adscripcions
provisionals establertes a l’article 55.6 de l’Estatut de Personal
del Parlament de les Illes Balears. 

ANNEX II
Barem de mèrits

Mèrits de consideració necessària            

1. Grau Personal

a. Per posseir un grau personal, consolidat i
reconegut,  superior en dos o més nivells o
més al lloc al qual es concursa 5,00  punts

b. Per posseir un grau personal, consolidat i
reconegut, superior en un nivell al del lloc al
qual es concursa 4,50  punts

c. Per posseir un grau personal, consolidat i
reconegut, igual al del lloc al qual se
concursa 4,00 punts

d. Per posseir un grau personal, consolidat i
reconegut,  inferior en un nivell al del lloc al
qual es concursa 3,50  punts

e. Per posseir un grau personal, consolidat i
reconegut,  inferior en dos nivells al del lloc
al qual es concursa 3,00 punts

f. Per posseir un grau personal, consolidat i
reconegut, inferior en tres o més nivells, al
del lloc al qual es concursa 2,50 punts

2. Valoració del treball realitzat amb anterioritat a
qualsevol administració pública i al Parlament de les Illes
Balears, en relació als nivells dels llocs ocupats amb
caràcter definitiu o per adscripció o destí provisional, com
a funcionari de carrera o laboral fix

a. Per haver ocupat com a funcionari
de carrera un lloc de treball amb un
nivell de complement de destinació
superior al del lloc al qual es concursa

0,016 punts per
mes, fins a un
màxim de 2,00
punts

b. Per haver ocupat com a funcionari
de carrera un lloc de treball amb un
nivell de complement de destinació
igual al del lloc al qual es concursa

0,012 punts per
mes, fins a un
màxim de 1,50
punts

c. Per haver ocupat com a funcionari
de carrera un lloc de treball amb un
nivell de complement de destinació
inferior, fins a un màxim de quatre
nivells al del lloc al qual es concursa

0,008 punts per
mes, fins a un
màxim de 1,00
punt

d. Per haver ocupat com a funcionari
de carrera un lloc de treball amb un
nivell de complement de destinació
inferior en més de quatre nivells al del
lloc al qual es concursa

0,004 punts per
mes, fins a un
màxim de 0,50
punts

e. Per haver ocupat un lloc de treball
com a personal laboral 
-dels nivells 1 i 2 

- dels nivells 3 i 4

- dels nivells 5 i 6

- dels nivell 7 i 8

0,016 punts per
mes,  fins  un
màxim de 2 punts
0,012 punts per
mes,  fins un
màxim d’1,50
punts
0,008 punts per
mes,  fins  un
màxim d’1 punt
0,004 puts per mes
fins a un màxim de
0,50 punts

f. Per haver ocupat un lloc de feina 
en qualsevol Administració Pública,
sigui el que sigui el règim
d’adscripció a àrees, serveis o
negociats, les funcions dels quals
siguin semblants a les dels llocs de
feina als quals s’opta

0,025 punts per
mes sencer, fins a
un màxim de 2
punts

La valoració màxima d’aquest apartat serà de 5 punts i es
valoraran només els mesos sencers, les llicències per assumptes
propis es consideraran com dies treballats, també per mesos
sencers.

3. Antiguitat a les administracions públiques

a. Es valora el temps de serveis prestats i reconeguts en
qualsevol administració pública i en el Parlament de les Illes
Balears, com a funcionari de carrera, com a funcionari interí,
funcionari en pràctiques, o com a personal laboral (fix o
temporal); en qualsevol cas, els temps de serveis hauran d’estar
inclosos en un o més dels supòsits establerts a la Llei 70/1978,
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de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a
l’administració pública.

b.  La valoració serà de 0,045 punts cada mes de serveis
prestats.

La valoració màxima d’aquest apartat serà de 14 punts i es
valoraran només els mesos sencers, les llicències per assumptes
propis es consideraran com dies treballats, també per mesos
sencers.

4. Coneixements de llengües

4.1.  Coneixements de la llengua catalana

Es valoraran els coneixements de català certificats i lliurats
o homologats per la Direcció General de Cultura i Joventut, per
l’EBAP o per l’Escola Oficial d’Idiomes relacionats amb els
tipus de coneixements següents:

a. Coneixements superiors (certificat C2) 2,50 punts

b. Coneixements de llenguatge
administratiu (certificat E) 0,50 punts

En el cas que es presentin dubtes en relació amb la
puntuació o a l’equivalència que s’ha d’atorgar a determinats
certificats o títols de català, o sobre  la validesa d’aquests, se
sol·licitarà el corresponent informe de l’òrgan competent en
matèria de política lingüística de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

4.2. Coneixements d’altres llengües

Es valoraran els certificats acreditatius de qualsevol llengua
oficial de l’Estat o estrangera expedits o homologats per les
escoles oficials d’idiomes o de les escoles d’administració
pública amb les puntuacions següents:

Nivell o equivalències Puntuació

Nivell 1B de l’EBAP o 1r curs de l’Escola
Oficial d’Idiomes

0,25

Nivell 2B de l’EBAP o 2n curs de l’Escola
Oficial d’Idiomes

0,50

Nivell 3B de l’EBAP o 3r curs de l’Escola
Oficial d’Idiomes

0,75

Nivell 4B de l’EBAP o 4t curs de l’Escola
Oficial d’Idiomes

1

5è curs de l’Escola Oficial d’Idiomes 1,25

La valoració s’efectuarà d’acord amb els criteris següents:

1. Els certificats dels nivells 1B i 2B de cada idioma es
valoraran fins a un màxim d’1 punt.

2. Els certificats dels nivells superiors als 1B i 2B es
valoraran fins a un màxim de 2 punts.

3. Per a una mateixa llengua només es valoraran els nivells
superiors dels acreditats amb els criteris assenyalats
anteriorment.

4. Es podran valorar simultàniament llengües diferents,
amb els criteris indicats.

5. Si existeixen dubtes en relació amb la validesa d’algun
certificat, l’equivalència de nivells o sobre la puntuació
que s’hi ha d’atorgar, es podrà sol·licitar informe a
l’EBAP o a l’Escola Oficial d’Idiomes de les Illes
Balears o de qualsevol altra de l’Estat.

Finalment, també es podran valorar aquells cursos oficials
d’idiomes que es corresponen amb els nivells i títols del Marco
común europeo de referencia para las lenguas del Consejo de
Europa (MCER), d’acord amb la taula d’equivalències següent:

Nivells EOI o
de l’EBAP
equivalents

Certificació que
s’obté

Corres-
pondència

MCER

Bàsic 1 Certificat acadèmic del
centre de Bàsic 1 A1

Bàsic 2 Certificat de nivell bàsic
de  la Conselleria
d'Educació, Universitat i
Recerca A2+

Intermedi 1 Certificat acadèmic del
centre d’Intermedi 1 B1

Intermedi 2 Certificat de nivell
i n t e r m e d i  d e  l a
Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca B1+

Avançat 1 Certificat acadèmic del
centre d’avançat 1 B2

Avançat 2 Certificat de nivell
a v a n ç a t  d e  l a
Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca B2+

C1 Certificat de nivell C1
de la Conselleria
d'Educació, Universitat i
Recerca C1

C2 Certificat de nivell C2
de la Conselleria
d'Educació, Universitat i
Recerca C2

La valoració màxima d’aquest apartat serà de 2 punts.

5. Formació. Cursos de formació i perfeccionament
superats en escoles d’Administració Pública i altres entitats
del sector públic

Es valoraran els cursos impartits per l’Institut Balear de
l’Administració Pública o per l’Escola Balear d’Administració
Pública (IBAP/EBAP) o per altres Escoles d’Administració
Pública de les comunitats autònomes i per l’Institut Nacional de
l’Administració Pública (INAP),  i també els cursos realitzats
en el marc dels acords de formació contínua en les
administracions públiques i per les organitzacions sindicals,
quan siguin signants o promotors d’aquests acords.
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Cada crèdit s’ha de valorar a raó de 10 hores durada, o en
el seu cas de la part proporcional que pertoqui.

 La puntuació del cursos serà la següent:

1. 0,075 punts per crèdit, equivalent a deu hores de durada,
quan al certificat s’assenyali aprofitament

2. 0,050 punts per crèdit, equivalent a deu hores de durada,
quan al certificat s’assenyali assistència, o no en faci menció
expressa al caràcter d’aprofitament o d’assistència

3. 0,10 punts per crèdit, equivalent a deu hores de durada,
quan el certificat indiqui impartició

L’assistència a cursos amb continguts semblants només es
podran valorar un cop.

Es valoraran els cursos la matèria dels quals estigui
directament relacionada amb les tasques pròpies i específiques
de cadascun dels llocs de feina convocats d’acord amb les
funcions pròpies assignades respectivament.

A més a més, i respecte de la plaça convocada es valoraran
necessàriament els següents:

1. Els cursos de l’àrea de tecnologies de la informació i la
comunicació. Cursos en relació amb l’administració
electrònica.

2. L’àrea d’informàtica referits a aplicacions d’ofimàtica
a nivell d’usuari de caràcter general o específic.

3. Els cursos corresponents a l’àrea juridicoadministrativa.
4. Els cursos corresponents a l’àrea economicofinancera.
5. Els cursos de l’àrea de qualitat i de gestió dels recursos

humans (funció pública, comunicació, i habilitats
personals, funció organitzativa i processos
administratius, gestió dels recursos humans i de
personal en qualsevol modalitat, relacions laborals i
l’assetjament en el treball, qualitat i millora dels serveis
a les administracions públiques, moobing i assetjament
en el treball).

6. Els cursos relacionats amb el protocol, les relacions
públiques i institucionals, i de cerimonial.

7. Els cursos en matèria de prevenció de riscs laborals,
plans d’emergència, primers auxilis, i seguretat.

8. Els cursos relatius a la gestió de la documentació, dels
fons bibliogràfics i arxivística.

Finalment es podran valorar l’assistència i/o aprofitament
als cursos la matèria dels quals no hi figuri als epígrafs
anteriors, però que a judici de la comissió tècnica de valoració
puguin tenir relació amb les funcions pròpies de les places
convocades.

La impartició de cursos es valorarà a raó de 0,10 punts per
crèdit i tot d’acord amb les criteris assenyalats anteriorment. En
aquest cas, caldrà presentar el certificat corresponent, en el qual
haurà de figurar si el curs fou impartit pel funcionari en la seva
totalitat o en part. En aquest darrer cas caldrà detallar el
nombre d’hores impartides per conseqüentment, fer-ne una
valoració proporcional.

Els cursos d’informàtica es puntuaran de la forma següent:

Curs de nivell elemental 0,075 punts

Curs de nivell mitjà 0,150 punts

Curs de nivell superior 0,300 punts

Els cursos d’informàtica que no indiquin el nivell a què
corresponen s’han de valorar en funció del nombre d’hores que
acreditin: 

Cursos de durada entre 10 i 19 hores 0,075 punts

Cursos de durada entre 20 i 29 hores 0,150 punts

Cursos de durada de 30 hores o més 0,300 punts

Només es valorarà el certificat del nivell superior o el
certificat que acrediti un nombre superior d’hores d’entre els
referits a una mateixa aplicació d’ofimàtica a nivell d’usuari.

Els certificats de cursos de prevenció de riscs laborals que
acreditin un nombre d’hores de més de trenta hores fins a 300
hores, es valoraran com a màxim amb la puntuació
corresponent a 30 hores.

Dins aquest epígraf i d’acord amb les especificacions que
s'hi assenyalen, es valoraran els cursos que s’hagin contractat
amb organitzacions, empreses o administracions públiques amb
les quals la Mesa ha signat els corresponents convenis de
formació dins dels  plans de formació aprovats per aquella i la
Comissió de Formació del Parlament de les Illes Balears i
també es valoraran aquelles accions formatives de caràcter
individual autoritzades i aprovades per la Mesa del la cambra
que tinguin relació amb les funcions dels llocs de feina objectes
de concurs; d’acord amb les especificacions i característiques
assenyalades en aquest apartat.

La puntuació màxima per aquest apartat serà de 5 punts.

En aplicació de la resolució de la Secretaria d’Estat per a
l’Administració Pública  de dia 31 de gener de 2000, els cursos
de formació realitzats i superats amb aprofitament en el marc
del Segon Acord de formació contínua en les Administracions
Públiques o d’altre que s’hagi signat amb posterioritat,
qualsevol que n’hagi estat el promotor i sempre que hagin estat
registrats en l’Escola Balear d’Administració Pública abans del
dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds,
s’entenen, a l’efecte de la valoració dins d’aquesta
convocatòria, com a superats en escoles d’administració
pública.

Altres mèrits

6. Altres accions formatives

En aquest apartat es valoraran els seminaris, les jornades
d’estudi, els congressos i els cursos o similars promoguts o
impartits per universitats, col·legis oficials, administracions
públiques i altres centres o organismes oficials com són:
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a. Organismes públics que es regeixen pel dret privat
(empreses públiques), quan la formació hi figuri entre els seus
fins.

b. Organismes públics que es regeixen pel dret públic
(organismes autònoms).

c. Els consorcis i les fundacions del sector públic que
tinguin entre els seus fins, la formació.

d. A més a més, quan els consorcis i les fundacions
públiques no tinguin entre els seus fins públics la formació,
però les accions formatives impartides per aquests tinguin
relació directa amb les funcions pròpies de les places
convocades, es podran valorar.

Així mateix, es valoraran els seminaris, les jornades
d’estudi, els congressos i els cursos o similars promoguts o
impartits per entitats, organismes i empreses distintes a les
anteriors només quan tinguin la condició d’entitats o empreses
col·laboradores del Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears o d’altres administracions públiques, en relació
amb la formació.

Els criteris de valoració d’aquest apartat seran exactament
els mateixos que els establerts a l’apartat anterior.

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 2,50 punts.

7.  Estudis acadèmics oficials

 7.1.  Estudis que es valoren:

a. Es valoren, en aquest apartat, les titulacions
acadèmiques (inclosos els cursos de postgrau) el caràcter
oficial o l’equivalència de les quals tengui reconegut i establert
el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, així com les
titulacions universitàries no oficials i els crèdits dels títols
propis de postgrau de les universitats espanyoles en la regulació
dels ensenyaments propis. 

b.  La valoració com a mèrit d’un títol implica que no es
valora el de nivell inferior o el primer cicle que sigui
imprescindible per obtenir-lo, excepte pel que fa als títols de
postgrau.

c. En cap cas no s’ha de valorar una diplomatura si forma
part del primer cicle d’una llicenciatura que és un requisit o
objecte de valoració.

d. No es valora una titulació que s’exigeix, en la relació de
llocs de treball, com a requisit específic per ocupar el lloc, ni
la titulació necessària per accedir al cos corresponent.

Això no obstant, si la persona interessada acredita dues
titulacions que compleixen el requisit per accedir al cos
corresponent, en el cas que la comissió tècnica consideri que
una de les titulacions està relacionada directament amb les
funcions del lloc de treball, l’ha de valorar com a mèrit, i es
considera que l’altra titulació és la que compleix el requisit per
accedir al cos corresponent.

7.2. Puntuació

7.2.1. Estudis de postgrau

a) Per cada títol de doctor, directament relacionat amb
les funcions del lloc de feina: 3 punts.  

La superació dels cursos i dels seminaris fonamentals
dels programes de doctorat es valora a raó de 0,08 punts per
crèdit, fins a un màxim d’1,5 punts.

 
b) Per cada títol de màster oficial, directament

relacionat amb les funcions del lloc de feina: 2 punts. 
La superació de cada assignatura d’un màster oficial no

finalitzat, relacionada (l’assignatura) directament amb les
funcions del lloc de feina, es valora a raó de 0,05 punts per
crèdit, fins a un màxim d’1 punt. 

c) Els títols propis de postgrau (màster, especialista
universitari, expert universitari, i curs d’actualització
universitària), que estiguin directament relacionats amb les
funcions del lloc de feina, es valoren a raó de 0,05 punts per
cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de
crèdits), equivalent a 25 hores de durada, amb un màxim de
2 punts. 

En el supòsit que el títol propi acrediti crèdits LRU
(sistema de valoració dels ensenyaments introduït
mitjançant el Reial decret 1497/1987), o el títol no esmenti
si es tracten de crèdits ECTS o LRU, s’entén que els crèdits
són LRU i s’han de computar a raó de 0,03 punts per crèdit,
equivalent a 10 hores de durada, amb un màxim d’1 punt.

7.2.2. Estudis universitaris

 a) Per cada titulació acadèmica oficial de grau, segon cicle
universitari, llicenciatura, arquitectura o enginyeria,
directament relacionades amb les funcions del lloc de feina:
4 punts. 

En el supòsit que la titulació no estigui directament
relacionada amb les funcions del lloc de feina, la puntuació
és d’1 punt. 

 La superació de cada assignatura d’un grau, un segon
cicle universitari, una llicenciatura, arquitectura o
enginyeria no acabats, relacionada (l’assignatura)
directament amb les funcions del lloc de feina, es valora a
raó de 0,1 punts, fins a un màxim de 2 punts. 

b) Per cada titulació acadèmica oficial de diplomatura
universitària, primer cicle universitari, arquitectura tècnica
o enginyeria tècnica, directament relacionada amb les
funcions del lloc de feina: 3 punts. 

En el supòsit que la titulació no estigui directament
relacionada amb les funcions del lloc de feina, la puntuació
és de 0,75 punts. 

La superació de cada assignatura d’una diplomatura, un
primer cicle universitari o equivalent no acabats,
relacionada (l’assignatura) directament amb les funcions del
lloc de feina, es valora a raó de 0,1 punts, fins a un màxim
d’1,5 punts. 

c) Per cada títol propi de grau (o llicenciatura,
diplomatura, segon cicle o primer cicle universitari propi
d’una universitat determinada, sense caràcter oficial),
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directament relacionat amb les funcions del lloc de feina: 1
punt.  

En el supòsit que el títol propi no estigui directament
relacionat amb les funcions del lloc de feina, la puntuació
és de 0,25 punts. 

La superació de cada assignatura d’estudis universitaris
no oficials, propis d’una universitat determinada,
relacionada (la assignatura) directament amb les funcions
del lloc de feina, es valora a raó de 0,025 punts, fins a un
màxim de 0,5 punts.

7.2.3. Estudis no universitaris 

a) Per cada titulació, directament relacionada amb les
funcions del lloc de feina, de tècnic superior de formació
professional o equivalent: 2 punts.

En el supòsit que la titulació no estigui directament
relacionada amb les funcions del lloc de feina, la puntuació
és de 0,50 punts. 

La superació de cada mòdul d’estudis de tècnic superior
de formació professional o equivalent no finalitzats,
relacionat directament amb les funcions del lloc de treball,
es valora a raó de 0,07 punts, fins a un màxim d’1 punt. 

b) Per cada titulació, directament relacionada amb les
funcions del lloc de feina, de tècnic de formació
professional, de batxillerat o equivalent: 1 punt. 

En el supòsit que la titulació no estigui directament
relacionada amb les funcions del lloc de feina, la puntuació
és de 0,25 punts. 

La superació de cada mòdul d’estudis de tècnic de
formació professional o equivalent no finalitzats, relacionat
directament amb les funcions del lloc de treball, es valora
a raó de 0,05 punts, fins a un màxim de 0,25 punts. 

7.3. Criteris de valoració dels estudis acadèmics, segons els
llocs de treball als quals s’opta

Es valoren les titulacions acadèmiques o els mòduls
professionals d’estudis no finalitzats, si és procedent segons el
que estableix l’apartat 7.2, en relació amb els llocs de treball
que s’indiquen a continuació: 

a) Els títols de postgrau (doctor, màster i títols propis de
postgrau) es valoren per a tots els llocs de treball. 

b) Per als llocs de treball adscrits al grup A2 o als grups
A2/C1, es valoren a partir de la primera titulació de grau, segon
cicle universitari, llicenciatura, enginyeria superior,
arquitectura o equivalent. 

Es valoren a partir de la segona titulació de diplomatura
universitària, primer cicle universitari, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica o equivalent. 

També es valoren, per a aquests llocs de treball, com a
titulacions addicionals, les de tècnic superior de formació
professional o equivalent. 

La puntuació màxima de l’apartat 7 (estudis acadèmics) és
de 4 punts.

8. Publicacions

Es valoraran les publicacions sobre treballs o estudis en
mitjans especialitzats sobre temes o matèries directament

relacionats amb les funcions pròpies de les places convocades,
tot seguint els criteris següents:

a. Per articles en revistes i
publicacions periòdiques

0,002 punts per coautoria i
0,05 punts per autoria
individual

b. Per autoria de reculls
normatius comentats, o de
llibres

0,2 punts si n’és el coautor
o la coautora ; o 0,5 punts
si n’és l’autor o l’autora
individual

   
La puntuació màxima d’aquest apartat serà d'1 punt.

9. Treballs a empreses privades o entitats, consorcis,
fundacions, societats mercantils, comunitats de béns o
d’altres

Per cada mes sencer 0,015 punts, si, a criteri de la Comissió
Tècnica de Valoració, les tasques desenvolupades tenen relació
amb les funcions de les places objecte de la convocatòria.

Per tal d’acarar les dades, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud,
còpia del contracte de treball, declaració jurada de les tasques
efectuades en cada empresa i el certificat de vida laboral de
l’aspirant.

La valoració màxima d’aquest apartat serà d'1 punt.

ANNEX III
Comissió tècnica de valoració

 
Composició

Comissió tècnica titular 

Presidenta: Catalina Palmer i Taura
Vocal 1r: Gabriel Payeras i Muntaner
Vocal 2n: Jeroni Martí i González

Representant de la Junta de Personal

Comissió tècnica suplent 

President: Miquel Monserrat i Bibiloni
Vocal 1a: Catalina Juan
Vocal 2n: Marcos Pieras i Guasp

Representant de la Junta de Personal 

ANNEX IV
Model d’instància

El/la Sr./Sra._________________________
funcionari/a del cos/escala:__________________________
amb DNI núm.______________
 NRP núm._____________________
 que actualment ocupa la plaça de_______________________
que prengué possessió d’aquesta el dia_______________
i que es troba en situació administrativa de_______________
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Expòs que reunesc  les condiciones requerides a les bases
de la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears  núm.___  i per aquest motiu,

Sol·licit ser admès/esa a la convocatòria per poder
participar al concurs de mèrits convocat per cobrir la plaça del
cos d’administratius, per ocupar el lloc de treball
d’administratiu de l’Àrea d’assistència Tècnica Parlamentària
com a funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears

S’adjunten les certificacions acreditatives, títols i els
documents pertinents relatius als mèrits al·legats i els requisits
exigits, que no consten al meu expedient personal.

            Palma, ___ d_________________ de 2020
Signatura

Sra. Oficiala Major del Parlament de les Illes Balears

Ordre de Publicació

F)
Segon Pla de contingència del Parlament de les Illes

Balears davant la situació actual ocasionada per la COVID-
19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia2 de setembre de 2020, aprovà el Segon Pla de contingència
del Parlament de les Illes Balears davant la situació actual
ocasionada per la COVID-19 que es transcriu a continuació.

Palma, a 2 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Segon Pla de contingència del Parlament de les Illes
Balears davant la situació ocasionada per la COVID-19

Aquest segon pla de contingència té per objecte actualitzar
les mesures a adoptar en el si de la cambra contingudes en el
Pla de contingència i en les Mesures complementàries al dit pla
aprovades i modificades al llarg de la pandèmia.

El passat dia 28 d’agost de 2020 es dictà la Resolució de la
consellera de Salut i Consum per la qual es modifiquen mesures
concretes del 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 III
del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (aprovat pel
Consell de Govern dia 19 de juny de 2020). En aquesta
resolució hi ha diversos aspectes que afecten tant el Pla de
contingència com les Mesures complementàries del Pla, com
són l’ús obligatori de mascareta en els centres de treball, la
limitació d’aforament dels establiments que exerceixen
l’activitat de restauració (en el nostre cas, el servei de
dispensació de begudes) i les condicions per a la realització de
congressos, jornades, assemblees, trobades, conferències i
esdeveniments.

El Pla de contingència conté aspectes de caràcter
administratiu i/o procedimental i d’altres de caràcter pràctic
respecte de l’adequació de l’activitat de la cambra a les

exigències sanitàries dictades per les autoritats competents. Es
manté l’estructura administrativa sobre l’òrgan que es creà en
el primer Pla de contingència, això és, la Comissió de
coordinació i seguiment, i la delegació en el president de les
competències d’aquesta en casos urgents; així com les normes
de caràcter preventiu per als treballadors i per als diputats i les
diputades i les mesures davant símptomes o davant una prova
positiva en COVID-19, i també el caràcter excepcional del
teletreball a partir de l’1 de setembre de 2020. En segon lloc,
s’estableixen mesures que afecten l’accés a l’edifici i a les sales
institucionals del Parlament i la realització de reunions, així
com l’obertura del servei de dispensació de begudes.

1. Vigència 

Les mesures que es presenten en aquest Pla de contingència
i les que estableixin el Comitè de Seguretat i Salut del
Parlament i la Comissió de Coordinació i Seguiment, aprovades
per la Mesa, tindran caràcter transitori i la seva vigència estarà
supeditada a la duració d’aquesta contingència de salut pública. 

2. Comissió de Coordinació i Seguiment 

S’estableix una Comissió de Coordinació i Seguiment que
estarà integrada pels següents membres: 

• President del Parlament de les Illes Balears 
• Oficiala Major 
• Presidenta del Comitè de Seguretat i Salut 
• Cap del Gabinet de Presidència 
• Cap de Recursos Humans 

Aquesta comissió es reunirà de forma presencial amb la
finalitat de monitoritzar, proposar o acordar les mesures de
caràcter sanitari i de funcionament intern que s’hagin de aplicar
segons les autoritats competents, en retrà compte a la Mesa del
Parlament que serà l’encarregada d’aprovar-les, i n’informarà
al Comitè de Seguretat i Salut del Parlament, que serà l’òrgan
encarregat d’informar la Junta de Personal. 

3. Mesures de caràcter preventiu per als treballadors i les
treballadores i per als diputats i les diputades del
Parlament 

En les relacions entre el personal de l’administració
parlamentària en els llocs de treball se seguiran les indicacions
de la Conselleria de Salut i Consum destinades a la població
general que figuren a continuació: 

a) L'ús de mascareta és obligatori a tots els centres de
treball de la institució parlamentària, excepte en els espais
oberts en els quals s'ha de garantir la distància interpersonal
d'1,5 metres entre el personal funcionari i eventual i els diputats
i les diputades, o en els espais tancats on, a més de garantir la
distància interpersonal d'1,5 metres entre les persones
esmentades, s'han establert també sistemes de separació física
que en garanteixen la seguretat. En qualsevol cas, és obligatori
utilitzar la mascareta quan se circula pels espais comuns.

b) Rentar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó en
els següents casos: 

• Sempre que les mans estiguin brutes.
• Després de tossir, esternudar o mocar-se el nas. 
• Després d’anar al bany o excusat. 
• Abans de menjar o manipular aliments. 
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c) Tapar-se la boca amb l’avantbraç o amb el mocador en
tossir o esternudar. 

d) Utilitza mocadors d’un sol ús i tirar-los a la paperera
després del seu ús.

e) Evitar en la mesura que sigui possible les salutacions
(estrènyer les mans, besades, abraçades). En els serveis on
existeixi atenció al públic (les entrades d’ambdós edificis),
s’estableixen, a més de les recomanacions anteriors, les que es
recullen a continuació: 
• Col·locar cartells informatius a les zones destinades a

l’atenció al públic on es recullin els consells preventius. 
• Dotar les zones d’atenció al públic de capses de mocadors

rebutjables perquè es puguin utilitzar en cas de tossir o
esternudar.

• Col·locar a les zones d’atenció al públic papereres
recobertes amb bosses de fems per poder tirin els mocadors
després del seu ús. 

• Instar totes les persones encarregades de reposar el paper i
el sabó dels banys que estigui especialment atentes a la seva
reposició perquè no hi falti, amb la finalitat que el personal
pugui rentar-se les mans freqüentment. 

• En aquells serveis d’atenció al públic on els banys estiguin
allunyats de la zona esmentada o on es tingui especial
dificultat en aixecar-se del lloc, pot ser recomanable la
utilització de gels desinfectants de mans, llevat que s’entén
que és preferible rentar-se adequadament les mans. 

• En finalitzar la jornada netejar a fons les zones d’atenció al
públic. 

4. Mesures previstes davant símptomes o una prova
positiva en COVID-19 

Els signes i símptomes d’infecció amb el nou coronavirus
poden aparèixer entre el 2n i el 14è dia després de l’exposició
i poden incloure, entre d’altres: 

• Febre 
• Tossina 
• Mal de gola 
• Manca d’aire o dificultat per respirar 

Forma d’actuació 

1. Si algun treballador o treballadora o algun diputat o
diputada presenta dificultat per respirar i ha viatjat a una zona
de risc o té història de contacte estret amb un cas probable o
confirmat, conforme amb les indicacions de la Conselleria de
Salut i Consum, ha de quedar-se a casa i cridar per telèfon a
INFOCOVID 900100971 i al previst per a la cita prèvia
971437079 per tal de seguir el protocol de diagnòstic i
tractament previst. 

2. A més, el treballador o la treballadora avisarà igualment al
departament de Recursos Humans del Parlament de les Illes
Balears perquè es pugui realitzar un seguiment de l’entorn
laboral del treballador o la treballadora amb símptomes
respiratoris que hagi estat en contacte amb una font de risc. 

En cas que un treballador o una treballadora o un diputat o
una diputada presenti un positiu en COVID-19, l’Oficiala
Major, en coordinació amb el Comitè de Seguretat i Salut del

Parlament, informarà la Conselleria de Salut i Consum i
aplicarà les mesures que la conselleria consideri oportunes.

5. Teletreball

Els funcionaris es reincorporaran al lloc de treball de forma
presencial a partir de dia 31 d’agost de 2020. Excepcionalment, 
a partir de dia 1 de setembre de 2020, els funcionaris que
ocupin un lloc de treball susceptible de ser exercit en la
modalitat de teletreball i que, per motius d’índole sanitària,
hagin de romandre al seu domicili, podran acomplir la seva
funció en règim de teletreball. Es fa constar que l’oficiala major
podrà autoritzar el teletreball, prèvia sol·licitud adreçada a
l’Oficialia Major i amb l’informe motivat del o de la cap de
servei i/o del o de la cap de secció.

6. Registre i atenció telefònica

Es podrà fer servir l’adreça de correu electrònic de què
disposa el Registre per a la presentació de documents:
registre@parlamentib.es. Igualment, s’habilita el telèfon per a
l’atenció general: 971228281.

7. Delegació en el president del Parlament de les Illes
Balears 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears delega en el
president de la cambra l’exercici de les competències que
siguin necessàries per a la resolució dels assumptes urgents
durant la situació excepcional derivada de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19. L’esmentada delegació s’exercirà
prèvia consulta als membres de la Mesa de la cambra i se'n
retrà compte a la propera sessió de la Mesa que es convoqui.

8. Accés

1. Podran accedir a les instal·lacions del Parlament de les Illes
Balears els membres de la Mesa, els portaveus dels grups
parlamentaris, els diputats i les diputades, el personal del
Gabinet de la Presidència i els funcionaris del Parlament.
També hi podran accedir les persones externes que precisin
acudir al Registre, accés que es podrà regular d’acord amb les
recomanacions que es determinin.

2. No obstant això i atès que s’ha reprès l’activitat
parlamentària, s’autoritza l’accés al personal de llenguatge de
signes, a tot el personal eventual prèvia autorització del
portaveu del grup parlamentari corresponent i a qualsevol
persona externa que pugui acreditar que l’activitat que hagi
d’acomplir necessita la seva presència física sempre que ho
autoritzi l’oficiala major de la cambra.

3.  Es permet l’entrada de professionals dels mitjans de
comunicació a la seu de la cambra amb l’acreditació prèvia del
Servei de Comunicació i Divulgació Institucional tant per a les
rodes de premsa presencials com per a la presència limitada a
les sessions plenàries i a les sessions de les comissions,
conformement amb l’acord adoptat per la Mesa en relació amb
l’accés dels mitjans de comunicació al Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2020. 

4. Es permetrà la realització de reunions entre els grups
parlamentaris i les persones externes a la institució tant als
espais de cada grup, com a la Sala Maura i a la Sala Polivalent
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de l’edifici Ramon Llull, amb les mesures de seguretat i
sanitàries que es marquen per les autoritats sanitàries i, si escau,
en els termes que estableixi la Mesa. La capacitat màxima de la
Sala Maura és de 6 persones i la capacitat de la Sala Polivalent,
de 8 persones. 

9. Mesures sobre les activitats i les visites guiades a la seu
parlamentària 

S’autoritza l’accés del públic a les sessions plenàries i a les
comissions així com la realització de visites guiades, prèvia
sol·licitud per escrit, amb les mesures sanitàries i de seguretat
que s’estableixin. 

Qualsevol altre acte institucional que es vulgui dur a terme
en el Parlament seguirà les normes d’ús de sales amb les
limitacions d’aforament que estableixin les autoritats sanitàries.

10. Altres dependències del Parlament

1. S’obrin al públic la sala de lectura de la Biblioteca i el hall
amb la necessitat de mantenir la distància interpersonal d’1,5
metres, i les mesures sanitàries i de seguretat que s’estableixin. 

2. S’obrirà el servei de dispensació de begudes d’acord amb
les mesures sanitàries i de seguretat que s’estableixin d’acord
amb la normativa vigent.

Disposició transitòria

Les mesures previstes en els punts 3.a) i 5 d’aquest pla
tenen una eficàcia temporal limitada d’acord amb el termini
establert per la Resolució de la consellera de Salut i Consum de
28 d’agost de 2020 o per qualsevol modificació d’aquesta que
es pugui produir que afecti les mesures establertes en aquest
Pla de contingència.

Disposició derogatòria

Queden derogats el Pla de contingència del Parlament de les
Illes Balears davant la situació actual ocasionada per la
COVID-19 i les Mesures complementàries a l’esmentat Pla
aprovats dia 13 de març de 2020 i les seves modificacions
posteriors.

Disposició final

Aquest Pla de contingència entra en vigor dia 2 de setembre
de l’any 2020.
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	RGE núm. 11496/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (4).
	RGE núm. 11497/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (5).
	RGE núm. 11498/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a PCR realitzats diàriament els mesos de juliol i agost de 2020.
	RGE núm. 11501/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidència dels casos de rebrots de la COVID-19 en l'edat dels pacients.
	RGE núm. 11502/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del Servei de Salut en resposta a l'avís d'un usuari del servei de consulta i atenció telefònica 061, que informa de contacte amb una persona amb possible contagi de COVID-19.
	RGE núm. 11503/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a servei de suport assistencial psicològic als treballadors sanitaris, sociosanitaris (zeladors, tècnics d'emergències, tècnics de cures d'infermeria, infermers/infermeres, facultatius...) a conseqüència de la situació provocada per la COVID-19 en l'àmbit del desenvolupament de la seva professió.
	RGE núm. 11504/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dotació de nombre de respiradors disponibles en els centres sanitaris de les Illes Balears.
	RGE núm. 11505/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a gestió del Servei d'Atenció d'Urgències 061 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
	RGE núm. 11506/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a adquisició de respiradors per als centres sanitaris de les Illes Balears.
	RGE núm. 11507/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a UCI disponibles als centres sanitaris de les Illes Balears.
	RGE núm. 11508/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dotació de noves places d'UCI als centres sanitaris de les Illes Balears.
	RGE núm. 11509/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dotació d'equips de protecció individual per al personal de les Illes Balears.
	RGE núm. 11510/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures i protocols durant l'estat d'alarma als centres sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears.
	RGE núm. 11511/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a realització de proves diagnòstiques per a la detecció de contagi de COVID-19.
	RGE núm. 11512/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a congelació salarial al personal sanitari de les Illes Balears.
	RGE núm. 11535/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de contingència, calendari i protocols del servei/projecte IES Can Balo, curs 2020-2021.
	RGE núm. 11536/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plans de formació dels treballadors públics en l'àmbit docent, assistencial, de prestació de serveis, sanitari i sociosanitari per informar, gestionar i fer front a la COVID-19.
	RGE núm. 11537/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos de la CAIB procedents de la recaptació de tributs.
	RGE núm. 11538/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos al pressupost de la CAIB exercici 2020 procedents de l'Estat (AGE, Govern central).
	RGE núm. 11539/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos a la CAIB procedents de la Unió Europea des de l'1 de gener de 2020 fins a 31 a juliol de 2020.
	RGE núm. 11563/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal destinat a resposta telefònica de les cridades al Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061 de les Illes Balears.
	RGE núm. 11564/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a resposta telefònica a les cridades al Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061 de les Illes Balears.
	RGE núm. 11567/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a accions específiques de formació per a persones del col·lectiu gitano.
	RGE núm. 11568/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts a l'habitatge per a les persones del col·lectiu gitano.
	RGE núm. 11569/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts al col·lectiu gitano.
	RGE núm. 11571/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades diàries del flux de població flotant a les Illes Balears durant la temporada alta.
	RGE núm. 11958/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estoc material enfront de la COVID-19 adquirit pel GOIB a partir de 21 de juny, final de l'estat d'alarma.
	RGE núm. 11959/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a material EPI adquirit pel Govern produït per empreses de les Illes Balears per fer front a la COVID-19.
	RGE núm. 12240/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern per al suport als ajuntaments de les Illes Balears en el seguiment, la vigilància i la seguretat que han de realitzar aquests en els seus termes municipals, com a resultat de les mesures de contenció i restriccions sobre la pràctica d'activitats i concentracions recentment anunciades en roda de premsa el 17/08/2020.
	RGE núm. 12910/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a deficiències en el funcionament i les capacitats als centres de salut d'Atenció Primària davant els nombrosos casos de rebrots COVID-19.
	RGE núm. 13579/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions IBANAT per al 2020.
	RGE núm. 13580/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions Agència Balear de l'Aigua per al 2020.
	RGE núm. 13581/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (1).
	RGE núm. 13582/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (2).
	RGE núm. 13583/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (3).
	RGE núm. 13584/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (4).
	RGE núm. 13585/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (5).
	RGE núm. 13586/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (6).
	RGE núm. 13587/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (7).
	RGE núm. 13588/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (8).
	RGE núm. 13589/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (9).
	RGE núm. 13590/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (10).
	RGE núm. 13591/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (11).
	RGE núm. 13592/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (12).
	RGE núm. 13593/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (13).
	RGE núm. 13594/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (14).
	RGE núm. 13595/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (15).
	RGE núm. 13596/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (16).
	RGE núm. 13597/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (17).
	RGE núm. 13598/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (18).
	RGE núm. 13599/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (19).
	RGE núm. 13600/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (20).
	RGE núm. 13601/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (21).
	RGE núm. 13602/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (22).
	RGE núm. 13603/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (23).
	RGE núm. 13604/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (24).
	RGE núm. 13605/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (25).
	RGE núm. 13606/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (26).
	RGE núm. 13607/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (27).
	RGE núm. 13608/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (28).
	RGE núm. 13609/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (29).
	RGE núm. 13610/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per al 2020 (30).
	RGE núm. 13611/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions en el Consorci per a la recuperació de la Fauna per a l'any 2020.
	RGE núm. 13612/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions en el Consorci per a la recuperació de la Fauna per a l'any 2020.
	RGE núm. 13613/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comunicació de casos de coronavirus adquirits en aquesta comunitat i que s'hagin detectat a altres països.
	RGE núm. 13614/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps de demora per tenir el resultat d'una prova PCR a les Illes Balears.
	RGE núm. 13615/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denegació de proves PCR a ciutadans que han estat en contacte directe amb positius de COVID-19.
	RGE núm. 13616/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denegació de proves PCR a sanitaris que han estat en contacte directe amb positius de COVID-19.
	RGE núm. 13617/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a demora en la publicació del nombre de casos de positius.
	RGE núm. 13618/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades diàries sobre casos positius de COVID-19 a les Illes Balears.
	RGE núm. 13619/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comunicació de resultats de proves PCR a Eivissa durant els caps de setmana.
	RGE núm. 13620/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de geoposicionament dels equips d'intervenció en temps real.
	RGE núm. 13621/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col·laboració i coordinació del SITIBSA en les emergències i actualització de la seva cartografia i informació geogràfica.
	RGE núm. 13622/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alerta primerenca davant possibles fenòmens atmosfèrics.
	RGE núm. 13623/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanyes informatives de prevenció i protecció de la ciutadania en cas d'emergències.
	RGE núm. 13624/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora dels canals i recursos de comunicació per fer arribar informació rellevant també a la població turística sobre prevenció davant possibles alertes i actuació i prevenció davant situacions de risc.
	RGE núm. 13626/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotar les Illes Balears de destacaments permanents de la Unitat Militar d'Emergències.
	RGE núm. 13627/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació de manera més eficaç dels cossos d'emergències.
	RGE núm. 13632/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores tècniques necessàries al CECOP.
	RGE núm. 13633/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actualització del Pla INUNBAL.
	RGE núm. 13636/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i programes específics per a nins amb necessitats especials (NESE) de la Conselleria d'Educació en un context de pandèmia com l'actual i davant l'imminent inici del curs escolar 2020/2021.
	RGE núm. 13638/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a virus del Nil (1).
	RGE núm. 13639/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a virus del Nil (2).
	RGE núm. 13640/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a virus del Nil (3).
	RGE núm. 13641/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a virus del Nil (4).
	RGE núm. 13657/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la competència sobre els ports d'interès general excepte el de Palma.
	RGE núm. 13658/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la competència sobre les instal·lacions nàutiques situades dins ports d'interès general.
	RGE núm. 13659/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de reunions o trobades amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la competència de justícia.
	RGE núm. 13660/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la competència de costes i litoral.
	RGE núm. 13661/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a remissió d'informes del Govern balear al Govern de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència sobre els ports d'interès general excepte el de Palma.
	RGE núm. 13662/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a remissió d'informes del Govern balear al Govern de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència sobre les instal·lacions nàutiques situades dins ports d'interès general.
	RGE núm. 13663/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a remissió d'informes del Govern balear al Govern de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència de justícia.
	RGE núm. 13664/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de pics al llarg de l'any 2020 que el Govern balear ha sol·licitat la reunió del comitè de rutes aèries.
	RGE núm. 13665/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de reunions del Govern balear amb els ambaixadors de Gran Bretanya i Alemanya durant l'any 2020 per analitzar dades de contagis per la COVID-19.
	RGE núm. 13666/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a sol·licituds de reunions del Govern balear amb el Govern central perquè hi hagi cogestió entre ambdues administracions en relació amb els aeroports balears.
	RGE núm. 13667/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a remissió d'informes del Govern balear al Govern de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència de costes i litoral.
	RGE núm. 13668/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures de seguretat que es duen a terme en el trasllat col·lectiu i individual de malalts en ambulàncies.
	RGE núm. 13669/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a futur de les UBS a partir de setembre.
	RGE núm. 13670/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a formació, nombre i distribució dels rastrejadors de la COVID-19 a les Illes Balears.
	RGE núm. 13671/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'ordinadors que s'han repartit dels previstos als alumnes de les Illes Balears.
	RGE núm. 13673/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estoc de medicament antiviral COVID-19.
	RGE núm. 13674/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures restrictives en la pràctica de l'esport de contacte respecte de l'àmbit professional.
	RGE núm. 13675/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a convocatòria de subvencions a entitats juvenils de les Illes Balears.
	RGE núm. 13676/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que han cobrat la renda social garantida el mes de juliol.
	RGE núm. 13677/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que han tramitat el traspàs de renda social garantida a ingrés mínim vital el mes de juliol.
	RGE núm. 13678/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones perceptores de la RESOGA que han cobrat l'ingrés mínim vital el mes de juliol.
	RGE núm. 13679/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones pendents de resolució del seu expedient de sol·licitud de l'ingrés mínim vital.
	RGE núm. 13680/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones a les quals s'ha denegat l'ingrés mínim vital el mes de juliol.
	RGE núm. 13681/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cancel·lació de la RESOGA.
	RGE núm. 13682/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que cobraran la renda social garantida el mes d'agost.
	RGE núm. 13683/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que han tramitat el traspàs de renda social garantida a ingrés mínim vital el mes d'agost.
	RGE núm. 13684/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones perceptores de la RESOGA que cobraran l'ingrés mínim vital el mes d'agost.
	RGE núm. 13685/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones a les quals se'ls ha denegat l'ingrés mínim vital el mes d'agost.
	RGE núm. 13686/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes des del mes de gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Pinaret.
	RGE núm. 13687/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes des del mes de gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Mussol.
	RGE núm. 13688/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes des del mes de gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Fusteret.
	RGE núm. 13689/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns produïts des del mes de gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Pinaret.
	RGE núm. 13690/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns produïts des del mes de gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Mussol.
	RGE núm. 13691/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns produïts des del mes de gener fins a l'agost, per mesos, al centre (CIMI) Es Fusteret.
	RGE núm. 13692/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions produïdes enguany en el centre (CIMI) Es Pinaret.
	RGE núm. 13693/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions produïdes enguany en el centre (CIMI) Es Mussol.
	RGE núm. 13694/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions produïdes enguany en el centre (CIMI) Es Fusteret.
	RGE núm. 13695/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors produïdes enguany en el centre (CIMI) Es Pinaret.
	RGE núm. 13696/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors produïdes enguany en el centre (CIMI) Es Mussol.
	RGE núm. 13697/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors produïdes enguany en el centre (CIMI) Es Fusteret.
	RGE núm. 13698/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests de coronavirus que s'han realitzat a treballadors del centre Es Mussol des del mes de març fins al mes d'agost.
	RGE núm. 13699/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests de coronavirus que s'han realitzat a treballadors del centre Es Pinaret des del mes de març fins al mes d'agost.
	RGE núm. 13700/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests de coronavirus que s'han realitzat a treballadors del centre Es Fusteret des del mes de març fins al mes d'agost.
	RGE núm. 13701/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballadors del centre Es Mussol que han estat aïllats a les seves cases, sense anar a fer feina, amb símptomes de COVID-19 o per contactes amb positius, des del mes de març fins al mes d'agost.
	RGE núm. 13702/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballadors del centre Es Pinaret que han estat aïllats a les seves cases, sense anar a fer feina, amb símptomes de COVID-19 o per contactes amb positius, des del mes de març fins al mes d'agost.
	RGE núm. 13703/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballadors del centre Es Fusteret que han estat aïllats a les seves cases, sense anar a fer feina, amb símptomes de COVID-19 o per contactes amb positius, des del mes de març fins al mes d'agost.
	RGE núm. 13704/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests de coronavirus que s'han realitzat a usuaris interns del centre Es Mussol des del mes de març fins al mes d'agost.
	RGE núm. 13705/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests de coronavirus que s'han realitzat a usuaris interns del centre Es Pinaret des del mes de març fins al mes d'agost.
	RGE núm. 13706/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests de coronavirus que s'han realitzat a usuaris interns del centre Es Fusteret des del mes de març fins al mes d'agost.
	RGE núm. 13707/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris interns del centre Es Mussol que han hagut d'estar aïllats i en quarantena o que han hagut de necessitar ingrés hospitalari des del mes de març fins al mes d'agost.
	RGE núm. 13708/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris interns del centre Es Pinaret que han hagut d'estar aïllats i en quarantena o que han hagut de necessitar ingrés hospitalari des del mes de març fins al mes d'agost.
	RGE núm. 13709/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris interns del centre Es Fusteret que han hagut d'estar aïllats i en quarantena o que han hagut de necessitar ingrés hospitalari des del mes de març fins al mes d'agost.
	RGE núm. 13710/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres en Es Pinaret.
	RGE núm. 13711/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat d'internes d'Es Fusteret i inici de les obres d'aquest centre.
	RGE núm. 13712/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de reforma de La Victòria.
	RGE núm. 13713/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució de les obres de Son Tugores.
	RGE núm. 13714/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució de les obres de la residència a Verge del Toro.
	RGE núm. 13715/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució de les obres de la residència de Marratxí.
	RGE núm. 13716/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a la residència Son Martorell de Palma.
	RGE núm. 13717/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a Son Dureta.
	RGE núm. 13718/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de la residència d'Es Castell.
	RGE núm. 13719/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de la residència d'Andratx.
	RGE núm. 13720/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres al centre de dia de Sóller.
	RGE núm. 13721/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres al centre de dia de Porreres.
	RGE núm. 13725/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions formatives als professionals i educadors de menors tutelats relacionades amb l'abús i l'explotació a menors dins l'any 2020.
	RGE núm. 13726/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions formatives als professionals i educadors de menors amb mesures judicials relacionades amb l'abús i l'explotació a menors dins l'any 2020.
	RGE núm. 13727/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions terapèutiques destinades a menors que han sofert abusos i/o explotació sexual dins l'any 2020, ja siguin tutelats o amb mesures judicials.
	RGE núm. 13736/20, de la diputada María Tania Marí  i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de Remdesivir en els hospitals de Balears.
	RGE núm. 13737/20, de la diputada María Tania Marí  i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia de subministrament de Remdesivir a Balears.
	RGE núm. 13738/20, de la diputada María Tania Marí  i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament i adquisició de Remdesivir.
	RGE núm. 13739/20, de la diputada María Tania Marí  i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament de més estoc de Remdesivir als hospitals de les Illes Balears.
	RGE núm. 13740/20, de la diputada María Tania Marí  i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desabastiment de Remdesivir a alguns hospitals de les Illes Balears.
	RGE núm. 13744/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estoc de reactius per a realització de PCR ràpides.
	RGE núm. 13746/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols de realització de proves PCR seguits en tots els casos en el Servei de Salut de les Illes Balears.
	RGE núm. 13748/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pesca realitzada per flota no balear.
	RGE núm. 13750/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a actualització de la situació actual de la COVID-19 a la pàgina web del Govern de les Illes Balears.
	RGE núm. 13751/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a criteris que es fan servir per informar dels casos positius de la COVID-19 a la pàgina web del Govern de les Illes Balears.
	RGE núm. 13752/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per posar a l'abast de la població habitatge públic i assequible (1).
	RGE núm. 13753/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per posar a l'abast de la població habitatge públic i assequible (2).
	RGE núm. 13754/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per posar a l'abast de la població habitatge públic i assequible (3).
	RGE núm. 13755/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per posar a l'abast de la població habitatge públic i assequible (4).
	RGE núm. 13756/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per posar a l'abast de la població habitatge públic i assequible (5).
	RGE núm. 13757/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per posar a l'abast de la població habitatge públic i assequible (6).
	RGE núm. 13759/20, del diputat Juan Manuel Gómez i  Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades d'ingressos de pacients COVID a unitats de crítics i semicrítics.
	RGE núm. 13790/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment per municipis de Menorca dels habitatges HPO anunciats pel conseller Sr. Pons.
	RGE núm. 13791/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de la instal·lació del parc fotovoltaic per a autoconsum a les pèrgoles de l'aparcament del port exterior de Ciutadella.
	RGE núm. 13792/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució del reforç i la rehabilitació del moll de ribera, millora tècnica del contradic, reforma del varador, soterrament del dipòsit de combustible, etc., al port de Fornells.
	RGE núm. 13793/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de la construcció d'una escala que comuniqui el moll de ribera nord del port interior de Ciutadella amb l'aparcament situat a dalt.
	RGE núm. 13794/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de l'adaptació i millora de l'estació marítima de Ciutadella.
	RGE núm. 13795/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de la reparació i rehabilitació del pont de la colàrsega.
	RGE núm. 13796/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de la dotació de pèrgoles amb plaques solars per a autoconsum a diversos ports de gestió directa per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Port interior de Ciutadella.
	RGE núm. 13797/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució del projecte de millora de l'estructura i de les condicions d'abric del port. Estudis previs de clima marítim, geotècnia, estat actual del dic en les capes internes, etc. Port de Fornells.
	RGE núm. 13823/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla pròpia d'IB3 Ràdio.
	RGE núm. 13824/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla pròpia d'IB3 Televisió.
	RGE núm. 13825/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subcontractes que donen servei a IB3 Ràdio.
	RGE núm. 13826/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subcontractes que donen servei a IB3 Televisió.
	RGE núm. 13827/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que treballen per a les subcontractes que donen servei a IB3 Ràdio.
	RGE núm. 13828/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que treballen per a les subcontractes que donen servei a IB3 Televisió.
	RGE núm. 13843/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a medicalització de l'hotel Palma Bay i habilitació del Palau de Congressos davant la segona ona de COVID-19.
	RGE núm. 13844/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sol·licitants i beneficiaris de la renda social garantida, RESOGA, des de la seva implementació a les Illes Balears.
	RGE núm. 13845/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a beneficiaris de l'IMV, ingrés mínim vital, a les Illes Balears.
	RGE núm. 13846/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio màxima d'alumnes per aula en el nivell d'educació infantil per al curs 2020-2021.
	RGE núm. 13847/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio màxima d'alumnes per aula en el nivell d'educació primària per al curs 2020-2021.
	RGE núm. 13848/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio màxima d'alumnes per aula en el nivell d'educació secundària per al curs 2020-2021.
	RGE núm. 13849/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio màxima d'alumnes per aula en el nivell de formació professional per al curs 2020-2021.
	RGE núm. 13850/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio màxima d'alumnes per aula en el nivell de batxiller per al curs 2020-2021.
	RGE núm. 13851/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio màxima d'alumnes per aula en el nivell d'educació especial per al curs 2020-2021.
	RGE núm. 13852/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons a centres educatius a principi del curs 2020- 2021.
	RGE núm. 13853/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons a centres educatius a principi del curs 2019- 2020.
	RGE núm. 13855/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de l'adjudicació d'un estudi a l'empresa Agroassesor, SL.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 13649/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a sol·licituds de canvi d'ús d'acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 8/2020, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 13650/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a incentivació del canvi d'ús dels establiments turístics obsolets o de baixa qualitat millorant la regulació del Decret Llei 8/2020, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 13651/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a objectiu de la conselleria turística respecte de les places turístiques obsoletes o de baixa qualitat, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 13652/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a previsions de la Conselleria de Turisme respecte del canvi d'ús dels establiments obsolets o de baixa qualitat, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 13653/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'habitatges dels grans tenidors que estan a disposició, en possessió o han estat adjudicats per la Conselleria d'Habitatge, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 13654/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'edificis i habitatges que s'han acollit al règim de la disposició addicional setena del Decret Llei 3/2020,  davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 13655/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de promocions i habitatges d'iniciativa privada per fer habitatges de protecció oficial s'han presentat davant la Conselleria d'Habitatge d'ençà de l'entrada en vigor de la Llei 5/2018, davant la  Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 13656/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió de la Conselleria d'Habitatge respecte a recuperar figures com l'habitatge a preu taxat o similars per intentar incentivar l'accés a un habitatge digne a un preu assequible, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 11451/2020, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per al finançament local en el marc de la crisi de la COVID-19 (procediment d'urgència).
	RGE núm. 13729/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç del sistema educatiu (procediment d'urgència).

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 11306/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recuperació de la presencialitat a l'atenció primària, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 11311/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a persones amb discapacitats: dificultats per a l'exercici dels seus drets i, en particular, els relacionats per a l'exercici, el desenvolupament i el gaudi d'activitats d'oci i temps lliure, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
	RGE núm. 11316/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç de polítiques actives, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 11355/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a retard en la valoració i la revisió del grau de discapacitat a les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
	RGE núm. 11378/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a millores per a la Formació Professional Dual, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 11404/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a l'alliberament dels romanents dels ajuntaments sense condicions ni xantatges i al rebuig de l'acord entre la FEMP i el Govern central, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
	RGE núm. 11413/20, dels Grups Parlamentaris Mixt, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a la defensa de la Vall del Jordà a Palestina, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 11449/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a exigència de l'alliberament immediat de l'estudiant Patrick George Zaki, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
	RGE núm. 11450/20, del Grup Parlamentari VOX- Actua-Baleares, relativa a suport al sector privat de la comunicació de Balears davant la crisi de la COVID-19, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).
	RGE núm. 11499/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a l'Hospital de Formentera, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 11540/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a implantació del professional d'infermeria (infermer o infermera escolar) a tots els centres educatius de les Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
	RGE núm. 12909/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reserva marina de la Serra de Tramuntana, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 13634/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries per dotar de més efectius les plantilles de policies locals en els consistoris de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 13635/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement d'ajut per habitatge i desplaçament als serveis especials de bombers de les illes menors d'Eivissa, Formentera i Menorca per formació, tal com va anunciar d'una línia la consellera Castro per als policies locals, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 13642/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a rebuig al maltractament animal, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 13643/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents en matèria d'habitatge públic, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 13758/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del servei de policia tutor, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 11343/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la directora d'Alta Inspecció d'Educació a les Illes Balears, Irene García Sureda, sobre l'informe emès el passat 21 de juliol, davant un recurs interposat el 26 de juny de 2020 per l'Associació de Professors Lliures d'Enginyeria Social (PLIS), en el qual es nega a instar el Govern de les Illes Balears a complir amb les sentències del Tribunal Suprem 2548/2014 i 2549/2014 que fixen en un percentatge mínim del 25% les hores lectives d'ensenyament que, almenys, ha d'impartir-se en castellà en els centres educatius.
	RGE núm. 11389/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, sobre l'estat d'elaboració del protocol sanitari específic per a l'etapa d'educació infantil de 0 a 6 anys que sigui d'aplicació a partir de l'inici del pròxim curs, creada arran de l'aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 8911/20.
	RGE núm. 11393/20, de 3 diputats membres del Grup Parlamentari Popular, membres de la Comissió de Salut, relatiu a sollicitud de compareixença del Sr. Jorge Tera Donoso, secretari general de SATSE Illes Balears, sindicat d'infermeria, sobre la celebració d'una sessió informativa per tal que pugui exposar la seva visió i propostes en relació amb el sistema de salut.
	RGE núm. 11420/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), sobre l'informe anual de les Illes Balears 2019.
	RGE núm. 13741/20, de 3 diputats membres del Grup Parlamentari Popular, membres de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera d'Afers Socials i Esports, sobre la gestió que està portant a terme en els centres de menors amb mesures judicials i en els centres de menors tutelats.
	RGE núm. 13742/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la directora gerent del patronat de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel, sobre els detalls de la situació publicada a les notícies.
	RGE núm. 13743/20 i 17747/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, sobre la gestió actual, la prevenció, el control i els seguiments dels contagis i rebrots provocats per la COVID-19 a les Illes Balears.
	RGE núm. 13749/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, sobre la posició del Govern de les Illes Balears respecte del Reial Decret Llei 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals.
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