
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS

  DL. PM. 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  18 de setembre de 2020 X legislatura Núm. 65  

SUMARI

1. PLE DEL PARLAMENT

1.4. COMPAREIXENCES

A) Compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Universitat i Recerca, davant el Ple de la cambra, sobre les previsions de cara a
l'inici del pròxim curs 2020-2021 dins la pandèmia de la COVID-19 (RGE núm. 13647/20). 3721

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSTA DE REFORMA DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT

A) RGE núm. 14133/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, de reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, pel procediment d'urgència. 3721

3.8. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 14206/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge assequible i
social, adopció de mesures i actuacions imminents (procediment d'urgència). 3722

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 13997/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a eliminació de
residus infectats per COVID-19. 3722

B) RGE núm. 14000/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vessaments al port
d'Eivissa. 3723

C) RGE núm. 14001/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a balanç d'activitats
de lluita contra incendis a Eivissa a la campanya 2020. 3723



3714 BOPIB núm. 65 -  18 de setembre de 2020

D) RGE núm. 14002/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a balanç d'activitats
de lluita contra incendis a Mallorca a la campanya 2020. 3723

E) RGE núm. 14003/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a balanç d'activitats
de lluita contra incendis a Formentera a la campanya 2020. 3723

F) RGE núm. 14004/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a balanç d'activitats
de lluita contra incendis a Menorca a la campanya 2020. 3723

G) RGE núm. 14012/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de l'ATE de
l'escoleta Es Pouet d'Alaior. 3724

H) RGE núm. 14013/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada en la
contractació d'un dels assessors lingüístics del programa British al CEIP Sa Graduada de Maó. 3724

I) RGE núm. 14014/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a continuïtat del programa
British al CEIP Sa Graduada de Maó. 3724

J) RGE núm. 14020/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reducció del període
de quarantena. 3724

K) RGE núm. 14021/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vessaments d'aigües
fecals en el parc natural de Ses Salines. 3724

L) RGE núm. 14022/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a transport, tractament
i destrucció de materials residuals sanitaris de grups I, II i III. 3725

M) RGE núm. 14027/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'aules amb ràtios superiors a 15 alumnes que hi ha a les Illes Balears. 3725

N) RGE núm. 14028/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'aules amb ràtios superiors a 20 alumnes que hi ha a les Illes Balears. 3725

O) RGE núm. 14029/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de proves PCR fetes al personal dels centres docents de les Illes Balears abans de l'inici de curs. 3726

P) RGE núm. 14030/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a formació digital feta als docents en previsió de canvi a l'escenari C. 3726

Q) RGE núm. 14031/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a protocol establert als menjadors escolars. 3726

R) RGE núm. 14032/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Pla de conciliació del Govern de les Illes Balears. 3726

S) RGE núm. 14033/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de centres docents de les Illes Balears que s'han quedat sense professor de reforç. 3726

T) RGE núm. 14034/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a funcions del professorat de reforç a la diversitat per al proper curs 2020-2021. 3726

U) RGE núm. 14035/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de professors de les Illes Balears que no iniciaran el curs escolar 2020-2021 pel fet d'estar confinats. 3727

V) RGE núm. 14038/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enviaments de residus
sanitaris des de Mallorca cap a la península durant el 2019. 3727

W) RGE núm. 14039/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enviaments de residus
sanitaris des de Mallorca cap a la península durant el 2020. 3727

X) RGE núm. 14040/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enviaments de residus
sanitaris des d'Eivissa cap a Mallorca durant el 2019. 3727



BOPIB núm. 65 -  18 de setembre de 2020 3715

Y) RGE núm. 14041/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enviaments de residus
sanitaris des d'Eivissa cap a Mallorca fins a l'agost de 2020. 3727

Z) RGE núm. 14042/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enviaments de residus
sanitaris des de Menorca cap a Mallorca durant el 2019. 3727

AA) RGE núm. 14043/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enviaments de residus
sanitaris des de Menorca cap a Mallorca fins a l'agost de 2020. 3728

AB) RGE núm. 14044/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de residus
sanitaris que s'han enviat des de Mallorca cap a la península durant el 2019. 3728

AC) RGE núm. 14045/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de residus
sanitaris que s'han enviat des de Mallorca cap a la península fins a l'agost de 2020. 3728

AD) RGE núm. 14046/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de residus
sanitaris que s'han enviat des d'Eivissa cap a Mallorca durant el 2019. 3728

AE) RGE núm. 14047/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de residus
sanitaris que s'han enviat des d'Eivissa cap a Mallorca fins a l'agost de 2020. 3728

AF) RGE núm. 14048/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de residus
sanitaris que s'han enviat des de Menorca cap a Mallorca durant el 2019. 3728

AG) RGE núm. 14049/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de residus
sanitaris que s'han enviat des de Menorca cap a Mallorca fins a l'agost de 2020. 3729

AH) RGE núm. 14050/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a embalatge utilitzat
per a l'enviament de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península el 2019. 3729

AI) RGE núm. 14051/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a embalatge utilitzat
per a l'enviament de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península fins a l'agost de 2020. 3729

AJ) RGE núm. 14054/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vehicle utilitzat per
a l'enviament de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península el 2019. 3729

AK) RGE núm. 14055/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vehicle utilitzat per
a l'enviament de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península fins a l'agost de 2020. 3729

AL) RGE núm. 14056/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses navilieres
i tipus de vaixell utilitzats per al transport de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península el 2019. 3729

AM) RGE núm. 14057/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses navilieres
i tipus de vaixell utilitzats per al transport de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península fins a l'agost de 2020. 3730

AN) RGE núm. 14058/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses navilieres
i tipus de vaixell utilitzats per al transport de residus sanitaris des d'Eivissa cap a Mallorca el 2019. 3730

AO) RGE núm. 14059/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses navilieres
i tipus de vaixell utilitzats per al transport de residus sanitaris des d'Eivissa cap a Mallorca fins a l'agost de 2020. 3730

AP) RGE núm. 14060/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses navilieres
i tipus de vaixell utilitzats per al transport de residus sanitaris des de Menorca cap a Mallorca el 2019. 3730

AQ) RGE núm. 14061/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses navilieres
i tipus de vaixell utilitzats per al transport de residus sanitaris des de Menorca cap a Mallorca fins a l'agost de 2020. 3730

AR) RGE núm. 14062/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa que gestionà
l'eliminació de residus sanitaris a les Illes Balears durant el 2019. 3730

AS) RGE núm. 14063/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa que gestionà
l'eliminació de residus sanitaris a les Illes Balears durant el 2020. 3731



3716 BOPIB núm. 65 -  18 de setembre de 2020

AT) RGE núm. 14064/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte de l'empresa
que gestionà l'eliminació de residus sanitaris a les Illes Balears durant el 2019. 3731

AU) RGE núm. 14065/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte de l'empresa
que gestionà l'eliminació de residus sanitaris a les Illes Balears durant el 2019. 3731

AV) RGE núm. 14066/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autorització de
l'empresa que gestiona l'eliminació de residus sanitaris a les Illes Balears. 3731

AW) RGE núm. 14067/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol que segueix
l'empresa que gestiona l'eliminació de residus sanitaris a les Illes Balears. 3731

AX) RGE núm. 14068/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de residus
sanitaris infectats per COVID-19 produïdes a les Illes Balears des de febrer a 31 d'agost. 3731

AY) RGE núm. 14069/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol per a
l'eliminació de residus sanitaris infectats per COVID-19 a les Illes Balears. 3732

AZ) RGE núm. 14070/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació dels residus
sanitaris infectats per COVID-19 provinents de Menorca, Eivissa i Formentera. 3732

BA) RGE núm. 14071/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa encarregada
del tractament i l'eliminació de residus sanitaris infectats per COVID-19 de Mallorca, des del mes de febrer fins al mes de setembre de
2020. 3732

BB) RGE núm. 14072/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa encarregada
del tractament i l'eliminació de residus sanitaris infectats per COVID-19 de Menorca, des del mes de febrer fins al mes de setembre de
2020. 3732

BC) RGE núm. 14073/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa encarregada
del tractament i l'eliminació de residus sanitaris infectats per COVID-19 d'Eivissa, des del mes de febrer fins al mes de setembre de
2020. 3732

BD) RGE núm. 14074/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa encarregada
del tractament i l'eliminació de residus sanitaris infectats per COVID-19 de Formentera, des del mes de febrer fins al mes de setembre
de 2020. 3733

BE) RGE núm. 14075/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol seguit quant
als empleats de l'empresa encarregada de gestionar i eliminar els residus sanitaris infectats per . 3733

BF) RGE núm. 14076/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment de la
Direcció general de Salut Pública del Govern de les Illes Balears de la gestió del tractament i l'eliminació de residus sanitaris infectats
per coronavirus. 3733

BG) RGE núm. 14077/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió irregular dels
residus sanitaris infectats per coronavirus. 3733

BH) RGE núm. 14078/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comprovacions per
verificar la legalitat vigent en relació amb el tractament de residus sanitaris. 3733

BI) RGE núm. 14079/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garanties del compliment
de la legalitat en el trasllat de residus sanitaris. 3734

BJ) RGE núm. 14080/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autoritzacions pertinents
per realitzar la gestió, el tractament i el transport de residus. 3734

BK) RGE núm. 14086/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
consideració de la Direcció General de Política Lingüística del Govern respecte de si la comunicació realitzada pel Govern en relació
amb la COVID-19 ha tingut en compte els criteris i els objectius per avançar en la normalització lingüística. 3734

BL) RGE núm. 14087/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
compliment de la normativa lingüística en relació amb la COVID-19. 3734



BOPIB núm. 65 -  18 de setembre de 2020 3717

BM) RGE núm. 14088/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
consideració de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears sobre si la comunicació realitzada pel Govern
en relació amb la COVID-19 hagués pogut ser una ocasió per fer més útil i visible la llengua catalana pròpia de les Illes Balears.

3734

BN) RGE núm. 14089/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
sol·licitud d'assessorament per part del Govern de les Illes Balears a la Direcció General de Política Lingüística sobre la comunicació
realitzada pel mateix Govern en relació amb la COVID-19. 3735

BO) RGE núm. 14100/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i programes
específics per als nins de centres d'educació especial o especialitzada. 3735

BP) RGE núm. 14101/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a manca d'ATE,
suport especial per a nins amb necessitats especials en e4ls centres educatius sostinguts amb fons públics. 3735

BQ) RGE núm. 14102/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a augment del llindar
de beques de menjador. 3735

BR) RGE núm. 14103/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a augment de la
partida pressupostària per a beques menjador. 3735

BS) RGE núm. 14104/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a partida
pressupostària de beques menjador a centres educatius concertats. 3735

BT) RGE núm. 14105/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a augment de la
partida pressupostària per a beques menjador a l'etapa de 0 a 3 anys. 3736

BU) RGE núm. 14107/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per acabar
amb la bretxa digital i garantir un accés a l'educació en igualtat de condicions. 3736

BV) RGE núm. 14108/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantir que en
cas de confinament tots els alumnes dels centres educatius de Balears sostinguts amb fons públics podran seguir les classes des de les
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fons públics. 3736

BY) RGE núm. 14111/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a partida
pressupostària extraordinària de la Conselleria d'Educació per redoblar el servei de neteja dels ajuntaments en els centres educatius
sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. 3736

BZ) RGE núm. 14114/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a referències a
l'informe de la Fiscalia de les Illes Balears respecte de menors en règim d'internament per mesures judicials. 3737
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CE) RGE núm. 14146/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests i mesures
COVID-19 realitzades a centres de menors dependents del Govern de les Illes Balears, agost 2020. 3738
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CF) RGE núm. 14147/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nombre de
menors internats a centres de reforma, compliment de mesures judicials, agost 2020. 3738

CG) RGE núm. 14149/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de nous
docents a l'illa de Menorca. 3738

CH) RGE núm. 14160/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a promoció d'11
habitatges de protecció oficial a Manacor. 3738

CI) RGE núm. 14167/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens
(1). 3738

CJ) RGE núm. 14168/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens
(2). 3739

CK) RGE núm. 14169/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens
(3). 3739

CL) RGE núm. 14170/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens
(4). 3739

CM) RGE núm. 14171/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens
(5). 3739

CN) RGE núm. 14172/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens
(6). 3739

CO) RGE núm. 14173/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens
(7). 3739

CP) RGE núm. 14204/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a contagis de
COVID-19 i personal que presta serveis als centres sanitaris i sociosanitaris de les Illes Balears (juliol i agost). 3740

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 14207/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brots de COVID-19
a les residències de les Illes Balears. 3740

B) RGE núm. 14237/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vessaments d'aigües
fecals a Eivissa. 3740

C) RGE núm. 14286/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per pal·liar
la dramàtica situació que hauran d'enfrontar molts autònoms i empreses en aquesta temporada baixa. 3740

D) RGE núm. 14287/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
proliferació de serps a Eivissa. 3741

E) RGE núm. 14288/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a sancions imposades a les zones confinades pel Govern de les Illes Balears. 3741

F) RGE núm. 14294/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre compra
d'habitatges a les Illes Balears. 3741

G) RGE núm. 14295/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a possible augment de
la delinqüència com a conseqüència de la crisi socioeconòmica. 3741

H) RGE núm. 14296/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla del Govern
en matèria turística. 3741

I) RGE núm. 14297/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de la
legalitat en el trasllat de residus sanitaris a la península. 3741

J) RGE núm. 14298/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar l'ocupació
il·legal d'habitatges. 3742
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K) RGE núm. 14299/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retorn de prop de 12
milions d'euros dels ERTO. 3742

L) RGE núm. 14300/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de suport al
comerç de Palma. 3742

M) RGE núm. 14301/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Règim especial de les Illes
Balears. 3742

N) RGE núm. 14302/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la
pandèmia i gestió del Govern. 3742

O) RGE núm. 14303/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració del
conseller d'Educació sobre les dimissions en bloc dels equips directius de diversos centres públics educatius de les Illes Balears.

3742

P) RGE núm. 14304/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a no-
presencialitat en etapes educatives. 3742

Q) RGE núm. 14305/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per
pal·liar la crisi econòmica i sanitària. 3743

R) RGE núm. 14306/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desplegament de la Llei
d'habitatge. 3743

S) RGE núm. 14310/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a línia de treball de la Conselleria
de Turisme i Treball per fer que Balears sigui una destinació més segura la propera temporada turística. 3743

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 14037/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a desautoritzar la fusió de Bankia i CaixaBank i
transformar Bankia en una entitat pública al servei de la ciutadania. 3743

B) RGE núm. 14117/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada de personal de suport de nins amb necessitats especials
(NEE i NESE) a l'inici del curs 2020-2021 (procediment d'urgència). 3744

C) RGE núm. 14183/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització dels romanents per part de les entitats locals i altres
mesures de finançament locals davant la crisi de la COVID-19 (procediment d'urgència). 3745

D) RGE núm. 14185/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la necessitat de garantir la conciliació de les famílies en
circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència sanitària de la COVID-19 (procediment d'urgència). 3746

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 14007/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotar una partida econòmica per poder cobrir els serveis
extraordinaris de les plantilles de policies locals, així com agilitar i reiterar més efectius dels cossos i forces de seguretat de l'Estat a
Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència). 3748

B) RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel temporal de 29
d'agost, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència). 3749

C) RGE núm. 14009/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió, control i possible eradicació d'ofidis invasors, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 3749

D) RGE núm. 14019/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creació d'una "classificació d'impacte mediambiental", davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 3750

E) RGE núm. 14113/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a cpndemna als atacs
contra el col·lectiu LGTBI a Polònia, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 3751

F) RGE núm. 14131/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a extensió de les mesures de protecció i conciliació dels
treballadors autònoms afectats per circumstàncies relacionades amb la COVID-19 i les seves famílies, així com per recuperar la prestació
extraordinària per cessament d'activitat, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència). 3752
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G) RGE núm. 14132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a desenvolupament
comercial a l'àmbit de la Platja de Palma, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 3753

H) RGE núm. 14177/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sector del comerç, mesures per al manteniment i el foment
de la seva activitat, "temporada baixa 2020-2021", davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència). 3755

I) RGE núm. 14181/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a increment d'hores de català a TVE, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. 3756

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 13999/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Medi
Ambient i Territori, sobre l'aparició d'indicis de COVID-19 en aigües fecals. 3756

B) RGE núm. 14036/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de la directora de l'Agència
d'Estratègia Turística sobre les noves línies de feina que pensa dur a terme. 3757

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 9163/20. 3757

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 11451/20. 3757

C) Tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per a la Proposició no de llei RGE núm. 11191/20. 3757

D) Substitució de la preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 14190/20. 3757
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Educació,

Universitat i Recerca, davant el Ple de la cambra, sobre les
previsions de cara a l'inici del pròxim curs 2020-2021 dins
la pandèmia de la COVID-19 (RGE núm. 13647/20).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 1 de setembre de 2020, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Universitat i
Recerca, qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 16 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSTA DE REFORMA 
DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de setembre de 2020, d'acord amb l'article 206 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en concordança
amb l'article 138 del mateix text, admet a tràmit la Proposició
de llei RGE núm. 14133/20, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, de reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, pel procediment d'urgència.

Palma, a 16 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
 D'acord amb el que preveuen els articles 183 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició de llei següent, a tramitar pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: La crisi sanitària
provocada per l'expansió de la COVID-19 ha afectat el normal
funcionament de la cambra parlamentària. Els contagis i
confinaments tenen efectes directes sobre la possibilitat que els
diputats puguin realitzar les seves funcions amb normalitat; fins
al punt de paralitzar totalment l'activitat parlamentària, com ha
passat aquesta setmana del 7 a l'11 de setembre. Per aquests
motius es fa necessària la tramitació urgent d'aquesta iniciativa
per resoldre, el més aviat possible, aquesta problemàtica.

PROPOSICIÓ DE REFORMA DEL REGLAMENT
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’avanç tecnològic dels nostres dies fa que les reunions i la
interacció entre les persones no necessàriament hagi de ser
presencial. Les trobades i els diàlegs virtuals són una realitat
incontestable. Cada pic és més fàcil i és més habitual la
utilització de mitjans tècnics per poder debatre, manifestar
parers i, si n'és el cas, construir consensos.

El Parlament no deixa de ser una reunió de persones,
representants del poble elegits democràticament, que es
reuneixen formalitzadament per realitzar una sèrie de funcions,
bàsicament controlar el Govern i aprovar les lleis. En la
concepció tradicional el funcionament dels parlaments era
purament presencial, els diputats es reunien i desenvolupaven
la seva tasca en persona. Aquesta concepció presencial
lògicament responia al fet que, entre altres raons, no existien ni
eren imaginables mitjans tecnològics que ho permetessin fer
d’una altra manera.

A poc a poc, l’evolució tecnològica ha anat trencant una
mica aquesta concepció tradicional de total presencialitat. Així
el Reglament del Parlament de les Illes Balears ja preveu el vot
telemàtic i a la seva darrera reforma va introduir l’article 49
que habilita la realització de meses i comissions del Parlament
a través de sistemes de videoconferència o altres sistemes
tècnics adequats.

El Reial Decret 463/2020, de 24 de març, va declarar l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19. Aquesta crisi sanitària ha
provocat greus conseqüències en tots els ordres de la vida.
També però, ha afectat el normal funcionament de la cambra
parlamentària, ja que el confinament i els contagis tenen efectes
directes sobre la possibilitat que els diputats puguin realitzar les
seves funcions amb normalitat. Aquesta crisi demostra la
necessitat que el Reglament del Parlament de les Illes Balears
prevegi la possibilitat que els diferents òrgans del Parlament
(meses, comissions, plens, juntes de portaveus) es puguin reunir
no presencialment.

Resulta inacceptable per a la ciutadania que els seus
representants no puguin exercir la seva feina quan existeixen
mitjans tecnològics que ho permeten perquè existeix un buit
legal i una manca de previsió reglamentària.

Aquesta proposició de llei se circumscriu a incloure una
nova disposició addicional al Reglament del Parlament de les
Illes Balears a fi i efecte d’habilitar un mecanisme que, en cas
de situacions extraordinàries, permeti la continuïtat del
funcionament del Parlament a través de reunions i sessions no
presencials.

Nova disposició addicional

Primera

La Mesa del Parlament, reunida presencialment o per
videoconferència, d’acord amb la Junta de Portaveus, reunida
presencialment o per videoconferència, pot habilitar i acordar,
en casos extraordinaris degudament justificats, que les sessions
del Ple, de les Meses, de les Juntes de Portaveus o de la
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Diputació Permanent es realitzin per videoconferència o altres
sistemes tècnics adequats per garantir el seguiment, el debat i
la votació.

Si es produeix una fallada tècnica sobrevinguda que
impedeixi la participació per videoconferència o altres sistemes
tècnics adequats per garantir el seguiment, el debat i la votació,
se suspendrà la sessió, llevat que el diputat o la diputada
manifesti el seu assentiment, de forma fefaent, per continuar-la.

No es podran realitzar per aquesta via els debats i les
votacions d’atorgament i retirada de confiança (investidura,
qüestió de confiança i moció de censura). Tampoc no es podrà
realitzar per aquesta via el debat anual de política general.

Segona

La Mesa d’una comissió parlamentària, reunida
presencialment o per videoconferència, pot habilitar i acordar,
en casos extraordinaris degudament justificats, que les sessions
de la mesa, d’una ponència o de la mateixa comissió es realitzin
per videoconferència o altres sistemes tècnics adequats per
garantir el seguiment, el debat i la votació.

Si es produeix una fallada tècnica sobrevinguda que
impedeixi la participació per videoconferència o altres sistemes
tècnics adequats per garantir el seguiment, el debat i la votació,
se suspendrà la sessió, llevat que el diputat o la diputada
manifesti el seu assentiment, de forma fefaent, per continuar-la.

Disposició final

Aquesta norma entrarà en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 9 de setembre de 2020
Els diputats
Josep Melià i Ques
Maria Antònia Sureda i Martí
La portaveu
Catalina Pons i Salom

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de setembre de 2020, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 16 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14206/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a política del Govern en relació amb
l'habitatge assequible i social, adopció de mesures i
actuacions imminents (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre la seva política en relació amb l'habitatge
assequible i social, pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència: Necessitat de l'adopció de mesures
i actuacions, de manera imminent, per part del Govern en
matèria d'habitatge assequible per a les classes mitjanes davant
la dificultat per accedir a l'accés de l'habitatge.

Davant la situació actual d'enorme dificultat per tal que les
classes mitjanes de les nostres illes puguin accedir a habitatge
assequible i social, tal com es després d'aquestes dues notícies
recents:

"La vivienda crece al menor ritmo de la historia, con unas
2.500 al ño según el nuevo observatorio del organismo y de
l o s  d a tos  de l  Co leg io  d e  Arq u i t e c t o s "
(https://www.menorca.info/balears/noticias/2020/09/10/6
95681/viviendas-nuevas-baleares-2500-ano.html)

"Comprar una vivienda ya es un 50% más caro que en
2015" (https://www.ultimahora.es/noticias/local
/2020/09/08/1194895/compra-vivienda-baleares-mas-caro-
2015.html)

El Grup Parlamentari Ciudadanos interpel·la el Govern
sobre la seva política en relació amb l'habitatge assequible i
social.

Palma, a 14 de setembre de 2020
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de setembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 16 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13997/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
eliminació de residus infectats per COVID-19.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Garanteix el Govern que s'han complert els protocols per a
la destrucció dels estris i residus sanitaris per motiu de la
COVID-19 des de l'inici de la pandèmia?

Davant el publicat avui a la premsa ("Baleares eliminó
ilegalmente los residuos infectados por COVID-19. La Guardia
Civil descubre el transporte masivo a Cataluña incumpliendo
los protocolos", El Mundo, martes 8 de septiembre de 2020), 
tenia coneixement d'aquesta situació el Govern de les Illes
Balears? El trasllat d'aquests residus/estris sanitaris mitjançant
aquest tractament i condicions de trasllat, comptava amb
l'autorització de la Conselleria de Salut i Consum?

Palma, a 8 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 14000/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vessaments al port d'Eivissa.

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

Amb les primeres pluges de setembre, el port d'Eivissa ha
rebut, de nou, vessaments d'aigües fecals en el lloc exacte on
s'havien construït instal·lacions de tanc de tempestes per evitar
aquests fets.

Per què fins i tot amb aquestes obres es repeteixen aquests
vessaments any rere any?

Qui fou el responsable de la construcció del tanc de
tempestes i qui supervisà el projecte?

La Conselleria de Medi Ambient té pensat prendre
mesures?

Palma, a 8 de setembre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

C)
RGE núm. 14001/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
balanç d'activitats de lluita contra incendis a Eivissa a la
campanya 2020.

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

Acabada ja la temporada d'incendis 2020, podria indicar-
nos quin és el balanç d'activitats de lluita contra incendis per a
l'illa d'Eivissa?

Palma, a 8 de setembre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

D)
RGE núm. 14002/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
balanç d'activitats de lluita contra incendis a Mallorca a la
campanya 2020.

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

Acabada ja la temporada d'incendis 2020, podria indicar-
nos quin és el balanç d'activitats de lluita contra incendis per a
l'illa de Mallorca?

Palma, a 8 de setembre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

E)
RGE núm. 14003/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
balanç d'activitats de lluita contra incendis a Formentera
a la campanya 2020.

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

Acabada ja la temporada d'incendis 2020, podria indicar-
nos quin és el balanç d'activitats de lluita contra incendis per a
l'illa de Formentera?

Palma, a 8 de setembre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

F)
RGE núm. 14004/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
balanç d'activitats de lluita contra incendis a Menorca a la
campanya 2020.

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

Acabada ja la temporada d'incendis 2020, podria indicar-
nos quin és el balanç d'activitats de lluita contra incendis per a
l'illa de Menorca?

Palma, a 8 de setembre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem
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G)
RGE núm. 14012/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació
de l'ATE de l'escoleta Es Pouet d'Alaior.

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

Quins són els motius que justifiquen les retallades a la
contractació de l'auxiliar tècnic educatiu (ATE) que ha vingut
cobrint l'atenció a la diversitat a l'escoleta Es Pouet d'Alaior i
que ha estat eliminat aquest curs?

Palma, a 8 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

H)
RGE núm. 14013/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada
en la contractació d'un dels assessors lingüístics del
programa British al CEIP Sa Graduada de Maó.

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

Quin és el motiu que justifica la retallada a la contractació
d'un dels assessors lingüístics necessaris per executar el
programa British al CEIP Sa Graduada de Maó?

Palma, a 8 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

I)
RGE núm. 14014/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
continuïtat del programa British al CEIP Sa Graduada de
Maó.

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

Garanteix el Sr. Conseller la continuïtat del programa d'èxit
British al CEIP Sa Graduada de Maó?

Palma, a 8 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

J)
RGE núm. 14020/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reducció del període de quarantena.

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

Després dels estudis realitzats a diversos països que
suggereixen una reducció del període de quarantena de 14 a 7
dies, contempla la Conselleria de Salut aquesta eventualitat a
la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 8 de setembre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

K)
RGE núm. 14021/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vessaments d'aigües fecals en el parc natural de Ses Salines.

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

Cada any es duen a terme vessaments d'aigües fecals al parc
natural de Ses Salines i cada any se'ns repeteix que no se sap
qui n'és el responsable i que s'estan duent a terme els estudis.
Això constitueix un delicte mediambiental del qual el Govern
podria ser responsable.

Desitgem que responguin les següents preguntes:

1. Qui és el responsable dels vessaments fecals sobrevinguts el
passat 7 de setembre al parc natural de Ses Salines?

2. Que s'està fent per saber què s'ha de fer perquè no tornin a
repetir-se els vessaments fecals sobrevinguts el passat 7 de
setembre al parc natural de Ses Salines?

3. Quines mesures prendrà el Govern contra el responsable dels
vessaments fecals sobrevinguts el passat 7 de setembre al parc
natural de Ses Salines?

4. Els serveis jurídics de la Conselleria de Medi Ambient
consideren que els vessaments fecals sobrevinguts el passat 7
de setembre al parc natural de Ses Salines podrien constituir un
delicte mediambiental?

Palma, a 9 de setembre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem
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L)
RGE núm. 14022/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
transport, tractament i destrucció de materials residuals
sanitaris de grups I, II i III.

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

Una investigació de la Guàrdia Civil ha acreditat la
enviament durant els últims mesos de camions plens de
desaprofitaments sanitaris en caixes de cartó sense segellar,
classificar, esterilitzar ni refrigerar a Catalunya. Els vehicles
anaven amb vaixell des del port de Palma.

Els agents van detenir una persona, empleat de l'empresa
Consenur, a Bunyola, i el jutjat d'instrucció número 3 de Palma
ha assumit el cas, en el qual s'investiguen suposats delictes
contra la seguretat i higiene en el treball i contra el medi
ambient.

La responsabilitat del transport i la destrucció de materials
biològicament perillosos dels grups II i III, segons definició
continguda a la legislació aplicable és del Govern de les Illes
Balears  i la legislació estableix, entre altres, que: "1. En cada
operació de transport i en el moment de procedir al lliurament
dels residus, haurà de formalitzar-se, en triplicat exemplar, el
Document de Control i Seguiment. 2. En les operacions de
recollida i transport s'observarà el compliment de la normativa
vigent sobre transport de mercaderies perilloses per carretera,
i els vehicles que s'utilitzin hauran d'estar convenientment
homologats i autoritzats per l'òrgan competent de la comunitat
autònoma."

Demanem que se'ns respongui a les preguntes següents:

1. Quina documentació acompanyava els materials que
s'enviaven a Catalunya?

2. Els materials transportats a quins grups pertanyien?

3. Poden donar-nos les especificacions tècniques dels vehicles
que transportaven les mercaderies incloses les condicions de
refrigeració?

4. Les mercaderies transportades estaven destinades a la
incineració, a l'esterilització o a l'abocament controlat
anaeròbic?

5. En quina mena de recipient, bossa o contenidor es
transportaven les mercaderies?

6. Els vehicles de transport estaven homologats pels
organismes de la comunitat autònoma per realitzar aquests
transports?

7. Quina era la temperatura a la qual es transportaven els
productes?

8. Poden descriure exactament els elements transportats
distingint-los per tipus de producte segons les descripcions
detallades a la legislació vigent (assimilables a urbans, residus

derivats d'activitats sanitàries, no inclosos en el grup anterior
que estan subjectes a procediments addicionals, de gestió
únicament en l'àmbit del propi centre sanitari, com ara material
de cura, guixos, robes i materials d'ús únic, etc., residus
sanitaris específics…)?

9. Aquests fets només s'han realitzat de centres de l'illa de
Mallorca o bé han inclòs també centres d'Eivissa, Menorca i/o
Formentera?

10. Quines mesures prendrà la conselleria contra la societat
CONSENUR si es demostra la violació per aquesta de les
disposicions legals?

11. Es prendran mesures contra el senyor Sansó o contra els
responsables d'exercir el deure de vigilància per la manca de
control d'aquestes activitats?

Palma, a 9 de setembre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

M)
RGE núm. 14027/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'aules amb ràtios superiors a
15 alumnes que hi ha 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes aules amb ràtios superiors a 15 alumnes hi ha a les
Illes Balears?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

N)
RGE núm. 14028/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'aules amb ràtios superiors a
20 alumnes que hi ha 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes aules amb ràtios superiors a 20 alumnes hi ha a les
Illes Balears?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
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O)
RGE núm. 14029/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de proves PCR fetes al personal
dels centres docents de les Illes Balears abans de l'inici de
curs.

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

Quantes proves PCR s'han fet al personal dels centres
docents de les Illes Balears abans de l'inici de curs?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

P)
RGE núm. 14030/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a formació digital feta als docents en
previsió de canvi a l'escenari C.

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

Quina formació digital s'ha fet als docents per si el curs ha
de continuar virtualment?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

Q)
RGE núm. 14031/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a protocol establert als menjadors
escolars.

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

Quin protocol s'ha establert per als menjadors escolars?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

R)
RGE núm. 14032/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a Pla de conciliació 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin pla de conciliació el dia d'avui pot garantir el Govern
de les Illes Balears?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

S)
RGE núm. 14033/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de centres docents de les Illes
Balears que s'han quedat sense professor de reforç.

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

Quants centres docents de les Illes Balears s'han quedat
sense professor de reforç?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

T)
RGE núm. 14034/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a funcions del professorat de reforç a la
diversitat per al proper 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Els professors de reforç a la diversitat continuaran el
pròxim curs 2020-2021 exercint les funcions que els pertoquen
al cent per cent?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
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U)
RGE núm. 14035/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de professors de les Illes Balears
que no iniciaran el curs escolar 2020-2021 pel fet d'estar
confinats.

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

Quants professors de les Illes Balears no iniciaran el curs
escolar 2020-2021 pel fet d'estar confinats?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

V)
RGE núm. 14038/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
enviaments de residus sanitaris des de Mallorca cap a la
península durant el 2019.

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

Quin ha estat el nombre de enviaments de residus sanitaris
des de Mallorca cap a la península durant el 2019? Quin ha
estat la seva destinació final?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

W)
RGE núm. 14039/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
enviaments de residus sanitaris des de Mallorca cap a la
península durant el 2020.

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

Quin ha estat el nombre de enviaments de residus sanitaris
des de Mallorca cap a la península durant el 2020? Quin ha
estat la seva destinació final?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

X)
RGE núm. 14040/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
enviaments de residus sanitaris des d'Eivissa cap a
Mallorca durant el 2019.

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

Quin ha estat el nombre de enviaments de residus sanitaris
des d'Eivissa cap a Mallorca durant el 2019? Quin ha estat la
seva destinació final?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Y)
RGE núm. 14041/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
enviaments de residus sanitaris des d'Eivissa cap a
Mallorca fins a l'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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el nombre de enviaments de residus sanitaris
des d'Eivissa cap a Mallorca de gener a l'agost de 2020? Quin
ha estat la seva destinació final?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Z)
RGE núm. 14042/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
enviaments de residus sanitaris des de Menorca cap a
Mallorca durant el 2019.

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

Quin ha estat el nombre de enviaments de residus sanitaris
des de Menorca cap a Mallorca durant el 2019? Quin ha estat
la seva destinació final?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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AA)
RGE núm. 14043/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
enviaments de residus sanitaris des de Menorca cap a
Mallorca fins a l'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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el nombre de enviaments de residus sanitaris
des de Menorca cap a Mallorca de gener a l'agost de 2020?
Quin ha estat la seva destinació final?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AB)
RGE núm. 14044/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tones de residus sanitaris que s'han enviat des de Mallorca
cap a la península durant el 2019.

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

Quantes tones de residus sanitaris s'han enviat des de
Mallorca cap a la península durant el 2019?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AC)
RGE núm. 14045/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tones de residus sanitaris que s'han enviat des de Mallorca
cap a la península fins a l'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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes tones de residus sanitaris s'han enviat des de
Mallorca cap a la península de gener a agost de 2020?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AD)
RGE núm. 14046/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tones de residus sanitaris que s'han enviat des d'Eivissa cap
a Mallorca durant el 2019.

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

Quantes tones de residus sanitaris s'han enviat des d'Eivissa
cap a Mallorca durant el 2019?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AE)
RGE núm. 14047/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tones de residus sanitaris que s'han enviat des d'Eivissa cap
a Mallorca fins a l'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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes tones de residus sanitaris s'han enviat des d'Eivissa
cap a Mallorca de gener a agost de 2020?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AF)
RGE núm. 14048/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tones de residus sanitaris que s'han enviat des de Menorca
cap a Mallorca durant el 2019.

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

Quantes tones de residus sanitaris s'han enviat des de
Menorca cap a Mallorca durant el 2019?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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AG)
RGE núm. 14049/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tones de residus sanitaris que s'han enviat des de Menorca
cap a Mallorca fins a l'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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes tones de residus sanitaris s'han enviat des de
Menorca cap a Mallorca de gener a agost de 2020?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AH)
RGE núm. 14050/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
embalatge utilitzat per a l'enviament de residus sanitaris
des de Mallorca cap a la península el 2019.

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

Quin tipus d'embalatge s'ha utilitzat per a l'enviament de
residus sanitaris des de Mallorca cap a la península el 2019?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AI)
RGE núm. 14051/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
embalatge utilitzat per a l'enviament de residus sanitaris
des de Mallorca cap a la península fins a l'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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin tipus d'embalatge s'ha utilitzat per a l'enviament de
residus sanitaris des de Mallorca cap a la península de gener a
agost de 2020?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AJ)
RGE núm. 14054/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vehicle utilitzat per a l'enviament de residus sanitaris des
de Mallorca cap a la península el 2019.

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

Quin tipus de vehicles/camions s'ha utilitzat per a
l'enviament de residus sanitaris des de Mallorca cap a la
península el 2019?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AK)
RGE núm. 14055/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vehicle utilitzat per a l'enviament de residus sanitaris des
de Mallorca cap a la península fins a l'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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin tipus de vehicles/camions s'ha utilitzat per a
l'enviament de residus sanitaris des de Mallorca cap a la
península de gener a agost de 2020?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AL)
RGE núm. 14056/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses navilieres i tipus de vaixell utilitzats per al
transport de residus sanitaris des de Mallorca cap a la
península el 2019.

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

Quines empreses navilieres i quin tipus de vaixell s'han
utilitzat per al transport de residus sanitaris des de Mallorca cap
a la península el 2019?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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AM)
RGE núm. 14057/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses navilieres i tipus de vaixell utilitzats per al
transport de residus sanitaris des de Mallorca cap a la
península fins a l'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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines empreses navilieres i quin tipus de vaixell s'han
utilitzat per al transport de residus sanitaris des de Mallorca cap
a la península de gener a agost de 2020?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AN)
RGE núm. 14058/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses navilieres i tipus de vaixell utilitzats per al
transport de residus sanitaris des d'Eivissa cap a Mallorca
el 2019.

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

Quines empreses navilieres i quin tipus de vaixell s'han
utilitzat per al transport de residus sanitaris des d'Eivissa cap a
Mallorca el 2019?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AO)
RGE núm. 14059/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses navilieres i tipus de vaixell utilitzats per al
transport de residus sanitaris des d'Eivissa cap a Mallorca
fins a l'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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines empreses navilieres i quin tipus de vaixell s'han
utilitzat per al transport de residus sanitaris des d'Eivissa cap a
Mallorca de gener a agost de 2020?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AP)
RGE núm. 14060/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses navilieres i tipus de vaixell utilitzats per al
transport de residus sanitaris des de Menorca cap a
Mallorca el 2019.

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

Quines empreses navilieres i quin tipus de vaixell s'han
utilitzat per al transport de residus sanitaris des de Menorca cap
a Mallorca el 2019?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AQ)
RGE núm. 14061/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses navilieres i tipus de vaixell utilitzats per al
transport de residus sanitaris des de Menorca cap a
Mallorca fins a l'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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines empreses navilieres i quin tipus de vaixell s'han
utilitzat per al transport de residus sanitaris des de Menorca cap
a Mallorca de gener a agost de 2020?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AR)
RGE núm. 14062/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa
que gestionà l'eliminació de residus sanitaris a les Illes
Balears durant el 2019.

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

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: quina empresa gestionà
l'eliminació de residus sanitaris a les Illes Balears durant el
2019?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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AS)
RGE núm. 14063/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa
que gestionà l'eliminació de residus sanitaris a les Illes
Balears durant el 2020.

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

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: quina empresa gestionà
l'eliminació de residus sanitaris a les Illes Balears durant el
2020?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AT)
RGE núm. 14064/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte
de l'empresa que gestionà l'eliminació de residus sanitaris
a les Illes Balears durant el 2019.

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

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: quin tipus de contracte
tenia l'empresa que gestionava l'eliminació de residus sanitaris
a les Illes Balears durant el 2019?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AU)
RGE núm. 14065/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte
de l'empresa que gestionà l'eliminació de residus sanitaris
a les Illes Balears durant el 2019.

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

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: quin tipus de contracte té
l'empresa que gestiona l'eliminació de residus sanitaris a les
Illes Balears durant el 2020?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AV)
RGE núm. 14066/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autorització de l'empresa que gestiona l'eliminació de
residus sanitaris 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: amb quina autorització
compta l'empresa per gestionar i transportar els residus
sanitaris?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AW)
RGE núm. 14067/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol
que segueix l'empresa que gestiona l'eliminació de residus
sanitaris 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: quins protocols ha de
seguir l'empresa que gestiona el transport de residus sanitaris?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AX)
RGE núm. 14068/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de
residus sanitaris infectats per COVID-19 produïdes a les
Illes Balears des de febrer a 31 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
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infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: 

Quantes tones de residus sanitaris infectats per COVID-19
s'han produït a les Illes Balears des de febrer a 31 d'agost
d'enguany? 

Quin seguiment s'ha fet d'aquests residus? 

Quina ha estat la seva destinació final?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AY)
RGE núm. 14069/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol
per a l'eliminació de residus sanitaris infectats per 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: quin és el protocol que
s'ha seguit per a l'eliminació de residus sanitaris infectats per
COVID-19 a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AZ)
RGE núm. 14070/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
destinació dels residus sanitaris infectats per COVID-19
provinents de Menorca, Eivissa i Formentera.

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

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: 

Els residus sanitaris infectats per COVID-19 de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera s'enviaren a Mallorca o
directament a la península?

Indicau la data dels enviaments i les quantitats de cadascun
durant el 2019 i el 2020.

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BA)
RGE núm. 14071/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa
encarregada del tractament i l'eliminació de residus
sanitaris infectats per COVID-19 de Mallorca, des del mes
de febrer fins al mes de setembre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: quina és l'empresa
encarregada del tractament i l'eliminació de residus sanitaris
infectats per COVID-19 de Mallorca, des del mes de febrer fins
al mes de setembre de 2020?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BB)
RGE núm. 14072/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa
encarregada del tractament i l'eliminació de residus
sanitaris infectats per COVID-19 de Menorca, des del mes
de febrer fins al mes de setembre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: quina és l'empresa
encarregada del tractament i l'eliminació de residus sanitaris
infectats per COVID-19 de Menorca, des del mes de febrer fins
al mes de setembre de 2020?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BC)
RGE núm. 14073/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa
encarregada del tractament i l'eliminació de residus
sanitaris infectats per COVID-19 d'Eivissa, des del mes de
febrer fins al mes de setembre de 2020.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: quina és l'empresa
encarregada del tractament i l'eliminació de residus sanitaris
infectats per COVID-19 d'Eivissa, des del mes de febrer fins al
mes de setembre de 2020?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BD)
RGE núm. 14074/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa
encarregada del tractament i l'eliminació de residus
sanitaris infectats per COVID-19 de Formentera, des del
mes de febrer fins al mes de setembre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: quina és l'empresa
encarregada del tractament i l'eliminació de residus sanitaris
infectats per COVID-19 de Formentera, des del mes de febrer
fins al mes de setembre de 2020?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BE)
RGE núm. 14075/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol
seguit quant als empleats de l'empresa encarregada de
gestionar i eliminar els residus sanitaris infectats per .

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

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: quines mesures ha adoptat
o quin protocol ha seguit la Conselleria de Salut amb els
empleats de l'empresa encarregada de gestionar i eliminar els
residus sanitaris infectats per COVID-19?, se'ls ha realitzat
PCR?, es troben en quarantena?, quants han estat contagiats?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BF)
RGE núm. 14076/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
seguiment de la Direcció general de Salut Pública del
Govern de les Illes Balears de la gestió del tractament i
l'eliminació de residus sanitaris infectats per coronavirus.

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

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: quin seguiment ha fet la
Direcció General de Salut Pública del Govern de les Illes
Balears de la gestió del tractament i l'eliminació de residus
sanitaris infectats per coronavirus?, quines autoritzacions tenia
l'empresa?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BG)
RGE núm. 14077/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
irregular dels residus sanitaris infectats per coronavirus.

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

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: des de quan tenen
coneixement la Conselleria de Salut i la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears de la gestió irregular
dels residus sanitaris infectats per coronavirus?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BH)
RGE núm. 14078/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comprovacions per verificar la legalitat vigent en relació
amb el tractament de residus sanitaris.

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

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
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sense seguir els protocols establerts: quines comprovacions ha
realitzat durant els darrers mesos la Direcció General de Salut
Pública per verificar que l'empresa encarregada de la gestió
dels residus sanitaris infectats amb coronavirus complia amb la
legislació vigent?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BI)
RGE núm. 14079/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garanties
del compliment de la legalitat en el trasllat de residus
sanitaris.

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

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: pot garantir la Conselleria
de Salut que el trasllat de residus sanitaris infectats per
COVID-19 s'ha realitzat amb totes les garanties i complint la
legislació vigent a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BJ)
RGE núm. 14080/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autoritzacions pertinents per realitzar la gestió, el
tractament i el transport de residus.

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

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació en
relació que presumptament s'eliminaren residus sanitaris
infectats per COVID-19 procedents de centres hospitalaris
sense seguir els protocols establerts: comptava l'empresa
encarregada de la gestió de residus sanitaris amb les
autoritzacions pertinents per realitzar la gestió, el tractament i
el transport de residus?

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BK)
RGE núm. 14086/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a consideració de la Direcció General de Política
Lingüística del Govern respecte de si la comunicació
realitzada pel Govern en relació amb la COVID-19 ha
tingut en compte els criteris i els objectius per avançar en
la normalització lingüística.

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

Considera la Direcció General de Política Lingüística del
Govern de les Illes Balears que la comunicació realitzada pel
Govern en relació amb la COVID-19 ha tingut en compte els
criteris i els objectius per avançar en la normalització
lingüística?

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

BL)
RGE núm. 14087/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a compliment de la normativa lingüística en relació
amb 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Considera la Direcció General de Política Lingüística del
Govern de les Illes Balears que tota la comunicació realitzada
pel Govern en relació amb la COVID-19 ha complert la
normalització lingüística?

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

BM)
RGE núm. 14088/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a consideració de la Direcció General de Política
Lingüística del Govern de les Illes Balears sobre si la
comunicació realitzada pel Govern en relació amb la
COVID-19 hagués pogut ser una ocasió per fer més útil i
visible la llengua catalana pròpia 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Considera la Direcció General de Política Lingüística del
Govern de les Illes Balears que la comunicació realitzada pel
Govern en relació amb la COVID-19 hagués pogut ser una
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ocasió per fer més útil i visible la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

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

BN)
RGE núm. 14089/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a sol·licitud d'assessorament per part del Govern
de les Illes Balears a la Direcció General de Política
Lingüística sobre la comunicació realitzada pel mateix
Govern en relació amb 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De la comunicació realitzada pel Govern de les Illes Balears
en relació amb la COVID-19 se n'ha demanat opinió, parer o
assessorament a la Direcció General de Política Lingüística del
mateix govern?

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

BO)
RGE núm. 14100/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures i programes específics per als nins de centres
d'educació especial o especialitzada.

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

Quines mesures i/o programes ha posat en marxa la
Conselleria d'Educació per als nins de centres d'educació
especial o especialitzada per a aquest inici de curs 2020/2021
en el context actual de pandèmia perquè puguin seguir la seva
educació pedagògica, els seus tractaments i teràpies
fonamentals per al seu desenvolupament?

Palma, a 10 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

BP)
RGE núm. 14101/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
manca d'ATE, suport especial per a nins amb necessitats
especials en e4ls centres educatius sostinguts amb fons
públics.

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

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

Com garantirà la Conselleria d'Educació el suport als
alumnes amb necessitats especials (NESE) en els centres
educatius de les Illes Balears en no tenir assignats ATE per a
aquest curs 2020-2021 per haver estat reubicats com a
professors tutors davant el context actual de pandèmia?

Palma, a 10 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

BQ)
RGE núm. 14102/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
augment del llindar de beques de menjador.

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

Ha augmentat la Conselleria d'Educació el llindar per a
l'obtenció de beques menjador?

Palma, a 10 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

BR)
RGE núm. 14103/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
augment de la partida pressupostària per a beques
menjador.

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

Quant ha augmentat la Conselleria d'Educació la partida
pressupostària destinada a beques menjador en els centres
educatius públics?

Palma, a 10 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

BS)
RGE núm. 14104/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
partida pressupostària de beques menjador a centres
educatius concertats.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quant ha augmentat la Conselleria d'Educació la partida
pressupostària destinada a beques menjador en els centres
educatius concertats sostinguts per fons públics?

Palma, a 10 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

BT)
RGE núm. 14105/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
augment de la partida pressupostària per a beques
menjador a l'etapa de 0 a 3 anys.

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

Quant ha modificat/augmentat la Conselleria d'Educació la
partida pressupostària destinada a beques menjador per a
l'etapa de 0 a 3 anys per a aquest curs escolar 2020-2021?

Palma, a 10 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

BU)
RGE núm. 14107/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures per acabar amb la bretxa digital i garantir un
accés a l'educació en igualtat de condicions.

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

Quines mesures i accions concretes i detallades ha dut a
terme la Conselleria d'Educació els mesos de juliol, agost i
setembre per acabar amb la bretxa digital i garantir un accés a
l'educació en igualtat de condicions en els centres educatius de
les Illes Balears sostinguts amb fons públics?

Palma, a 10 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

BV)
RGE núm. 14108/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
garantir que en cas de confinament tots els alumnes dels
centres educatius de Balears sostinguts amb fons públics
podran seguir les classes des de les seves llars.

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

Pot la Conselleria d'Educació garantir que en cas de
confinament tots els alumnes dels centres educatius de Balears
sostinguts amb fons públics podran seguir les classes des de les
seves llars?

Palma, a 10 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

BW)
RGE núm. 14109/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
detall de la formació digital i en capacitats telemàtiques
impartida per la Conselleria d'Educació a docents dels
centres educatius públics.

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

Quina formació detallada en capacitats digitals i
telemàtiques ha impartit la Conselleria d'Educació als docents
dels centres educatius públics?

Palma, a 10 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

BX)
RGE núm. 14110/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
detall de la formació digital i en capacitats telemàtiques
impartida per la Conselleria d'Educació a docents dels
centres educatius concertats sostinguts amb fons públics.

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

Quina formació detallada en capacitats digitals i
telemàtiques ha impartit la Conselleria d'Educació als docents
dels centres educatius concertats sostinguts amb fons públics?

Palma, a 10 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

BY)
RGE núm. 14111/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
partida pressupostària extraordinària de la Conselleria
d'Educació per redoblar el servei de neteja dels
ajuntaments en els centres educatius sostinguts amb fons
públics 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Destinarà la Conselleria d'Educació una partida
pressupostària extraordinària per redoblar el servei de neteja
dels ajuntaments en els centres educatius sostinguts amb fons
públics de les Illes Balears?

Palma, a 10 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

BZ)
RGE núm. 14114/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
referències a l'informe de la Fiscalia de les Illes Balears
respecte de menors en règim d'internament per mesures
judicials.

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

En la memòria presentada per la Fiscalia de les Illes
Balears, i en declaracions durant la seva presentació, el titular
de la institució i el fiscal delegat de Menors, fan valoracions
sobre el funcionament i els aspectes de la gestió dels centres
d'internament de menors dependents del Govern de les Illes
Balears.

Al·ludeix, entre altres, al desconeixement de les funcions de
la Fiscalia, a llistes d'espera per a accés al centre de reforma, a
falta de places suficients en els centres de les Illes o a falta d'un
servei i centre específic per a menors amb problemes de
conducta.

Quina valoració fa la Conselleria d'Afers Socials i Esports
respecte de les manifestacions de la Fiscalia de les Illes
Balears, en l'àmbit del funcionament dels programes i centres
de menors dependents del Govern?

Palma, a 10 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CA)
RGE núm. 14119/20, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impacte
de la concessió administrativa per a l'ocupació i l'explotació
de varador del port de Ciutadella per a la subsistència de
la flota d'embarcacions clàssiques.

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

Ha estudiat la Conselleria de Mobilitat i Habitatge l'impacte
que podria tenir l'atorgament de la concessió administrativa per
a l'ocupació i l'explotació de varador a la zona de servei del
port de Ciutadella per a la subsistència de la flota
d'embarcacions clàssiques de Menorca?

Palma, a 10 de setembre de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán

CB)
RGE núm. 14143/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llista d'espera per a accés als centres de reforma de menors
amb mesures d'internament.

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

Segons diu l'informe de la Fiscalia General, es fa incidència
en l'existència de llistes d'espera per a l'accés als centres de
reforma per a mesures d'internament, i falta de places vacants
en aquests centres, i que a vegades porta a la necessitat de
derivar menors amb problemes de conducta a altres centres de
la península.

Quina és la llista d'espera per a accés als centres de reforma,
que anuncia la Fiscalia? Quina ha estat aquesta llista d'espera
a cadascun dels mesos de gener a agost 2020 -se sol·licita
detallar-la mes a mes?

Palma, a 10 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CC)
RGE núm. 14144/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
centre de protecció específic per a menors amb problemes
de conducta.

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

La Fiscalia reclama, i reitera en la seva memòria, la posada
en marxa d'un centre de protecció específic per a menors amb
problemes de conducta.

Té prevista el Govern l'obertura d'un centre o unitat
específica per a aquesta finalitat en el nou Pinaret II?

Palma, a 10 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CD)
RGE núm. 14145/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
centre d'internament de menors Pinaret II.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina data estarà operatiu i quin nombre inicial de
menors acollirà el centre Pinaret II?

Quin era el termini anunciat per a l'obertura i l'operativitat
de la primera fase del centre Pinaret II?

Palma, a 10 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CE)
RGE núm. 14146/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tests i mesures COVID-19 realitzades a centres de menors
dependents del Govern de les Illes Balears, agost 2020.

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

Quantes PCR s'han realitzat i quina repetició/periodicitat
han tingut, als treballadors, interns i usuaris dels centres de
menors d'Es Pinaret, Es Fusteret i Es Mussol, durant el mes
d'agost 2020?

S'ha realitzat estudi serològic COVID-19 als treballadors,
interns i usuaris dels centres de menors d'Es Pinaret, Es
Fusteret i Es Mussol?

Palma, a 10 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CF)
RGE núm. 14147/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nombre de menors internats a centres de reforma,
compliment de mesures judicials, agost 2020.

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

Quants menors i joves, en compliment de mesures judicials,
han ingressat en el centre d'Es Pinaret?

Quants menors i joves, en compliment de mesures judicials,
han ingressat en el centre d'Es Fusteret?

Quants menors i joves, en compliment de mesures judicials,
han ingressat en el centre d'Es Mussol?

Palma, a 10 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CG)
RGE núm. 14149/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació de nous docents a l'illa de Menorca.

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

Segons les dades publicades, en el nou curs escolar s'ha
procedit a la contractació de 21 docents més a l'illa de Menorca
per part de la conselleria, la qual cosa representa 1,5% més
respecte del curs anterior. La contractació de nous docents a
Mallorca ha estat d'un 3,7% més, a Eivissa d'un 3,3% més i a
Formentera d'un 2,1% més.

Quins són els motius que justifiquen que la mitjana de
contractació de nous docents a l'illa de Menorca sigui molt
inferior a la resta de les Illes?

Palma, a 10 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CH)
RGE núm. 14160/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
promoció d'11 habitatges de protecció oficial a Manacor.

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

Quants metres quadrats construïts té la promoció dels 11
habitatges de protecció oficial de Manacor?

Palma, a 10 de setembre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

CI)
RGE núm. 14167/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
ràpids d'antígens (1).

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

Segons les notícies aparegudes a un mitjà de comunicació
d'Eivissa el passat 9 de setembre de 2020, el Govern de les Illes
Balears ha adquirit tests ràpids d'antígens que donen els
resultats en 15 minuts.

Quants tests s'han adquirit?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CJ)
RGE núm. 14168/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
ràpids d'antígens (2).

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

Segons les notícies aparegudes a un mitjà de comunicació
d'Eivissa el passat 9 de setembre de 2020, el Govern de les Illes
Balears ha adquirit tests ràpids d'antígens que donen els
resultats en 15 minuts.

Com es repartiran entre illes?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CK)
RGE núm. 14169/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
ràpids d'antígens (3).

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

Segons les notícies aparegudes a un mitjà de comunicació
d'Eivissa el passat 9 de setembre de 2020, el Govern de les Illes
Balears ha adquirit tests ràpids d'antígens que donen els
resultats en 15 minuts.

Quina fiabilitat tenen?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CL)
RGE núm. 14170/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
ràpids d'antígens (4).

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

Segons les notícies aparegudes a un mitjà de comunicació
d'Eivissa el passat 9 de setembre de 2020, el Govern de les Illes
Balears ha adquirit tests ràpids d'antígens que donen els
resultats en 15 minuts.

En quins supòsits tenen previst utilitzar-los?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CM)
RGE núm. 14171/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
ràpids d'antígens (5).

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

Segons les notícies aparegudes a un mitjà de comunicació
d'Eivissa el passat 9 de setembre de 2020, el Govern de les Illes
Balears ha adquirit tests ràpids d'antígens que donen els
resultats en 15 minuts.

Quin ha estat el cost de la compra?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CN)
RGE núm. 14172/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
ràpids d'antígens (6).

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

Segons les notícies aparegudes a un mitjà de comunicació
d'Eivissa el passat 9 de setembre de 2020, el Govern de les Illes
Balears ha adquirit tests ràpids d'antígens que donen els
resultats en 15 minuts.

Quin és el cost de la unitat?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CO)
RGE núm. 14173/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
ràpids d'antígens (7).

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

Segons les notícies aparegudes a un mitjà de comunicació
d'Eivissa el passat 9 de setembre de 2020, el Govern de les Illes
Balears ha adquirit tests ràpids d'antígens que donen els
resultats en 15 minuts.

Quina és l'empresa que ho distribueix?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CP)
RGE núm. 14204/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contagis de COVID-19 i personal que presta serveis als
centres sanitaris i sociosanitaris de les Illes Balears (juliol
i agost).

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

Sol·licitam informació corresponent als mesos de juliol i
agost de 2020 del persona que presta serveis a l'àmbit sanitari
i sociosanitari (residències de persones majors, centres de dia
i centres d'atenció a persones amb discapacitat). En concret, el
detall de:

a) Nombre de treballadors que han donat positiu en
COVID-19.
b) Nombre de treballadors que han estat en quarantena amb
motiu d'haver estat en contacte estret amb les persones
contagiades al·ludides a l'apartat a).

A més, sol·licitam que la informació sigui detallada
diferenciant el personal que a continuació es relaciona: neteja,
administratiu, zel·lador, fisioterapeuta, tècnic auxiliar
d'infermeria, infermer i metges.

Palma, a 11 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de setembre de 2020, ratifica l'admissió per delegació
de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següent.

Palma, a 16 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14207/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brots
de COVID-19 a les residències de les Illes Balears.

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

Considera el Govern que ha adoptat totes les accions
adients per tal d'evitar brots de COVID-19 a les residències de
gent gran de les Illes Balears?

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

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de setembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 16 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 14237/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vessaments d'aigües fecals a Eivissa.

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

Fa un any, dia a dia, li feia una pregunta sobre vessaments
fecals al parc natural de Ses Salines i al port d'Eivissa, i avui
som aquí per reiterar-li la pregunta.

Què pensa fer la Conselleria de Medi Ambient perquè no
ens trobem l'any que ve parlant dels mateixos vessaments dels
quals duim deu any parlant any rere any?

Palma, a 15 de setembre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

C)
RGE núm. 14286/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures per pal·liar la dramàtica situació que hauran
d'enfrontar molts autònoms i empreses en aquesta
temporada baixa.

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

Sra Presidenta, quines mesures proposa el Govern per
pal·liar la dramàtica situació que hauran d'enfrontar molts
autònoms i empreses en aquesta temporada baixa?

Palma, a 15 de setembre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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D)
RGE núm. 14287/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a proliferació de serps a Eivissa.

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

Sra Presidenta, quines noves accions pensa realitzar el
Govern atès que la proliferació de serps a Eivissa no deixa de
créixer?

Palma, a 15 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 14288/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a sancions imposades a les zones
confinades pel Govern de les Illes Balears.

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

Sra. Consellera, quantes sancions s'han imposat als residents
de les zones confinades a causa de la COVID-19 per haver-se
botat les mesures dictades pel Govern de les Illes Balears?

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

F)
RGE núm. 14294/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
sobre compra d'habitatges a les Illes Balears.

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

Com valora el conseller de Mobilitat i Habitatge les
darreres dades sobre compra d'habitatge a les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

G)
RGE núm. 14295/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
possible augment de la delinqüència com a conseqüència de
la crisi socioeconòmica.

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

Sra. Consellera d'Administracions Públiques i
Modernització, preveu el Govern un augment aquesta tardor o
hivern de la delinqüència als municipis de les Illes Balears
vinculat amb la crisi socioeconòmica?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

H)
RGE núm. 14296/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla del Govern en matèria turística.

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

Quin pla té el Govern en matèria de política turística per
afrontar la recuperació del turisme a les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

I)
RGE núm. 14297/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de la legalitat en el trasllat de residus sanitaris
a la península.

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

Sr. Conseller de Medi Ambient, creu que és necessari
complir la legalitat en el trasllat de residus sanitaris a la
península?

Palma, a 16 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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J)
RGE núm. 14298/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
evitar l'ocupació il·legal d'habitatges.

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

Té previst el Govern de les Illes Balears adoptar algun tipus
de mesura per tal d'evitar l'ocupació il·legal d'habitatges?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

K)
RGE núm. 14299/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retorn de
prop de 12 milions d'euros dels ERTO.

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

Com valora el Govern l'anunci en relació que s'hauran de
tornar prop de 12 milions d'euros dels ERTO?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

L)
RGE núm. 14300/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de suport al comerç de Palma.

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

Considera el Govern que són suficients i adequades les
mesures de suport al comerç de Palma?

Palma, a 16 de setembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

M)
RGE núm. 14301/20, del diputat Antoni Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a Règim especial
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

En quina situació es troba el Règim especial de les Illes
Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Antoni Costa i Costa

N)
RGE núm. 14302/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conseqüències de la pandèmia i gestió del Govern.

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

Creu, Sra. Armengol, que ningú no està quedant enrere en
aquesta pandèmia?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

O)
RGE núm. 14303/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració del conseller d'Educació sobre les dimissions en
bloc dels equips directius de diversos centres públics
educatius de les Illes Balears.

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

Quina valoració fa el conseller d'Educació sobre les
dimissions en bloc dels equips directius de diversos centres
públics educatius de les Illes Balears pels plans de
contingència?

Palma, a 16 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

P)
RGE núm. 14304/20, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a no-presencialitat en etapes educatives.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Sr. March, quina és l'explicació dels criteris pedagògics per
a la selecció de la no-presencialitat en algunes etapes
d'educació?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Q)
RGE núm. 14305/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
mesures per pal·liar la crisi econòmica i sanitària.

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

Sra. Armengol, considera que les mesures que està aprovant
el seu programa de govern són eficaces per pal·liar la crisi
econòmica i sanitària que patim?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

R)
RGE núm. 14306/20, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desplegament de la Llei d'habitatge.

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

Quan té previst el Govern desplegar reglamentàriament la
Llei 5/2018, d'habitatge de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Patricia Font i Marbán

S)
RGE núm. 14310/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a línia de treball de
la Conselleria de Turisme i Treball per fer que Balears
sigui una destinació més segura la propera temporada
turística.

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

Quina línia de treball seguirà la Conselleria de Turisme i
Treball per fer que Balears sigui una destinació més segura la
propera temporada turística?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Sílvia Tur i Ribas

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de setembre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 16 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14037/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a desautoritzar la fusió de Bankia i
CaixaBank i transformar Bankia en una entitat pública al
servei de la ciutadania.

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 Ple.

L’anunciada fusió de CaixaBank i de Bankia, tercera i
quarta entitat per grandària del sector financer espanyol, lluny
de ser una bona notícia, suposa d’entrada, una concentració
major del mercat i per tant un afebliment de la competència.

En un context de crisi social i econòmica a conseqüència de
la COVID-19, no podem obviar que la fusió, com ja ha
ocorregut en el passat, derivarà inevitablement en un tancament
d’oficines i l’acomiadament de milers de treballadors. Tot,
reduint la participació pública en l’entitat resultant i dificultant
la creació d’una banca amb majoria de capital públic i al servei
de la ciutadania.

Davant aquest escenari, les administracions públiques no
poden quedar al marge; cal actuar per tal de no repetir fórmules
que no han funcionat. Així, resulta incomprensible el suport del
govern espanyol a una operació que perpetua l’especulació
financera i fomenta les inversions allunyades del compromís
ètic i social. En aquest sentit, l’aval del govern espanyol
expressat tant pel mateix president com per diferents ministres
del seu gabinet, no suposa més que un acte d’irresponsabilitat.

Una gran contradicció si consideram que el Banc d’Espanya
el juny del 2018 va publicar un informe, Concentración y
competencia bancaria en España: el impacto de la crisis y la
reestructuración, on advertia de la potencial preocupació per
l’elevada concentració bancària a Espanya i com podia afectar
la competència argumentant que “cuantos menos bancos y más
grandes existan, más fácil es comportarse de una forma no
competitiva (colusiva) y por tanto obtener rentas de monopolio
u oligopolio”. Hem passat de tenir un sistema de caixes arrelat
al territori a un oligopoli bancari teledirigit i centralitzat des de
Madrid i el camí hauria de ser donar força a la creació de noves
caixes d’estalvis ètiques o banca cooperativa ètica que són les
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vertaderes entitats financeres de proximitat amb interessos
socials.

En aquests moments (agost 2020), i segons dades del
Ministeri de Treball i Economia Social, a les Balears hi ha
registrats un total de 73.753 aturats, la qual cosa representa un
89,8% més que en el mateix mes de 2019 (34.912 aturats més).
Amb aquestes xifres, ara més que mai, l’activitat de Bankia
(participada en un 60% amb doblers públics a través del
FROB) ha d’encaminar-se a contribuir a la reconstrucció
econòmica i social, i a crear llocs de feina: no a crear més atur
amb els acomiadaments prevists. De fet, entre les dues entitats
implicades sumen més de 300 oficines repartides a tot
l’arxipèlag.

Segons dades sindicals, la meitat hauran de ser tancades
després de la fusió i per tant els seus treballadors acomiadats.
Un despropòsit que agreujarà la vulnerabilitat i precarietat de
moltes famílies. La Confederació General del Treball (CGT) i
el Sindicat Autònom de Banca i Estalvi (SABEI) de les Illes
Balears han denunciat aquest diumenge en un comunicat que la
fusió entre CaixaBank i Bankia pot suposar “la destrucció del
50% dels llocs de feina”. Els sindicats argumenten que les
entitats competeixen en el mateix mercat i simplement volen
reduir costos rebaixant plantilles pel tancament massiu
d’oficines. Que s’elevaran tarifes i se restringirà la concessió
del crèdit en mans d’una direcció encara mes llunyana als
orígens illencs d’ambdues entitats amb un impacte molt més
greu a les Balears, atesa la implantació històrica de Sa Nostra
(ara Bankia) i la Caixa (ara CaixaBank). Abans es revertien
part del benefici en biblioteques, escoletes, residències i centres
de discapacitats i ara l’obra social decreix i va desapareixent.
També les associacions de consumidors Asufin i Facua avisen
que aquesta concentració bancària és preocupant, limita la
competència i genera entitats massa grans per caure (too big to
fall) el que representa un risc per al consumidor, menys oferta
augment de comissions i deteriorament d’atenció als usuaris.

“Es perd definitivament l’oportunitat de tenir una banca
pública, com tenen Alemanya, França i Itàlia”, lamenten els
sindicats. Per això, demanen a tots els ciutadans que mostrin el
seu rebuig contra aquesta decisió “en plena i brutal crisi
econòmica i social provocada per la COVID-19.

Menys bancs també vol dir menys competència i pitjor
servei. Primer per les persones i famílies més vulnerables, que
perdran oficines prop de casa, desertitzant econòmicament
encara més indrets de les Illes i segon per les PIME i autònoms
que en seran grans perjudicades, tal com assegura la PIMEM,
la patronal e la petita i mitjana empresa de Mallorca, ja que els
bancs grans són els que més redueixen el crèdit (i n’augmenten
el cost) quan arriben les crisis. Si a més el mercat està en mans
d’un oligopoli com és el cas, la falta d’opcions encara juga més
en contra dels consumidors. La implicació estatal en aquesta
operació no només suposarà la destrucció de llocs de feina sinó
també una mala praxis en contra dels interessos generals. En
materialitzar-se la fusió, la Fundació La Caixa controlaria un
30% del grup resultant de la fusió, mentre que el Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), baixaria el seu
pes de gairebé el 62% actual al 14%. És a dir, lluny de
consolidar Bankia com un banc públic, l’Estat perdria pes i en
resultaria perjudicat. De fet l’Estat va invertir 24.000 milions
per sanejar Bankia i de moment només n’ha recuperat 3.000 i
en aquests moments, amb les xifres de l’atur disparades i una

caiguda d’ingressos prevista mai vista, s’han de protegir als
contribuents, que van rescatar amb els seus imposts l’entitat i
no millorar la rendibilitat d’altres entitats.

Bankia no pot ampliar el negoci sense haver retornat els
més de 20.000 milions que deu als contribuents o garantir el
termini de quan ho farà. L’Estat ha de recuperar els doblers que
va costar el rescat de Bankia si aquest se privatitza.

Amb tot, ara és moment de seguir avançant per crear una
entitat financera pública i potent per poder fer front a la
complexa realitat derivada de la COVID-19, capgirar el model
productiu i blindar-nos davant futures crisis. Impulsar la
modernització del teixit productiu requereix desenvolupar una
banca pública eficient, com per exemple té Alemanya. Bankia
pot ser l’embrió i, per tant, l’Estat no ha d’abandonar la seva
participació en el capital reprivatitzant l’entitat.

Per tot 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 espanyol a
utilitzar tots els mecanismes al seu abast per desautoritzar la
fusió entre Bankia i CaixaBank.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
transformar Bankia en una entitat pública al servei de la
ciutadania.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
potenciar la creació de noves caixes d’estalvis ètiques o banca
cooperativa ètica.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
garantir que Bankia retorni els més de 20.000 milions que deu
als contribuents pel rescat financer o garantir el termini de quan
ho farà.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
vetllar perquè no es produeixin acomiadaments massius de
treballadors i s’estudiï la seva recol·locació en sectors
productius.

Palma, a 9 de setembre de 2020
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 14117/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a retallada de personal de suport de nins amb
necessitats especials (NEE i NESE) a l'inici del curs 2020-
2021 (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.
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Motivació del procediment d'urgència: Donada la situació en
què queden els centres educatius a causa de les retallades en el
personal de suport dels nins amb necessitats especials, es fa
urgent que el Parlament adopti una resolució sobre aquest tema.

Les famílies de Balears i els equips directius han vist amb
pesar com la Conselleria d'Educació ha retallat el personal de
suport dels nins amb necessitats especials i dels nins amb
necessitat de suport educatiu a l'inici del curs 2020-21, per
destinar aquests recursos a cobrir tutories i professorat de les
noves línies i desdoblament d'aules que la reducció de ràtios
per la COVID-19 ha obligat a dur a terme.

Així ho han denunciat públicament pares i mares de nins
amb necessitats especials, que han efectuat protestes públiques
alarmats per aquesta vulneració de drets dels seus fills davant
el difícil nou curs que se'ns planteja.

Això suposa una retallada inacceptable en els recursos
educatius destinats als nins més vulnerables, que ha de ser
restituït immediatament per part del Govern balear, per la qual
cosa el Grup Parlamentari Popular proposa al Parlament de les
Illes Balears la següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament dels Illes Balears manifesta el seu rebuig
a la decisió de la Conselleria d'Educació de retallar el personal
de suport escolar dels nins amb necessitats especials i dels nins
amb necessitat de suport educatiu, i ho considera una falta de
respecte i implicació amb els alumnes més vulnerables, així
com una retallada inacceptable en els seus drets educatius i
socials.

Segon. El Parlament dels Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a restituir els recursos educatius retallats als nins
amb necessitats especials i de suport educatiu, així com a
incrementar aquells recursos que ja eren manifestament
insuficients per a les seves necessitats específiques, de manera
immediata, i en tot cas abans de finalitzar el mes de setembre
del curs 2020-21.

Tercer. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a contractar tot el personal docent i no docent
necessari per fer front a les noves necessitats educatives
sorgides per la necessitat de reduir les ràtios escolars com a
mesura sanitària i pedagògica davant la COVID-19, a fi que no
es vegi afectat per cap retallada la resta de personal de suport,
d'orientació i especialistes.

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

C)
RGE núm. 14183/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a utilització dels romanents per part de les entitats
locals i altres mesures de finançament locals davant 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: Atès que es fa
absolutament necessari que s’executin a la major brevetat les
reformes normatives i les accions que permetin la utilització
lliure dels romanents acumulats per les entitats locals a 31 de
desembre de 2019, és urgent que el Parlament es pronunciï 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, Sr. Abel Caballero, un acord amb
el Ministeri d’Hisenda l’objectiu principal del qual era la cessió
dels romanents del municipis a l’Estat.

Un dia més tard, el 4 d’agost, el president de la FEMP, Sr.
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 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.

En aquest reial decret llei s’establia, com a part essencial,
un sistema de préstecs a l’Administració General de l’Estat dels
romanents acumulats per les entitats locals, a canvi de
transferències finalistes per un import equivalent a
aproximadament una tercera part de l’impost prestat.

Aquest sistema suposava, al nostre entendre, un xantatge
inacceptable a les entitats locals que podria vulnerar els articles
137 i 142 de la Constitució Espanyola, en la mesura que
condicionava les transferències a la cessió de la totalitat dels
romanents per un termini de 15 anys –a l’acord inicial amb la
FEMP s’establien 10 anys– i un atac a l’autonomia local, en la
mesura que les entitats locals rebien una transferència
equivalent al 35% de l’import dels romanents prestats, que
només es podia gastar en els tres eixos establerts pel Govern de
l’Estat, entre els quals no s’hi troba la reactivació econòmica.

A més, la necessitat de cedir la totalitat dels romanents a
canvi de transferències finalistes suposava una confiscació de
fet dels romanents, que podia derivar en greus problemes de
tresoreria de les entitats locals, si es té en compte que la crisi
econòmica pot derivar en dèficits conjunturals que requereixin
tresoreria suficient per fer-hi front.

Per altra banda, el mateix sistema de préstecs a canvi de
transferències que establia el Reial Decret Llei 27/2020
implicava un incompliment flagrant del que, amb insistència,
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s’havia reclamat des de les entitats locals i des de molts partits
polítics amb representació a les diferents cambres, que era i és
simplement que les entitats locals poguessin utilitzar amb
llibertat els romanents per fer front a una situació absolutament
extraordinària, com és la crisi econòmica i social derivada de
la COVID-19.

Per les raons esmentades, el Reial Decret Llei 27/2020 no
va rebre el suport majoritari del Congrés dels Diputats el passat
10 de setembre, de fet pràcticament només va rebre el suport
dels partits polítics que conformen la coalició de govern, i la
resta de diputats -193 escons– hi votaren en contra, la qual cosa
implicà la no-validació de la norma i la seva derogació
immediata.

En qualsevol cas, les entitats locals ja fa molt de temps que
haurien de poder utilitzar els seus romanents per fer front a la
crisi de la COVID-19, perquè justament per a això serveix
estalviar. Tenia tot el sentit que les entitats locals tendissin a
executar pressuposts amb superàvit i acumulessin romanents
durant l'època expansiva de l’economia i ara té tot el sentit
també que s’utilitzin per combatre la crisi econòmica i social
que sofrim.

Per això, es fa absolutament necessari que s’executin a la
major brevetat les reformes normatives les i accions que
permetin la utilització lliure dels romanents acumulats per les
entitats locals a 31 de desembre de 2019. Aquesta alternativa
no només es possible, sinó que és l’alternativa que sempre han
demanat les entitats locals i que, sorprenentment, mai no ha
acceptat el Govern de l’Estat presidit pel Sr. Sánchez.

No s’entén que a dia d’avui no s’hagi autoritzat a les entitats
locals la utilització lliure dels romanents, utilitzant les mateixes
fórmules que a exercicis anteriors han permès utilitzar els
superàvits per executar inversions financerament sostenibles,
ampliant tot el que calgui les restriccions que s’imposaven a
l’època expansiva.

Fins i tot, si fos necessari, es podria procedir a la suspensió
dels paràmetres d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera mentre duri la recessió econòmica i la situació
d’emergència que sofrim, tal com ha fet la Unió Europea amb
Espanya, utilitzant la via de l’article 135.4 de la Constitució
Espanyola que estableix: “Els límits de dèficit estructural i de
volum de deute públic només podran superar-se en cas de
catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions
d’emergència extraordinària que escapin al control de l’Estat i
perjudiquin considerablement la situació financera o la
sostenibilitat econòmica o social de l’Estat, apreciades per la
majoria absoluta dels membres del Congrés dels Diputats”.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a aprovar o utilitzar amb caràcter immediat les disposicions
normatives que resultin necessàries per tal de permetre que les
entitats locals puguin utilitzar els romanents acumulats a 31 de
desembre de 2019 per implementar aquells serveis, ajudes i/o
mesures que ajudin a una efectiva i ràpida recuperació social i

 econòmica, davant els efectes negatius derivats de la pandèmia
de la COVID-19.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a:
• Respectar i garantir l’autonomia que la Constitució

Espanyola i les lleis atorguen a les entitats locals per a la
gestió del seus recursos.

• Creació d’un fons COVID-19 per import de 5.000 milions
d’euros distribuït entre totes les entitats locals, per fer front
a la crisi econòmica i social que sofrim i reactivar l’activitat
econòmica.

• Abonar de forma immediata les quantitats que es deuen a
les entitats locals corresponents a l’IVA del mes de
desembre de 2017.

• Transferir una part proporcional dels Fons Europeus que
rebi Espanya, a les entitats locals per compensar l’impacte
de la COVID-19.

• Prorrogar els terminis per tal que 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 11 de setembre de 2020
El diputat
Antoni Costa i Costa
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 14185/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a la necessitat de garantir la
conciliació de les famílies en circumstàncies excepcionals
relacionades amb l'emergència sanitària 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 Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: La urgència és més que
notòria atès que un dels efectes més directes de la pandèmia per
COVID-19 en l'organització de les llars amb menors en edat
escolar és l'evidència que la conciliació laboral i familiar és un
repte difícil de complir, un problema especialment greu davant
el risc de possibles confinaments i l'inici del curs escolar. Les
administracions han d'aportar solucions urgents per a les
famílies.

No hi ha dubte que un dels efectes més directes de la
pandèmia per COVID-19 en l'organització de les llars amb
menors en edat escolar és l'evidència que la conciliació laboral
i familiar és un repte difícil de complir, un problema
especialment greu davant el risc de possibles confinaments.

Sens dubte, la dificultat per conciliar la vida laboral i la
familiar és una assignatura pendent del  nostre estat de benestar
i un fre especialment per a les dones, que continuen sent les que
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assumeixen majoritàriament les tasques de la cura dels fills i
que en moltes ocasions, es veuen obligades a triar entre la seva
carrera professional i la cura dels seus fills o dels seus majors
dependents. És fonamental que les administracions trobin
solucions, ajudes i mesures que no impliquin una reducció
salarial per facilitar la cura dels fills o dependents, fomentant
el teletreball i la flexibilitat de les jornades laborals.

Les diferents administracions han de coordinar-se i oferir
solucions eficaces per garantir la conciliació familiar i laboral
en aquest context d'emergència sanitària de la COVID-19.

El 19 de maig de 2020, el Grup Parlamentari Ciudadanos
registrem una proposició no de llei relativa a la necessitat
d'impulsar mesures i ajudes en el marc d'un pla urgent de
conciliació familiar i laboral. Aquesta PNL va derivar el 10 de
juliol de 2020 en la resolució del Parlament de les Illes Balears.

Així mateix, i en àmbit nacional, el Reial decret llei 8/2020,
de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front
a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, recollia en els
seus articles 5 i 6 una sèrie de disposicions dirigides a facilitar
la conciliació entre la vida laboral i familiar de les persones
treballadors amb necessitats de cura derivades de
circumstàncies relacionades amb l'emergència sanitària
ocasionada per la COVID-19.

La primera d'elles establia el caràcter preferent del
teletreball durant la vigència de l'emergència sanitària, sempre
que la conversió a aquesta modalitat de treball fos tècnicament
i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació necessari
resultés proporcionat.

La segona regulava el denominat “Pla MECUIDA”, que
contemplava el dret de les persones treballadores amb
necessitats de conciliació per a la cura del seu cònjuge o parella
de fet, dels seus fills o de familiars dins del segon grau per
consanguinitat, per circumstàncies excepcionals relacionades
amb l'emergència sanitària de COVID-19 a l'adaptació i/o a la
reducció de la jornada de treball, que podia aconseguir fins al
100% de la jornada en supòsits justificats. Entre aquestes
circumstàncies excepcionals de conciliació, s'inclou el fet que
el cònjuge, la parella de fet, el fill o familiar dins del segon
grau es trobi en aïllament epidemiològic o preventiu per
COVID-19, o quan hagin de romandre en el domicili a
conseqüència del tancament de centres educatius, socials o
altres anàlegs decretat per les autoritats competents, o quan
estiguessin a càrrec d'una tercera persona que no pugui
continuar fent-se'n càrrec per causes justificades relacionades
amb la COVID-19.

Totes dues mesures tenien una durada inicial de fins a un
mes després de la finalització de l'estat d'alarma, ampliada
posteriorment altres dos mesos addicionals en virtut de l'article
15 del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril. En
conseqüència, la vigència de totes dues mesures, en aquest
moment, se circumscriu fins al 30 de setembre de 2020. Una
data que sens dubte resulta prematura a la llum dels nous
rebrots de COVID-19 que cada dia es vénen produint amb
major freqüència al nostre país i que poden arribar a trastocar
de manera significativa el reinici de l'activitat escolar. En
aquest cas, es donaria la circumstància que totes dues mesures

deixarien d'estar vigents precisament en el context en el qual
resultarien més necessàries, amb els perjudicis que això
comportaria.

D'altra banda, una de les crítiques més recurrents, i també
més fundades, a les dues mesures anteriors és que o bé no estan
a l'abast de tot el món, o bé adoptar-les comporta una renúncia
a part del salari que en molts casos és inviable. En efecte, la
conversió al teletreball no és ni tècnicament ni funcionalment
viable o és directament impossible en determinats sectors,
activitats, llocs de treball o tasques concretes, mentre que la
reducció de la jornada de treball, tot i que és una mesura d'abast
més general, comporta una reducció del salari proporcional a
la de la jornada.

Les limitacions del context actual fan necessari articular les
mesures excepcionals oportunes, almenys mentre persisteixi
l'emergència sanitària de COVID-19, que permetin oferir una
alternativa a les persones treballadores que no puguin
teletreballar que no impliqui reducció salarial o bé que
compensin aquesta reducció quan resulti ineludible.

Per tot això, des del Grup Parlamentari Ciudadanos es
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears a complir amb el mandat parlamentari de la resolució
del Parlament de data 10 de juliol de 2020 en la qual s'instava 
el Govern a posar en marxa un pla autonòmic urgent i
transversal per garantir la conciliació familiar i laboral mentre
duri la crisi sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19.

2. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears a impulsar de manera activa els treballs de la Mesa de
Conciliació de les Illes Balears contemplada a l'Acord d'impuls
de mesures per a la conciliació de la vida laboral i familiar
aprovat per Consell de Govern el 5 de juny de 2020.

3. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears a instar el Govern central que estengui de manera
indefinida la vigència del caràcter preferent del teletreball i del
dret a l'adaptació i/o reducció de la jornada de treball del Pla
MECUIDA, en els termes previstos en els articles 5 i 6 del
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de manera que els
treballadors s'hi puguin acollir cada vegada que concorrin
circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència
sanitària de la COVID-19.

4. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears a instar el Govern central que estableixi una prestació
econòmica extraordinària per a totes les persones treballadores
que, no sent-los possible teletreballar, s'acullin a la reducció de
jornada especial del Pla MECUIDA per a la cura dels seus fills
o d'altres familiars dependents a càrrec, fins i tot en el cas que
hagin de romandre en el domicili pel tancament del centre
educatiu, centre social o altres anàlegs decretats per les
autoritats sanitàries per risc de contagi de COVID-19, durant el
temps en què estiguin pendents de resultats d'una PCR i, si
fossin negatius, durant el temps en què es mantingui tancat el
centre, de manera que es garanteixi que totes les persones
treballadores puguin conciliar en aquestes circumstàncies
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excepcionals sense haver de renunciar al seu salari o les seves
vacances.

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de setembre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 16 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14007/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a dotar una partida econòmica per poder cobrir els
serveis extraordinaris de les plantilles de policies locals, així
com agilitar i reiterar més efectius dels cossos i forces de
seguretat de l'Estat a Balears, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (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 els
ajuntaments hauran de fer front a noves actuacions derivades de
la nova situació generada per la COVID-19 es fa necessari i
urgent dotar-los dels recursos econòmics i humans adients per
poder fer front als nous reptes.

A mesura que van passant les setmanes, la segona ona de la
pandèmia de la COVID-19 va incrementant els seus efectes,
una vegada més ens demostra que el Govern va improvisant,
fent l'efecte que no existeix anticipació, ni pla, ni previsió en
qualsevol de les seves decisions, mentre que són els ciutadans
els que pateixen les conseqüències d'aquesta sensació
d'inseguretat.

Un govern que fa d'oposició de l'oposició, perquè d'una
banda ignora qualsevol proposta pel fet de venir del Partit
Popular, i després critica l'oposició quan realitza la seva labor
de control al Govern.

De poc serveix que es digui en rodes de premsa i/o
declaracions que tendeixen la mà a l'oposició, si quan aquesta
aporta, s'ofereix i al mateix temps compleix amb la seva posició
de control i fiscalització del Govern, tan sols es fixen en una
part del nostre deure i són incapaços de voler-les analitzar.

Resulta poc eficaç que es prevegin i prenguin mesures a mig
fer, sense anticipació perquè aquestes estan abocades a fallar i
no complir els seus objectius amb garanties generant altres
necessitats i conflictes dins els propis ajuntaments. Quan per
part de la Conselleria d'Administracions Públiques es prenen
noves mesures, ordenen noves instruccions per als municipis de
Balears per millorar i controlar de restriccions en espais
públics, com platges, parcs i jardins, per poder evitar botellots,
concentracions superiors de persones permeses.

Aquestes mesures han de fer-les complir els ajuntaments,
per la qual cosa es genera una gran pressió a aquestes
administracions, sense cap mena d'ajuda, amb uns recursos
limitats, tant econòmics com personals. S'incrementen les
càrregues de treball, en aquest cas als professionals de la
policia local, un col·lectiu -com sabem- molt minvat d'efectius
en tots els municipis.

La conselleria dirigida per la Sra. Castro hauria d'haver
destinat i/o habilitat una partida econòmica perquè tots els
municipis de Balears poguessin acollir-se i disposar recursos
per cobrir aquests serveis extraordinaris que exigeix, així com
fa amb altres necessitats proposades. Al mateix temps
sol·licitar urgentment més efectius dels cossos i forces de
seguretat per col·laborar amb els municipis que manquen
d'aquests efectius necessaris i així poder fer efectives i viables
les seves instruccions i ordres.

Un govern que s'ha caracteritzat per l'enorme increment en
assessors i alts càrrecs hauria de ser capaç de reconèixer que
qualsevol instrucció o reforç de treball comporta un increment
econòmic, evitant dictar normes que obliguen els ajuntaments,
però que manquen de cap compensació per aquest nou esforç
imposat. Així com s'anuncien increments de recursos, que
continuen sent molt insuficients amb els professors, els
sanitaris, personal de neteja, en nombre o jornades
extraordinàries, les policies locals de Balears també són un
col·lectiu estratègic i que precisa de mesures extraordinàries.

Per tots aquests antecedents i circumstàncies el Grup del
Partit Popular sol·licita a través d'aquesta 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que doti de partides econòmiques addicionals la
Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització
destinades a ajudar als ajuntaments de les Illes per complir les
instruccions aprovades pel Govern en matèria de seguretat
ciutadana i que han d'executar les administracions municipals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que sol·liciti reforços urgents dels cossos i forces de
seguretat de l'Estat per poder col·laborar amb els cossos de les
policies locals quan sigui necessari i poder garantir les
necessitats de seguretat dels nostres municipis.

Palma, a 7 de setembre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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B)
RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel
temporal de 29 d'agost, davant la Comissió d'Economia
(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: Ateses les pèrdues
ocasionades per les tempestes del passat 29 d'agost a les Illes
Balears es fa necessari i urgent que el Parlament se'n pronunciï
a fi d'impulsar les mesures que es proposen de cara a pal·liar
els efectes d'aquest temporal a les explotacions agràries.

El Consell de Govern de la comunitat autònoma ha
quantificat, en la reunió celebrada el 7 de setembre, en 2,4
milions d’euros les pèrdues de les explotacions agràries de
Mallorca pel temporal del passat 29 d’agost.

Segons la valoració feta per la Direcció General
d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, un total de
15 finques dedicades a l’activitat agrària a Mallorca van patir
greus danys, amb una zona afectada que ocupa una superfície
de 300 hectàrees.

Les pèrdues i els danys afecten els cultius d’interior i
exterior, arbres fruiters, vinya, hivernacles, sistemes de reg i les
edificacions, instal·lacions i infraestructures agràries. Aquests
perjudicis pel temporal accentuen les dificultats provocades per
la pandèmia de la COVID-19 a les explotacions i finques que
s’han vist afectades.

El Consell de Govern demana al Govern d’Espanya que les
explotacions i els terrenys perjudicats siguin declarats “zones
greument afectades” per “poder rebre així les ajudes pertinents
des de l’Estat per pal·liar els danys”.

Però el Consell de Govern no concreta ni identifica quines
seran aquestes “ajudes pertinents” i tampoc si serà acceptada la
petició per aconseguir la declaració de “zona greument
afectada”.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir una línia d’ajuda extraordinària que, amb
caràcter urgent i immediat, permeti avançar el pagament, als
pagesos i propietaris de Mallorca perjudicats pel temporal del
passat 29 d’agost, dels 2,4 milions d’euros amb què la
Conselleria d’Agricultura ha quantificat els danys i les pèrdues.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obtenir aquesta quantitat de les partides
pressupostàries dedicades a la redacció d’informes i estudis en
els pressupostos CAIB de 2020.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a gestionar la declaració, davant el Govern d’Espanya,
de la declaració de zones greument afectades per als terrenys i
les explotacions perjudicades pel temporal del 29 d’agost a
Mallorca.

4. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a avançar
el pagament d’aquestes ajudes perquè els pagesos i propietaris
perjudicats no hagin d’esperar la seva tramitació i cobrament;
i en cas que el Govern d’Espanya les aprovi, les quantitats
seran ingressades a la Tresoreria de la comunitat autònoma,
però els pagesos i propietaris ja hauran cobrat.

Palma, a 8 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 14009/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a gestió, control i possible eradicació d'ofidis
invasors, 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.

L'arxipèlag de les Illes Balears és especialment sensible a
l'arribada d'espècies invasores sobre el seu medi ambient i la
seva biologia.

L'arribada a les nostres illes d'espècies exòtiques invasores,
com la d'ofidis, està creant veritables estralls no sols sobre la
biologia local sinó també sobre la fauna.

L'efecte de l'arribada d'ofidis a les nostres illes és clarament
negativa en tots els sentits i formes.

És de vital importància dur a terme una estratègia per
gestionar i controlar l'entrada d'aquests ofidis a les nostres illes,
de cara a una ja molt difícil eradicació d'ofidis.

La redacció d'un document que expressi la necessitat de
desenvolupar programes específics de gestió, control i
eradicació d'aquestes espècies invasores donada la seva ja
naturalització, tot això a fi de pal·liar els efectes negatius sobre
els hàbitats naturals i sobre l'espècies autòctones i evitar la seva
cada vegada major expansió.

La seva ràpida adaptació al nostre territori és altament
preocupant de cara a la fauna autòctona.

En el cas de les Pitiüses tenim un gran exemple amb la
sargantana de les Patufetes (Podarcis Pityusensis), cada vegada
en major perill d'extinció per la proliferació dels ofidis.

Segons es desprèn del document sobre estratègia de gestió,
control i possible eradicació d'ofidis invasors en illes, es deu a
la introducció involuntària associada a la importació d'oliveres
i/o altres espècies ornamentals des de la Península Ibèrica.
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Aquest document va ser elaborat com a instrument de
referència en la implementació de mesures d'actuació
compartides entre les comunitats autònomes i el Govern de
l'Estat.

No hi ha dubte que les invasions biològiques estan entre les
principals causes de pèrdua de biodiversitat, si a més es
produeixen en ecosistemes extremadament sensibles i amb
espècies endèmiques com són les illes, les conseqüències poden
ser dramàtiques com comença a ser a les Pitiüses. Són les illes
en les quals major presència d'ofidis s'ha detectat.

Entre totes dues illes, des de l'any 2016 s'han capturat al
llarg de quatre campanyes de captura, més de 5000 serps.

Si els experts veuen més a prop l'eradicació de les serps a
l'illa de Formentera, no es així a l'illa d'Eivissa. Així mateix
ocorre amb l'illa de Mallorca.

Tenint en compte la mal anomenada hivernació dels ofidis,
perquè el que fan realment a l'hivern és reduir la respiració, la
temperatura corporal i el ritme cardíac per gastar la menor
energia possible, seria possible un major control d'entrada
d'ofidis a les nostres illes.

Davant aquesta situació, som conscients que el Govern de
les Illes Balears ha estat el primer a denunciar la total absència
d'implicació del Govern de l'Estat, per incomplir els
compromisos adquirits en matèria de bioseguretat davant la
propagació de serps invasores i ha recordat que l'estratègia
establia inspeccions a ports i aeroports, a més de quarantenes,
accions que no s'han posat en marxa.

Per això el Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Transició Ecològica i Repte Demogràfic a executar les mesures
contemplades en el document d'estratègia de gestió, control i
possible eradicació d'ofidis invasors. Especialment les
següents:

a. A desenvolupar les mesures de gestió, control i possible
eradicació de les espècies d'ofidis ja naturalitzades a les
illes.
b. A promoure el control de la importació d'espècies
vegetals des de les àrees de distribució natural de les
espècies invasores exòtiques.
c. A promoure la coordinació amb les autoritats competents
tant en origen com en destinació, inspectors veterinaris i
fitosanitaris, per establir un sistema de control i bones
pràctiques en el transport d'oliveres o altres espècies
vegetals de gran port que puguin ser vector d'entrada
d'ofidis en el nostre territori insular.
d. A establir possibles quarantenes prèvies a la introducció
d'aquestes oliveres o espècies vegetals, preferentment en
època hivernal o hivernació d'aquests ofidis.
e. A establir controls en l'embarcament d'oliveres i altres
espècies de gran port amb destinació a les illes per part de
les empreses d'origen que disminueixin la possibilitat de
transport d'ofidis.
f. A establir en els ports d'entrada a les illes, en
col·laboració amb les autoritats ambientals o altres agents
de l'autoritat, inspeccions periòdiques de partides de plantes

susceptibles a transportar ofidis i mantenir en cas positiu les
plantes en quarantena en un lloc apropiat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Transició Ecològica i Repte Demogràfic a executar un pla
urgent de recuperació i protecció de les espècies endèmiques en
risc d'extinció per l'aparició d'espècies invasores en l'arxipèlag
balear, com és el cas de la sargantana coneguda com Podarcis
Pityusensis pròpia de les illes d'Eivissa i Formentera.

Palma, a 8 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 14019/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a creació d'una "classificació
d'impacte mediambiental", 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 Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Estem entrant en una dècada decisiva, marcada per una
explosió social i mediambiental en la qual els personatges
principals són les empreses, grans i petites, i els autònoms. El
desafiament de bregar amb aquest problema serà,
principalment, d'ells guiats per les administracions.

Hem de prendre totes les precaucions per a la revitalització
gradual d'una economia que funciona per degoteig i que hauria
de fer-nos preparar el futur.

Tinguem en compte que el "creixement potencial" està
disminuint constantment, que a la primavera  la producció
mundial va caure un 10%, que el comerç va caure 14% i que,
segons els economistes, es necessitaran diversos anys per
recuperar un creixement igual al de 2010.

Tot això posa en evidència la necessitat d'iniciatives
innovadores, com pot ser la creació d'una “Classificació
d'Impacte Mediambiental”, similar a la d'Eficiència Energètica,
a través de la qual els emprenedors es mobilitzin per integrar
mesures d'aquesta transició ambiental de la qual tant es parla i
que és part de tot pla de recuperació.

Es tractaria d'integrar criteris ambientals en els productes i
serveis que s'ofereixin en el nostre arxipèlag i demanar a les
grans empreses, PIMES i autònoms que es desenvolupen a la
nostra comunitat autònoma que proporcionin aquesta
informació als seus usuaris i clients secundant el que les
Nacions Unides destaquen enèrgicament en els seves 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L'objectiu és mesurar l'Impacte Ambiental del producte
original usant les dades de l'avaluació del cicle de vida (LCA)
per determinar el consum d'energia, gasos d'efecte d'hivernacle,
en la producció el transport i la distribució dels productes, la
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quantitat d'aigua i les toxines utilitzats per fabricar el producte
per primera vegada i, per exemple, usar el pes real del producte
per determinar quant s'han reduït els residus.

També es tindrien en compte alguns altres factors com, per
exemple, si el producte pot ser reciclat. Com a mostra, sabem
que el polièster no pot ser-ho però que el cotó sí.

Els estudis mostren que, per exemple, la producció mundial
de roba emet cada any 1,2 bilions de tones de gasos de tipus
hivernacle a l'atmosfera i que la fabricació d'una sola camisa
gasta, d'aigua, l'equivalent a 70 dutxes, i augmenta a 285 dutxes
per a un parell de pantalons vaquers.

Per tot el que precedeix, es demana al Parlament que adopti
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears que comenci el desenvolupament, en els pròxims sis
mesos, d'una “Classificació d'Impacte Mediambiental” per a
productes i serveis que tinguin el seu origen, que es venguin o
que es proporcionin a la nostra comunitat autònoma basant-se
en els criteris exposats en el preàmbul d'aquesta proposició i
en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

2. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears que fomenti l'ús d'aquesta “Classificació d'Impacte
Mediambiental” per totes les empreses i els autònoms que
actuïn en el marc geogràfic de la nostra comunitat autònoma.

Palma, a 8 de setembre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

E)
RGE núm. 14113/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
cpndemna als atacs contra el col·lectiu LGTBI a Polònia,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports.

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

El passat 18 de desembre de 2019 el Parlament Europeu va
aprovar una resolució on expressava la seva profunda
preocupació pel creixent nombre d'atacs contra lesbianes, gais,
bisexuals, transsexuals i intersexuals a la Unió Europea per part
d'Estats, funcionaris estatals, governs nacionals i locals, i també
polítics. Es va posar d'exemple el discurs d'odi vessat durant les
campanyes electorals a Espanya, Estònia, Regne Unit, Hongria
i Polònia i les declaracions homòfobes durant la campanya per
a un referèndum a Romania.

Els eurodiputats condemnaren igualment les denominades
"zones lliures d'ideologia LGTBI", establertes des de principis

de 2019 per dotzenes d'ajuntaments, comptats i regions al
sud-est de Polònia. Aquests territoris polonesos demanen que
no adoptin mesures que promoguin la tolerància vers el
col·lectiu LGTBI i que no donin assistència financera a ONG
que treballin per a la igualtat de drets. El Parlament Europeu va
instar a les autoritats poloneses a condemnar aquestes mesures
i a revocar totes les resolucions que ataquin els drets de les
persones LGTBI.

Els eurodiputats també varen aprovar que la Comissió
Europea vigili com s'empren els fons europeus i recalcaren que
en cap cas els fons de la UE no puguin emprar-se amb finalitats
discriminatòries.

Igualment el Parlament Europeu va deplorar que els atacs
contra les persones LGTBI per part de les autoritats públiques
d'alguns estats membres, adreçats contra institucions educatives
i escoles. El text subratlla que les escoles han de ser llocs que
reforcin i protegeixin els drets fonamentals de tots els nins i
nines i demana a la Comissió i als estats membres que actuïn
per posar fi a la discriminació que pugui conduir a les persones
LGTBI a ser intimidades, maltractades o aïllades en l'entorn
escolar.

Finalment els eurodiputats remarcaren que, encara que la
majoria dels estats membres existeixen mesures legals contra
la discriminació, aquestes no s'apliquen suficientment, la qual
cosa deixa a les persones LGTBI vulnerables als delictes d'odi
i discriminació.

Des de principis de 2019 fins a final d'aquell any, a Polònia
es van registrar més de 80 casos en els quals regions, comtats
o municipis han aprovat resolucions en les quals es declaraven
lliures de l'anomenada "ideologia LGTBI" o que han adoptat
"Cartes Regionals de Drets de la Família" demanant als
governs locals que s'abstinguessin de prendre cap mesura per
afavorir la tolerància cap a les persones LGTBI, així com
facilitar suport financer a les organitzacions no governamentals
que treballen per promoure la igualtat de drets, l'educació
contra la discriminació o el suport a les persones LGTBI.

A tall d'exemple de la persecució que pateixen els
col·lectius LGTIB, el maig de 2019, segons denuncia Amnistia
Internacional, la policia polonesa va registrar la casa d' Elzbieta
Podlesna, una activista que fa anys lluita contra l'odi i la
discriminació a Polònia. Els agents afirmaren que havien trobat
cartells que mostraven a la Verge Maria amb una corona dels
colors de l'arc de Sant Martí, la bandera LGTBI i l'arrestaren
durant unes hores. Actualment està acusada d'ofendre les
"creences religioses". Si la declaren culpable, podria ser
condemnada fins a dos anys de presó per aquests càrrecs.

Durant la campanya electoral de les eleccions presidencials
poloneses que culminaren el 12 de juliol d'enguany, amb la
victòria de l'actual president Duda, diversos membres del PiS
("Partit Llei i Justícia" en polonès, del qual en forma part
l'actual president Duda) manifestaren missatges homofòbics. El
diputat del PiS i membre de l'equip de la campanya de Duda,
Przemyslaw Czarnek va expressar "aquesta gent (referit a la
comunitat LGTBI) no són iguals a la gent normal" i el diputat
Joachim Brudzinski, també del PiS, va arribar a tuitar que
"Polònia sense LGTBI seria molt més maca".
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El passat 16 de juliol del 2020 la comissió de Llibertats
Civils, Justícia i Assumptes d'Interior del Parlament Europeu va
aprovar, per una contundent majoria, un informe en el qual es
critica el deteriorament continu de la democràcia, l'imperi de la
Llei i els drets fonamentals a Polònia.

Elaborat pel president de la Comissió, del Grup S&D,
l'eurodiputat Juan Fernando López Aguilar, l'informe demana
als estats membres de la UE que declarin que existeix un risc
clar d'incompliment greu contra els valors europeus a Polònia.
L'informe es basa en fets i ofereix una visió general i en detall
de com l'imperi de la llei, la democràcia i els drets fonamentals
s'han debilitat i danyat a Polònia des del 2015. S'hi assenyala
que la situació dels drets fonamentals, concretament, en relació
amb la llibertat dels mitjans de comunicació i protecció de les
minories. Durant la darrera campanya de les eleccions
presidencials, la parcialitat dels mitjans públics de comunicació
fou particularment visible en relació amb aquests temes,
afavorint al president actual i presentant a la comunitat LGTBI
com un nou enemic. Fins i tot s'arribà a qüestionar la seva
dignitat humana per part del president Andrzej Duda.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears condemna la repressió i la
discriminació que estan patint les persones LGTBI, així com
les persones i entitats que lluiten pels drets d'aquestes, a la
República de Polònia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que, a través de tots els mecanismes de relacions internacionals
existents, expressi el seu absolut rebuig a les polítiques
públiques desenvolupades a la República de Polònia que
suposin algun tipus de discriminació o repressió de les persones
del col·lectiu LGTBI, i de les persones i entitats que lluiten pels
drets d'aquestes, en qualsevol àmbit de la seva vida pública o
privada.

Palma, a 10 de setembre de 2020
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 14131/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a extensió de les mesures de protecció
i conciliació dels treballadors autònoms afectats per
circumstàncies relacionades amb la COVID-19 i les seves
famílies, així com per recuperar la prestació extraordinària
per cessament d'activitat, davant la Comissió de Turisme i
Treball (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.

El Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i
social de la COVID-19, recollia, en el seu article 17, la creació
d’una prestació extraordinària per cessament d’activitat per als
treballadors autònoms que haguessin hagut de suspendre la
seva activitat a causa de l’estat d’alarma declarat pel Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, o que, sense haver suspès la
seva activitat, haguessin experimentat reduccions significatives
en la seva facturació des de la declaració esmentada.

Concretament, es reconeixia el dret a aquesta prestació a
tots els treballadors autònoms que haguessin estat en situació
d’alta a la Seguretat Social, en el Règim especial de
treballadors per compte propi o autònoms o en el Règim
especial dels treballadors de la mar, a la data de declaració de
l’estat d’alarma, i no ser requisit per a la seva percepció que els
autònoms afectats sol·licitassin el cessament efectiu de
l’activitat.

Aquesta mesura consistia en una prestació econòmica la
qual és equivalent al 70% de la base reguladora de la prestació
contributiva per cessament d’activitat a què tengués dret el
treballador autònom o, en defecte d’aquesta, de la base mínima
de cotització vigent a cada moment, juntament amb una
exoneració de les quotes a la Seguretat Social. La seva durada
inicialment prevista era d’un mes, ampliable fins al darrer dia
del mes en què finalitzàs la vigència de l’estat d’alarma, la qual
cosa finalment succeiria el 30 de juny.

Pròxima la finalització d’aquest termini, s’aprovà el Reial
Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, que substituïa la prestació
extraordinària per cessament d’activitat per tres mesures.
Primera, una exoneració de quotes a la Seguretat Social del
100% durant el mes de juliol, del 80% durant el mes d’agost i
del 25% durant el mes de setembre. Segona, com a alternativa
a la primera, es reconeixia el dret d’accedir a la prestació
contributiva per cessament d’activitat per als autònoms que
haguessin estat beneficiaris de la prestació extraordinària, sense
exoneració de quotes, i de manera compatible amb la
realització del treball per compte propi, això és, sense requerir
el cessament efectiu de l’activitat. En tercer lloc, s’aprovà una
prestació extraordinària per als treballadors de temporada que,
per raó de la seva activitat estacional, no haguessin estat en
situació d’alta en el moment de declaració de l’estat d’alarma,
però per mor d’aquest no haguessin pogut exercir-la.

Nogensmenys, els rebrots de la COVID-19 que es
produeixen auguren una segona onada de la pandèmia,
provoquen l’adopció de noves mesures restrictives sobre la
mobilitat i fins i tot la suspensió d’activitats. Enfront d’aquesta
situació, les conseqüències de la qual són idèntiques a les de
l’estat d’alarma, les mesures actualment vigents dirigides als
treballadors autònoms, concebudes per a un escenari de
transició cap a la recuperació progressiva de la normalitat,
resulten clarament insuficients. Prova d’això és, segons dades
a nivell nacional, que tan sols143.000 autònoms dels més d’1,5
milions que percebien la prestació extraordinària per cessament
d’activitat han accedit ara a la prestació contributiva per
cessament d’activitat compatible amb el desenvolupament del
treball per compte propi.

De la mateixa manera, pensant sobretot en el retorn a les
aules, els autònoms es troben mancats d’instruments que els
permetin garantir la conciliació per atendre la cura dels fills o
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familiars dependents afectats per circumstàncies relacionades
amb la crisi sanitària de la COVID-19. Així, mentre que els
treballadors per compte aliè poden sol·licitar el teletreball o
l’adaptació o reducció de la seva jornada de treball, que pot
arribar fins al 100% de la jornada -si bé amb disminució
proporcional del salari, limitació per a la qual també es
demanen solucions-, els autònoms no tenen a la seva disposició
cap mesura anàloga que els permeti conciliar en un context com
l’actual, marcats pels successius rebrots del coronavirus.

Per tot l’exposat, aquest grup parlamentari presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
es recuperi la prestació extraordinària per cessament d’activitat
per als treballadors autònoms l’activitat dels quals se suspengui
en virtut de les restriccions imposades per les autoritats
sanitàries atesos els rebrots de la COVID-19 que se succeeixen
a la nostra comunitat autònoma o que experimenten pèrdues
significatives en la seva facturació per mor d’aquestes, i que es
mantengui la seva percepció durant tot el temps que es
mantenguin aquestes restriccions i fins al darrer dia del mes en
què finalitzin aquestes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
prorrogui el règim excepcional d’accés a la prestació
contributiva per cessament d’activitat per a treballadors
autònoms que haguessin estat beneficiaris de la prestació
extraordinària per cessament d’activitat, en els termes regulats
a l’article 9 del Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, amb
caràcter general, fins al 31 de desembre del 2020, i fins i tot
més enllà d’aquesta data en el cas de sectors on l’impacte de la
crisi sanitària de la COVID-19 hagi estat major, en particular
el del turisme, comerç i restauració.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
faciliti l’accés a la prestació contributiva per cessament
d’activitat en els supòsits anteriors, que permeti el seu 
reconeixement encara que el treballador autònom no reuneixi
el període mínim de carència i que estableixi la reposició de la
prestació a la seva finalització de cara a futurs drets, en termes
anàlegs als de les mesures extraordinàries en matèria de
protecció per desocupació dels treballadors afectats per ERTO
durant aquesta crisi sanitària, així com que en possibiliti la seva
compatibilitat amb la realització de qualsevol activitat per
compte propi o aliè i amb la percepció de qualsevol altra
prestació de la Seguretat Social que el beneficiari percebés i fos
compatible amb l’exercici de l’activitat que desenvolupava.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
estableixi els permisos necessaris per als treballadors autònoms
que hagin de conciliar per tenir cura dels seus fills o familiars
dependents a càrrec que hagin de romandre al domicili per
possible contagi de la COVID-19 o per quarantena preventiva
per haver tengut contacte estret amb un contagi sospitós o
confirmat, encara que estiguin pendents dels resultats d’una
PCR o aquests fossin negatius. Durant el temps que estiguessin
de permís, els autònoms afectats tendran dret a una prestació
econòmica extraordinària que compensi la reducció de la seva
activitat econòmica o professional que hagin de dur a terme per
poder conciliar.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
garanteixi la cobertura del 100% de la quota dels treballadors
autònoms des del primer dia que siguin declarats en situació
d’incapacitat temporal en aquelles situacions considerades com
a assimilades a accident de treball per contagi, quarantena
preventiva o aïllament del terme municipal del domicili o del
centre de treball prevists a l’article cinquè del Reial Decret Llei
6/2020, de 10 de març, així com, en cas que se li apliqui la
mateixa consideració, quan el treballador autònom es trobi de
permís pels deures de tenir cura als quals es refereix l’apartat
anterior.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
ampliï l’abast de la prestació extraordinària per cessament
d’activitat per als treballadors de temporada regulada a l’article
10 del Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, a tots els
treballadors autònoms que hagin cotitzat per un mínim de 150
dies i un màxim de 210 en els dos darrers anys, que no
estiguessin d’alta a la data de declaració de l’estat d’alarma i
que amb posterioritat no haguessin pogut desenvolupar a
qualque mes la seva activitat per haver estat suspesa o com a
conseqüència de les restriccions declarades, o per altres
circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions
necessàries per evitar la transmissió comunitària de la
COVID-19.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
faci extensible totes les prestacions i ajudes de contingut
econòmic dirigides als treballadors autònoms aprovades durant
la gestió de l’emergència sanitària de la COVID-19, així com
totes les previstes als apartats anteriors, als autònoms que per
la seva condició professional hagin estat afiliats i en situació
d’alta a una de les mutualitats substitutòries del Règim especial
de treballadors autònoms (RETA).

Palma, a 10 de setembre de 2020
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

G)
RGE núm. 14132/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
desenvolupament comercial a l'àmbit de la Platja de Palma,
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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

La Platja de Palma s’ha convertit en una suma de teixit
turístic i residencial, i per tant en un dels indrets de l’illa de
Mallorca amb major pressió, entesa aquesta des de distints
punts de vista:
• La pressió residencial s’ha incrementat substancialment en

els darrers anys.
• Turísticament, a més de tractar-se d’una zona madura i

saturada (d’acord amb les disposicions de la llei 8/2102 i el
Decret llei 1/2013), és un dels indrets on més ha proliferat
els turisme d’excessos que pretén combatre el Decret Llei
1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a
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la millora de la qualitat a zones turístiques, a més de contar
amb una de les majors plantes turístiques de les Illes
Balears.

• Els accessos a Palma i la saturació de les vies de
comunicació, com és la Ma-19, on es troba la Platja de
Palma, és un dels punts de la xarxa de carreteres més saturat
de les Illes Balears, a més de tractar-se d’una de les vies
estratègiques per quan l’Aeroport també es troba en aquest
àmbit.

• Comercial, amb la proposta d’implantació d’un gran
establiment comercial de més de 70.000 m2 a l’entorn de les
Fontanelles.

És a dir, que estem parlant d’un dels indrets urbanísticament
i territorialment més complexos de Mallorca, complexitat que
a l’àmbit de Ses Fontanelles es veu agreujada per una un gran
nombre de normativa, instruments d’ordenació, sentències i
processos judicial, com a resum dels darrers esdeveniments:
• L’Ajuntament de Palma va caducar dues llicències d’obra

sol·licitades pels promotors de Ses Fontanelles, caducitats
que han estat recorregudes per part del promotor.

• El Govern de les Illes Balears ha denegat autorització
comercial per a una proposta de centre comercial per no
tenir la condició de solar, denegació que va ser recorreguda
i confirmada per la Audiència Nacional, sentencia que va
recórrer el promotor i que en aquest moment està pendent
de resolució de Recurs de Cassació.

• El Govern les Illes Balears també ha denegat autorització
comercial per a una altra proposta de centre comercial al
mateix espai, també per no tenir la condició de solar,
denegació que va ser recorreguda, aquesta vegada davant
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, i que
va ser acceptada, per lo que en aquest moment també està
pendent de resolució de Recurs de Cassació, però en
execució provisional de sentència, el TSJIB va acordar que
el Govern tramités les autoritzacions administratives
necessàries i preveia l’inici de les obres de construcció del
centre comercial; fer notar que els promotors no han
sol·licitat l’execució provisional de les sentencies pel que
fa a l’execució d’obres.

• Un dels darrers esdeveniments judicials va ser la denegació
per part del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears del recurs presentat per la promotora contra la
denegació de la llicència comercial per part del Govern
Balears.

El marc legal, tant urbanístic i d’ordenació del territori, com
també comercial ve marcat per la Directiva 2006/123/CE, de
12 de desembre, relativa als serveis del mercat interior, també
coneguda com a Directiva de Serveis o Directiva Bolkestein.
Aquesta Directiva estableix serioses restriccions a les
limitacions a l'exercici de les activitats econòmiques. No
obstant això, reconeix de forma explícita la potencial exigència
d'una autorització individual o una limitació de l'autorització a
un lloc específic del territori nacional, per raons d'interès
general, i així la reiterada jurisprudència del Tribunal de
Justícia Europeu ha identificat entre les raons d'interès general,
la protecció dels consumidors, la protecció del medi ambient i
de l'entorn urbà, l'ordenació del territori, la conservació del
patrimoni històric i artístic, la protecció del paisatge i l'impacte
sobre la mobilitat.

La legislació de comerç balear no inclou la regulació de
l'ordenació territorial de l’àmbit comercial, per la qual cosa
aquesta ha de ser objecte d'una regulació específica, preveient
que siguin els consells insulars els que estableixin l'ordenació
i les mesures de foment del sector comercial per aconseguir un
desenvolupament harmoniós i coherent de l'ocupació i la
utilització del sòl destinat a l'exercici d'activitats comercials; en
aquest sentit el Consell de Mallorca va aprovar el Pla Director
Sectorial d’Equipaments Comercials el passat mes d’abril,
publicat al BOIB dia 19 de maig de 2019 i el Consell de
Menorca està en els darrers moments de la seva tramitació.

Així, la regulació que ha establert al Pla Directora Sectorial
d’Equipament Comercials de Mallorca respon a necessitats
justificades per raons imperioses d'interès general, on de
manera especial s’ha s’estudia el control que els grans
establiments poder generar sobre la mobilitat, i on l'anàlisi i el
diagnosi realitzat pel PECMa posa de manifest que la mobilitat
és un impacte de caràcter transversal que afecta tant a
l'ordenació del territori, com al medi ambient, a l'entorn urbà i
al paisatge.

Així s’ha pogut comprovar com les necessitats generades de
desplaçament pels grans equipaments comercials d’abast
territorial tenen un impacte molt negatiu des del punt de vista
social i mediambiental, en base a l'increment d'emissions
contaminants i de gasos d'efecte hivernacle, l'increment de les
necessitats de consum energètic i de sòl derivat
d'infraestructures i aparcaments, així com en termes de temps
de desplaçament i de les limitacions en condicions d'igualtat en
l'accés al comerç que es genera davant la dificultat o manca de
disponibilitat d'accés a certs mitjans de transport, etc., per
determinats segments de la població (població juvenil, gent
gran, classes desfavorides).

Aquest criteri també es veu confirmat amb la Llei d'Urbanisme
de les Illes Balears, ja que estableix que tots els establiments
comercials de més de 700 m2 son grans centres generadors de
mobilitat.

La situació actual a l'entorn de Palma es caracteritza per la
saturació i baix nivell de servei del sistema de mobilitat
existent, i moltes vegades pel seu col·lapse, i pel fort impacte
que tenen els centres comercials existents d'abast territorial
sobre aquesta xarxa de carreteres, per tant, la conclusió no pot
ser altre que la incapacitat d'acceptar equipaments comercials
que superin determinada dimensió, i per això i el PECMa va
acabar establint una zonificació en la implantació
d’equipaments comercials, que en l’entorn de la Platja de
Palma es zonifica coma zona 3, i per tant en una limitació de
4.000 m2 en la implantació d’equipaments comercials.

A la vista de l’exposat, és evident que una nova activitat
comercial d'abast de tota l’illa com pot ser un establiment de
més de 70.000 m2 a Ses Fontanelles, i que s'ubiqui a un entorn
completament saturat provocarà necessàriament impactes molt
negatius sobre la mobilitat de la ciutadania que com hem
exposat, té conseqüències negatives sobre el medi ambient i
sobre la cohesió social i igualtat.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 
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Proposició no de llei

1. El parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, l'Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca, a
vetllar pel compliment de la normativa vigent, entre d’altres, el
Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercial de Mallorca,
publicat al BOIB de 19 de maig de 2019 que regula i limita els
equipaments comercials, en l’àmbit de la Platja de Palma,
mentre no suposin indemnitzacions per als seus promotors.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, l'Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca a
aplicar el PECMA a tots els projectes d’equipaments
comercials de Mallorca, en ser una norma de protecció del
comerç de proximitat.

Palma, a 10 de setembre de 2020
Els diputats
Mercedes Garrido i Rodríguez
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

H)
RGE núm. 14177/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a sector del comerç, mesures per al
manteniment i el foment de la seva activitat, "temporada
baixa 2020-2021", davant la Comissió d'Economia
(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.

La situació d’extraordinària fragilitat que viu un sector
d’importància vital per a l’economia de la nostra comunitat
autònom es veurà agreujada de forma immediata en haver
d’afrontar una “temporada baixa” que es perfila com la més
complexa i delicada dels darrers anys.

Els danys ocasionats a aquest àmbit per les conseqüències
de la pandèmia s’afegeixen a les dificultats prèvies que ja es
manifestaven en els canvis d’hàbits socials i en la forma
d’adquisició de béns i serveis. Ara, resulta evident que
conjuntura actual suposat un brusc fre al consum i que les
mesures restrictives establertes per al sector turístic han afectat,
òbviament, les vendes i el comerç a les nostres illes.

Hem de recordar l’enorme dificultat que ha entranyat la
constitució d’un teixit comercial creat a partir d’un gran esforç
personal i professional dels nostres treballadors i els
elevadíssims costs que suposaria afrontar una recuperació del
sector.

No podem obviar que, en el cas de la majoria dels
comerços, les dificultats econòmiques s’agreugen per la qüestió
dels lloguers dels locals de negoci, tot i que molts han pogut
renegociar els imports de les rendes per uns determinats mesos,
la incertesa en relació amb com afectarà la crisi sanitària en el

futur immediat i haver de fer front al pagament de les rendes
dels mesos vinents (sense disminució de la renda en molts
casos), els posa, també, en una situació de seriosa dificultat
econòmica. Per tot l’esmentat, molts comerços es plantegen la
clausura temporal o, fins i tot, definitiva de l’activitat.

L’ocupació en el sector s’ha vista especialment afectada i
constitueix un dels grans esforços realitzats pels seus
professionals. La importància de la solució temporal adoptada
mitjançant el recurs a l’ERTO afronta una difícil situació
davant d’un error en les seves percepcions i cobraments que
sembla recomanar-ne una gestió menys burocratitzada.

Hem de dir que, a mesura que transcorren els mesos resulta
cada vegada més patent l’oportunitat que es tuda perquè les
persones treballadores afectades per un ERTO puguin aprofitar
el temps de suspensió o de reducció de jornada –on, per altra
part, no poden tampoc realitzar altres activitats amb normalitat
ateses les restriccions generals imposades per l’emergència
sanitària- per formar-se i reforçar o actualitzar competències
professionals. Existeixen recursos suficients en matèria de
formació professional que podrien ser posats a disposició
d’aquests treballadors, idealment, en el marc d’una oferta
formativa dissenyada per atendre les necessitats específiques
del sector del comerç.

Per l’exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el comerç
balear es troba immers en una profunda crisi econòmica com a
conseqüència de la pandèmia i que les mesures adoptades fins
al moment són insuficients per garantir el manteniment de
l’activitat de la majoria d’empreses i professionals que
conformen aquest sector.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar de manera immediata una “línia d’ajudes
directes” a fons perdut, estudiar l’aplicació de tot tipus de
facilitats i reduccions fiscals i fins i tot exoneració de diversos
imposts i taxes, per tal de minimitzar l’impacte negatiu de la
crisi en el sector i obtenir liquiditat per continuar amb
l’activitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una simplificació administrativa d’aplicació
a tots els procediments, mecanismes, incentius i mesures que
s’adoptin.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que insti el Govern central perquè procedeixi a
l’ampliació de la durada dels ERTO, com a mínim fins a l’inici
de la “temporada 2021”.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que insti el Govern central perquè procedeixi a l’estudi
sobre la viabilitat que la gestió dels fons destinats a les
prestacions pels ERTO es realitzi per les empreses/ocupadores.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que promogui l’accés dels treballadors afectats per
ERTO als recursos de la formació professional per a l’ocupació
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perquè puguin aprofitar el temps de suspensió o de reducció de
jornada en reforçar i actualitzar les seves competències
professionals, i impulsar, en paral·lel, el disseny d’ofertes
formatives adaptades a les necessitats específiques del sector
del comerç.

Palma, a 8 de setembre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

I)
RGE núm. 14181/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a increment d'hores de català a TVE,
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 MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Tot i els avenços realitzat en els darrers anys, la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, encara necessita tota mena
de suports per recuperar la normalitat. En aquest procés, el seu
impuls, reconeixement i visibilitat per part dels mitjans de
comunicació juga un paper fonamental. Malauradament, el
mapa comunicatiu de les illes continua essent majoritàriament
en castellà. La majoria dels canals de televisió amb presència
a les Illes, com ben igual les emissores de ràdio així com
periòdics, tant en paper com en versió digital, fan servir el
castellà com a llengua vehicular. La massiva presència
d’aquests mitjans, a penes és contrarestada per mitjans on la
llengua catalana és la protagonista. En la majoria dels casos, es
tracta de mitjans públics, i en menor mesura, d’iniciatives
privades.

Davant d’aquest desequilibri, el paper de l’administració ha
de ser proactiu amb l’objectiu de revertir la situació i garantir
la consecució d’un espai de comunicació propi. En el cas de les
Illes Balears, no obstant això, en els darrers anys els governs
conservadors han optat tot just pel contrari. Així, destaca el
tancament de Radiotelevisió de Mallorca o la nul·la ajuda
institucional als mitjans en català. En aquest sentit, cal fer valer
la línia d’ajudes als mitjans que fan servir el català que ha
impulsat la secretaria autonòmica de Política Lingüística.

Amb tot, i tenint en compte que també en els darrers anys,
el Govern ha recuperat la presència del català (també reduït per
governs conservadors) a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, així com recuperades les emissions de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és del tot
insuficient.

De fet, la presència del català als mitjans públics
dependents de l’Estat és residual. En el cas de TVE, les
emissions a les Illes Balears, només comptabilitzen 36 minuts
diaris, dividits en dues franges de l’històric “Informatiu
Balear”. Aquests 36 minuts contrasten amb les sis hores diàries
que TVE ha començat a emetre al territori català fa uns dies.

En concret, el circuït català de TVE ha duplicat les hores en
català respecte de la temporada anterior. Un increment que es

fa en tres franges horàries diàries i que inclou tota mena de
programació. Aquesta graella inclou des de programes
informatius a d’altres d’entreteniment. Programes que, en
definitiva, contribueixen a fer del català una llengua visible i
allunyada dels estereotips lligats al folklore.

Aquest canvi en la política lingüística per part dels
responsables de TVE, suposa sense dubte, un avanç en la
normalització de la llengua. No obstant això, TVE, una vegada
més, demostra el seu menyspreu envers els ciutadans de les
Illes i també d’altres territoris catalanoparlants. És obligació de
l’Estat promoure, conservar i difondre les llengües cooficials.
Una obligació que ha de fer a tots els territoris sense
distincions. En aquest cas, creant un greuge comparatiu.

Al marge d’aquesta discriminació, la posada en marxa de
tots aquests programes en català i que només s’emetran a una
part del territori on és llengua cooficial, suposa inversió de
recursos humans, materials i econòmics que, socialment,
podrien augmentar la seva repercussió i rendibilitat social en
cas de ser emesos a la resta de territoris de parla catalana.

En aquest mateix sentit, resulta del tot incomprensible que
a hores d’ara encara sigui impossible fer efectiva la reciprocitat
entre els diferents canals públics dels mateixos territoris.

Per tot 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 espanyol i
l’Ens Públic RTVE a ampliar la programació en català a les
Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
l’Ens Públic RTVE a difondre a través del seu circuit a les Illes
Balears els programes en català prevists al territori català.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
fer possible la reciprocitat dels canals públics dels diferents
territoris de parla catalana.  

Palma, a 11 de setembre de 2020
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 13999/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
del conseller de Medi Ambient i Territori, sobre l'aparició
d'indicis de COVID-19 en aigües fecals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 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 de Medi Ambient i Ordenació
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Territorial acordi la compareixença urgent del conseller de
Medi Ambient i Territori per tal d'informar sobre l'aparició
d'indicis de COVID-19 en aigües fecals, les mesures que es
prenen i els riscs per al nostre arxipèlag.

Palma, a 16 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 14036/20, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la directora de
l'Agència d'Estratègia Turística sobre les noves línies de
feina que pensa dur a terme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 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 de Turisme i Treball acordi la
compareixença de la directora de l'Agència d'Estratègia
Turística per tal d'informar sobre les noves línies de feina
d'estratègia turística i com tenen previst aconseguir el que es
proposen.

Palma, a 16 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

9163/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de setembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14098/20, presentat pel Govern de les Illes Balears, i accepta
la retirada de la sol·licitud de compareixença esmentada, del
conseller d'Educació, Universitat i Recerca sobre les previsions
amb vista a l'inici del pròxim curs 2020-2021.

Palma, a 16 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 11451/20.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de setembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14186/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a

mesures per al finançament local en el marc de la crisi de la
COVID-19.

Palma, a 16 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts

per a la Proposició no de llei RGE núm. 11191/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de setembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14209/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta
que la proposició no de llei esmentada, relativa a rebuig a la
confiscació dels superàvits municipals i reprovació de la
ministre Montero, sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts.

Palma, a 16 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Substitució de la preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 14190/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia16 de setembre de 2020, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ingrés mínim vital, per la pregunta RGE
núm. 14207/20, relativa a brots de COVID-19 a les residències
de les Illes Balears.

Palma, a 16 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	1. PLE DEL PARLAMENT
	1.4. COMPAREIXENCES
	Compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Universitat i Recerca, davant el Ple de la cambra, sobre les previsions de cara a l'inici del pròxim curs 2020-2021 dins la pandèmia de la COVID-19 (RGE núm. 13647/20). 


	3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
	3.2. PROPOS TA DE REFORMA  DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT
	RGE núm. 14133/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears, pel procediment d'urgència
	3.8. INTERPELLACIONS
	RGE núm. 14206/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge assequible i social, adopció de mesures i actuacions imminents (procediment d'urgència).

	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 13997/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a eliminació de residus infectats per COVID-19.
	RGE núm. 14000/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vessaments al port d'Eivissa.
	RGE núm. 14001/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a balanç d'activitats de lluita contra incendis a Eivissa a la campanya 2020.
	RGE núm. 14002/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a balanç d'activitats de lluita contra incendis a Mallorca a la campanya 2020.
	RGE núm. 14003/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a balanç d'activitats de lluita contra incendis a Formentera a la campanya 2020.
	RGE núm. 14004/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a balanç d'activitats de lluita contra incendis a Menorca a la campanya 2020.
	RGE núm. 14012/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de l'ATE de l'escoleta Es Pouet d'Alaior.
	RGE núm. 14013/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada en la contractació d'un dels assessors lingüístics del programa British al CEIP Sa Graduada de Maó.
	RGE núm. 14014/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a continuïtat del programa British al CEIP Sa Graduada de Maó.
	RGE núm. 14020/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reducció del període de quarantena.
	RGE núm. 14021/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vessaments d'aigües fecals en el parc natural de Ses Salines.
	RGE núm. 14022/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a transport, tractament i destrucció de materials residuals sanitaris de grups I, II i III.
	RGE núm. 14027/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'aules amb ràtios superiors a 15 alumnes que hi ha a les Illes Balears.
	RGE núm. 14028/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'aules amb ràtios superiors a 20 alumnes que hi ha a les Illes Balears.
	RGE núm. 14029/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de proves PCR fetes al personal dels centres docents de les Illes Balears abans de l'inici de curs.
	RGE núm. 14030/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a formació digital feta als docents en previsió de canvi a l'escenari C.
	RGE núm. 14031/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a protocol establert als menjadors escolars.
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	RGE núm. 14033/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de centres docents de les Illes Balears que s'han quedat sense professor de reforç.
	RGE núm. 14034/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a funcions del professorat de reforç a la diversitat per al proper curs 2020-2021.
	RGE núm. 14035/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de professors de les Illes Balears que no iniciaran el curs escolar 2020-2021 pel fet d'estar confinats.
	RGE núm. 14038/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enviaments de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península durant el 2019.
	RGE núm. 14039/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enviaments de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península durant el 2020.
	RGE núm. 14040/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enviaments de residus sanitaris des d'Eivissa cap a Mallorca durant el 2019.
	RGE núm. 14041/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enviaments de residus sanitaris des d'Eivissa cap a Mallorca fins a l'agost de 2020.
	RGE núm. 14042/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enviaments de residus sanitaris des de Menorca cap a Mallorca durant el 2019.
	RGE núm. 14043/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enviaments de residus sanitaris des de Menorca cap a Mallorca fins a l'agost de 2020.
	RGE núm. 14044/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de residus sanitaris que s'han enviat des de Mallorca cap a la península durant el 2019.
	RGE núm. 14045/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de residus sanitaris que s'han enviat des de Mallorca cap a la península fins a l'agost de 2020.
	RGE núm. 14046/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de residus sanitaris que s'han enviat des d'Eivissa cap a Mallorca durant el 2019.
	RGE núm. 14047/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de residus sanitaris que s'han enviat des d'Eivissa cap a Mallorca fins a l'agost de 2020.
	RGE núm. 14048/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de residus sanitaris que s'han enviat des de Menorca cap a Mallorca durant el 2019.
	RGE núm. 14049/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de residus sanitaris que s'han enviat des de Menorca cap a Mallorca fins a l'agost de 2020.
	RGE núm. 14050/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a embalatge utilitzat per a l'enviament de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península el 2019.
	RGE núm. 14051/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a embalatge utilitzat per a l'enviament de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península fins a l'agost de 2020.
	RGE núm. 14054/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vehicle utilitzat per a l'enviament de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península el 2019.
	RGE núm. 14055/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vehicle utilitzat per a l'enviament de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península fins a l'agost de 2020.
	RGE núm. 14056/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses navilieres i tipus de vaixell utilitzats per al transport de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península el 2019.
	RGE núm. 14057/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses navilieres i tipus de vaixell utilitzats per al transport de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península fins a l'agost de 2020.
	RGE núm. 14058/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses navilieres i tipus de vaixell utilitzats per al transport de residus sanitaris des d'Eivissa cap a Mallorca el 2019.
	RGE núm. 14059/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses navilieres i tipus de vaixell utilitzats per al transport de residus sanitaris des d'Eivissa cap a Mallorca fins a l'agost de 2020.
	RGE núm. 14060/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses navilieres i tipus de vaixell utilitzats per al transport de residus sanitaris des de Menorca cap a Mallorca el 2019.
	RGE núm. 14061/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses navilieres i tipus de vaixell utilitzats per al transport de residus sanitaris des de Menorca cap a Mallorca fins a l'agost de 2020.
	RGE núm. 14062/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa que gestionà l'eliminació de residus sanitaris a les Illes Balears durant el 2019.
	RGE núm. 14063/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa que gestionà l'eliminació de residus sanitaris a les Illes Balears durant el 2020.
	RGE núm. 14064/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte de l'empresa que gestionà l'eliminació de residus sanitaris a les Illes Balears durant el 2019.
	RGE núm. 14065/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte de l'empresa que gestionà l'eliminació de residus sanitaris a les Illes Balears durant el 2019.
	RGE núm. 14066/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autorització de l'empresa que gestiona l'eliminació de residus sanitaris a les Illes Balears.
	RGE núm. 14067/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol que segueix l'empresa que gestiona l'eliminació de residus sanitaris a les Illes Balears.
	RGE núm. 14068/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de residus sanitaris infectats per COVID-19 produïdes a les Illes Balears des de febrer a 31 d'agost.
	RGE núm. 14069/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol per a l'eliminació de residus sanitaris infectats per COVID- 19 a les Illes Balears.
	RGE núm. 14070/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació dels residus sanitaris infectats per COVID-19 provinents de Menorca, Eivissa i Formentera.
	RGE núm. 14071/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa encarregada del tractament i l'eliminació de residus sanitaris infectats per COVID-19 de Mallorca, des del mes de febrer fins al mes de setembre de 2020.
	RGE núm. 14072/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa encarregada del tractament i l'eliminació de residus sanitaris infectats per COVID-19 de Menorca, des del mes de febrer fins al mes de setembre de 2020.
	RGE núm. 14073/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa encarregada del tractament i l'eliminació de residus sanitaris infectats per COVID-19 d'Eivissa, des del mes de febrer fins al mes de setembre de 2020.
	RGE núm. 14074/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa encarregada del tractament i l'eliminació de residus sanitaris infectats per COVID-19 de Formentera, des del mes de febrer fins al mes de setembre de 2020.
	RGE núm. 14075/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol seguit quant als empleats de l'empresa encarregada de gestionar i eliminar els residus sanitaris infectats per .
	RGE núm. 14076/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment de la Direcció general de Salut Pública del Govern de les Illes Balears de la gestió del tractament i l'eliminació de residus sanitaris infectats per coronavirus.
	RGE núm. 14077/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió irregular dels residus sanitaris infectats per coronavirus.
	RGE núm. 14078/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comprovacions per verificar la legalitat vigent en relació amb el tractament de residus sanitaris.
	RGE núm. 14079/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garanties del compliment de la legalitat en el trasllat de residus sanitaris.
	RGE núm. 14080/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autoritzacions pertinents per realitzar la gestió, el tractament i el transport de residus.
	RGE núm. 14086/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a consideració de la Direcció General de Política Lingüística del Govern respecte de si la comunicació realitzada pel Govern en relació amb la COVID-19 ha tingut en compte els criteris i els objectius per avançar en la normalització lingüística.
	RGE núm. 14087/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a compliment de la normativa lingüística en relació amb la COVID-19.
	RGE núm. 14088/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a consideració de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears sobre si la comunicació realitzada pel Govern en relació amb la COVID-19 hagués pogut ser una ocasió per fer més útil i visible la llengua catalana pròpia de les Illes Balears.
	RGE núm. 14089/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a sol·licitud d'assessorament per part del Govern de les Illes Balears a la Direcció General de Política Lingüística sobre la comunicació realitzada pel mateix Govern en relació amb la COVID-19.
	RGE núm. 14100/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i programes específics per als nins de centres d'educació especial o especialitzada.
	RGE núm. 14101/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a manca d'ATE, suport especial per a nins amb necessitats especials en e4ls centres educatius sostinguts amb fons públics.
	RGE núm. 14102/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a augment del llindar de beques de menjador.
	RGE núm. 14103/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a augment de la partida pressupostària per a beques menjador.
	RGE núm. 14104/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a partida pressupostària de beques menjador a centres educatius concertats.
	RGE núm. 14105/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a augment de la partida pressupostària per a beques menjador a l'etapa de 0 a 3 anys.
	RGE núm. 14107/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per acabar amb la bretxa digital i garantir un accés a l'educació en igualtat de condicions.
	RGE núm. 14108/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantir que en cas de confinament tots els alumnes dels centres educatius de Balears sostinguts amb fons públics podran seguir les classes des de les seves llars.
	RGE núm. 14109/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a detall de la formació digital i en capacitats telemàtiques impartida per la Conselleria d'Educació a docents dels centres educatius públics.
	RGE núm. 14110/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a detall de la formació digital i en capacitats telemàtiques impartida per la Conselleria d'Educació a docents dels centres educatius concertats sostinguts amb fons públics.
	RGE núm. 14111/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a partida pressupostària extraordinària de la Conselleria d'Educació per redoblar el servei de neteja dels ajuntaments en els centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
	RGE núm. 14114/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a referències a l'informe de la Fiscalia de les Illes Balears respecte de menors en règim d'internament per mesures judicials.
	RGE núm. 14119/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impacte de la concessió administrativa per a l'ocupació i l'explotació de varador del port de Ciutadella per a la subsistència de la flota d'embarcacions clàssiques.
	RGE núm. 14143/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llista d'espera per a accés als centres de reforma de menors amb mesures d'internament.
	RGE núm. 14144/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a centre de protecció específic per a menors amb problemes de conducta.
	RGE núm. 14145/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a centre d'internament de menors Pinaret II.
	RGE núm. 14146/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests i mesures COVID-19 realitzades a centres de menors dependents del Govern de les Illes Balears, agost 2020.
	RGE núm. 14147/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nombre de menors internats a centres de reforma, compliment de mesures judicials, agost 2020.
	RGE núm. 14149/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de nous docents a l'illa de Menorca.
	RGE núm. 14160/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a promoció d'11 habitatges de protecció oficial a Manacor.
	RGE núm. 14167/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens (1).
	RGE núm. 14168/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens (2).
	RGE núm. 14169/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens (3).
	RGE núm. 14170/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens (4).
	RGE núm. 14171/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens (5).
	RGE núm. 14172/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens (6).
	RGE núm. 14173/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens (7).
	RGE núm. 14204/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a contagis de COVID-19 i personal que presta serveis als centres sanitaris i sociosanitaris de les Illes Balears (juliol i agost).

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 14207/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brots de COVID-19 a les residències de les Illes Balears.
	RGE núm. 14237/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vessaments d'aigües fecals a Eivissa.
	RGE núm. 14286/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per pal·liar la dramàtica situació que hauran d'enfrontar molts autònoms i empreses en aquesta temporada baixa.
	RGE núm. 14287/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a proliferació de serps a Eivissa.
	RGE núm. 14288/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a sancions imposades a les zones confinades pel Govern de les Illes Balears.
	RGE núm. 14294/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre compra d'habitatges a les Illes Balears.
	RGE núm. 14295/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a possible augment de la delinqüència com a conseqüència de la crisi socioeconòmica.
	RGE núm. 14296/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla del Govern en matèria turística.
	RGE núm. 14297/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de la legalitat en el trasllat de residus sanitaris a la península.
	RGE núm. 14298/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar l'ocupació il·legal d'habitatges.
	RGE núm. 14299/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retorn de prop de 12 milions d'euros dels ERTO.
	RGE núm. 14300/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de suport al comerç de Palma.
	RGE núm. 14301/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Règim especial de les Illes Balears.
	RGE núm. 14302/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la pandèmia i gestió del Govern.
	RGE núm. 14303/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració del conseller d'Educació sobre les dimissions en bloc dels equips directius de diversos centres públics educatius de les Illes Balears.
	RGE núm. 14304/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a no-presencialitat en etapes educatives.
	RGE núm. 14305/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per pal·liar la crisi econòmica i sanitària.
	RGE núm. 14306/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desplegament de la Llei d'habitatge.
	RGE núm. 14310/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a línia de treball de la Conselleria de Turisme i Treball per fer que Balears sigui una destinació més segura la propera temporada turística.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 14037/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a desautoritzar la fusió de Bankia i CaixaBank i transformar Bankia en una entitat pública al servei de la ciutadania.
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