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AT) RGE núm. 14376/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds telemàtiques per
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3777

AX) RGE núm. 14380/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds telemàtiques per
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AZ) RGE núm. 14382/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions rebudes per l'IES
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BA) RGE núm. 14383/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions rebudes per l'IES
Cap de Llevant per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior. 3778

BB) RGE núm. 14384/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions rebudes per l'IES
Joan Ramis i Ramis per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior. 3778

BC) RGE núm. 14385/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions rebudes per l'IES
Pasqual Calbó per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior. 3778

BD) RGE núm. 14386/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions rebudes per l'Escola
d'Art de Menorca per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior. 3778

BE) RGE núm. 14387/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions rebudes per l'IES
Biel Martí per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior. 3779

BF) RGE núm. 14388/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions rebudes per l'IES
Josep Miquel Guàrdia per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior. 3779

BG) RGE núm. 14389/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala Delegació
Territorial d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per al curs
2020-2021 a l'IES M. Àngels Cardona. 3779

BH) RGE núm. 14390/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala Delegació
Territorial d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per al curs
2020-2021 a l'IES Josep M. Quadrado. 3779

BI) RGE núm. 14391/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala Delegació
Territorial d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per al curs
2020-2021 a l'IES Cap de Llevant. 3779

BJ) RGE núm. 14392/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala Delegació
Territorial d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per al curs
2020-2021 a l'IES Joan Ramis i Ramis. 3779

BK) RGE núm. 14393/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala Delegació
Territorial d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per al curs
2020-2021 a l'IES Pasqual Calbó. 3780
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BL) RGE núm. 14394/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala Delegació
Territorial d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per al curs
2020-2021 a l'Escola d'Art de Menorca. 3780

BM) RGE núm. 14395/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala Delegació
Territorial d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per al curs
2020-2021 a l'IES Biel Martí. 3780

BN) RGE núm. 14396/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala Delegació
Territorial d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per al curs
2020-2021 a l'IES Josep Miquel Guàrdia. 3780

BO) RGE núm. 14400/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a identificació d'incidència en el
procés d'inscripció telemàtica als cicles formatius de grau superior per al curs 2020-2021 per part de la conselleria. 3780

BP) RGE núm. 14416/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a realització de
proves tests de detecció de la COVID-19 a oficines de farmàcia de les Illes Balears, davant la situació de la segona onada de COVID-19.

3781

BQ) RGE núm. 14418/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a comissió
interdepartamental d'estudi dels complements de rendes diferents a les pensions no contributives, establerta al Decret llei 10/2020, de
12 de juny de 2020. 3781

BR) RGE núm. 14421/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a expedients
oberts i tramitats de reintegrament i sancionadors, corresponents a les prestacions de drets subjectius: renda d'emancipació, complement
de rendes a les pensions no contributives, renda social garantida (RESOGA). 3781

BS) RGE núm. 14433/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús del castellà a
instituts d'Eivissa. 3781

BT) RGE núm. 14610/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrers amb més
contagis a Eivissa i Sant Antoni de Portmany. 3782

BU) RGE núm. 14611/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per determinar
les restriccions a Eivissa (1). 3782

BV) RGE núm. 14612/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per determinar
les restriccions a Eivissa (2). 3782

BW) RGE núm. 14613/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència de COVID-
19 a Sant Josep (Eivissa). 3782

BX) RGE núm. 14614/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència de COVID-
19 a Sant Jordi (Eivissa), Platja d'En Bossa i Cala de Bou. 3782

BY) RGE núm. 14615/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència de COVID-
19 a Sant Joan (Eivissa). 3783

BZ) RGE núm. 14616/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència de COVID-
19 a Santa Eulàlia del Riu. 3783

CA) RGE núm. 14617/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones contagiades
per COVID-19 a Vila i Sant Antoni a data 18 de setembre. 3783

CB) RGE núm. 14618/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones contagiades
de la residència Sa Serra. 3783

CC) RGE núm. 14619/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis per COVID-19
a Sant Joan de Labritja el 18 de setembre. 3783

CD) RGE núm. 14620/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis per COVID-19
a Santa Eulàlia del Riu el 18 de setembre. 3783
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CE) RGE núm. 14621/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis per COVID-19
a Sant Josep de Sa Talaia el 18 de setembre. 3783

CF) RGE núm. 14622/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis per COVID-19
a Sant Antoni de Portmany el 18 de setembre. 3784

CG) RGE núm. 14623/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis per COVID-19
a Eivissa (municipi) el 18 de setembre. 3784

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 14625/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a accions del Govern
de les Illes Balears davant la proposta del Govern central en relació amb l'exclusió del sector comerç i hostaleria de l'extensió dels
ERTO. 3784

B) RGE núm. 14643/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nivell del transport
interurbà per causa de la COVID-19. 3784

C) RGE núm. 14682/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a anàlisi de la incidència de la COVID-19 a les residències de les Illes Balears. 3784

D) RGE núm. 14683/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a menors amb necessitats educatives especials. 3785

E) RGE núm. 14699/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL sobre
qualitat de l'aire. 3785

F) RGE núm. 14700/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a participació del Govern en el
disseny del Pla Nacional de Reformes. 3785

G) RGE núm. 14703/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a instruments de
reactivació del sector turístic provinents de la UE. 3785

H) RGE núm. 14705/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a immigració
il·legal. 3785

I) RGE núm. 14706/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a compensació
a empresaris i treballadors. 3785

J) RGE núm. 14707/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a auditoria externa sobre
la gestió de la pandèmia. 3786

K) RGE núm. 14708/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç de les dotacions de
policia local. 3786

L) RGE núm. 14709/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou institut
al poliesportiu Prínceps d'Espanya. 3786

M) RGE núm. 14710/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de mesures
a residències de gent gran i centres de discapacitats per evitar contagis massius de COVID-19. 3786

N) RGE núm. 14711/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja del litoral durant l'any
2020. 3786

O) RGE núm. 14712/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions
econòmiques en el pressupost per a 2021 per a la Reserva de la Biosfera de Menorca. 3786

P) RGE núm. 14713/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada del suport
a les escoles amb infants amb necessitats especials. 3787

Q) RGE núm. 14714/20, de la diputada María Tania marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segona onada de COVID-
19. 3787
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R) RGE núm. 14715/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociació dels ERTO
amb el sector del comerç. 3787

S) RGE núm. 14716/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a postura del Govern en
relació amb l'ocupació il·legal d'habitatges. 3787

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 14253/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de reactivació del turisme post COVID-19. 3787

B) RGE núm. 14355/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda social garantida i ingrés mínim vital. 3789

C) RGE núm. 14413/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a accions contra
l'aporofòbia. 3790

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 14226/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR i material COVID per a centres educatius de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència). 3791

B) RGE núm. 14227/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de protecció sanitària a les escoles respecte dels grups
amb major vulnerabilitat davant la pandèmia de COVID-19, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment
d'urgència). 3792

C) RGE núm. 14230/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a suport a la
convocatòria de la Plataforma Les Balears Acollim, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment
d'urgència). 3793

D) RGE núm. 14235/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sector turístic, mesures per al manteniment i foment de la
seva activitat a la temporada baixa-hivern 2020-2021, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència). 3793

E) RGE núm. 14254/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per a la connectivitat de les Illes Balears, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori (procediment d'urgència). 3795

F) RGE núm. 14277/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar a Menorca, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca (procediment d'urgència). 3796

G) RGE núm. 14309/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ocupació verda a
Xarxa Natura 2000, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 3797

H) RGE núm. 14356/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi d'ubicació del'Hotel COVID
a l'Arenal de Llucmajor, davant la Comissió de Salut. 3799

I) RGE núm. 14415/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a voluntariat als centres
educatius, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 3800

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 4139/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
execució en relació amb la recaptació de l'impost de turisme sostenible els anys 2016, 2017 i 2018. 3801

B) A la Pregunta RGE núm. 7668/19, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament d'aigua dessalada al nucli urbà de Ciutadella. 3801

C) A la Pregunta RGE núm. 8333/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversió al tren lleuger
a la Badia de Palma. 3801

D) A la Pregunta RGE núm. 8334/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversió al tren a
Mallorca. 3801

E) A la Pregunta RGE núm. 2630/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per impulsar infraestructures necessàries per a la millora de les pràctiques i, especialment, les referides al "coldrironing".     

3802
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F) A les Preguntes RGE núm. 2866 a 2914 i 2918 a 2935/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a expedients de desnonaments que s'han obert els anys 2016, 2017, 2018 i 2019 a habitatges de protecció oficial públics en
els municipis de les Illes Balears. 3803

G) A les Preguntes RGE núm. 3192 a 3197/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a impuls i potenciació de la connectivitat aèria com a conseqüència de la fallida de Thomas Cook (1 a 6). 3803

H) A la Pregunta RGE núm. 3220/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a UVI de què
disposa cada illa en temporada alta. 3803

I) A les Preguntes RGE núm. 5146 i 5147/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives
a mesures de desinfecció als Serveis Ferroviaris de Mallorca i als mitjans de transport pertanyents al Consorci de Transports de Mallorca
(CTM) amb motiu de la COVID-19. 3803

J) A la Pregunta RGE núm. 5163/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocol de col·laboració del GOIB i la Delegació del Govern (GOB Espanya) per descongestionar l'Oficina d'Estrangeria de les Illes
Balears i millora del servei. 3804

K) A la Pregunta RGE núm. 5165/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mediadors interculturals als serveis públics. 3804

L) A la Pregunta RGE núm. 5167/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions de suport a les entitats locals en matèria de mediació intercultural. 3804

M) A la Pregunta RGE núm. 5168/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions en matèria d'acollida i integració de les persones migrades. 3805

N) A les Preguntes RGE núm. 5547 a 5549/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a nombre de contagis. hospitalitzacions i morts a causa de la grip estacional a Balears els anys 2018, 2019 i 2020.

3805

O) A la Pregunta RGE núm. 5557/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a material
de protecció sanitari facilitat als treballadors del centre MaterMisericordiae el mes de març de 2020. 3806

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 14276/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Miquel Lázaro del sindicat
SIMEBAL, sobre un seguit de propostes per poder construir una sanitat al més alt nivell. 3806

B) RGE núm. 14432/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, sobre la incidència relativa al procés d'inscripció telemàtica per als cicles formatius de grau superior i com
solucionar-la. 3806

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 14303/20. 3806

B) Rectificació de l'escrit RGE núm. 13749/20. 3806

4. INFORMACIONS

A) Canvi a la Comissió de Reglament. 3806

B) Declaracions de béns patrimonials i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les
diputades. 3807

C) Declaració de béns patrimonials i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les
diputades. 3807

D) Declaracions tributàries relatives a l’impost sobre la renda de les persones físiques dels diputats i les diputades. 3807
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E) Declaracions de l’examen d’incompatibilitats a què es refereixen els articles 8.1.2n i 22.2 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, a les quals es reflecteixen les dades relatives a la professió i als càrrecs públics que exerceixen els diputats i les diputades.

3808

F) Acord de la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears d’ampliar les mesures de prevenció i reduir el risc
de contagis de COVID-19 durant el transcurs de les sessions plenàries. 3809
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de setembre de 2020, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14429/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb
l'exclusió social i la pobresa infantil, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 11441/20.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
11441/20, relativa a política general del Govern en relació amb
l'exclusió social i la pobresa infantil, la moció següent.

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata que el fracàs
de les polítiques d’habitatge i ocupació del Govern de les Illes
Balears, dutes a terme els darrers 5 anys, han estat factors
determinants per l’increment de persones en risc d’exclusió
social i pobresa a les nostres Illes.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure de manera efectiva i transversal a totes
les seves polítiques els compromisos marcats al Pacte Balear
per a la infància signat amb UNICEF, que inclouen els
objectius de compliment de l’agenda 2030.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears, per evitar la
desprotecció dels més vulnerables, insta el Govern de les Illes
Balears que no suspengui la Renda Social Garantida a cap
perceptor si no ha pogut presentar la documentació abans del
dia 30 de setembre o fins que no tingui garantit el cobrament de
la prestació de l’ingrés mínim vital, es a dir també en el cas que
aquest hagi estat denegat.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un sistema de recàrrega de targetes
menjador indefinit durant tot el temps que duri la crisi sanitària
i econòmica ocasionada per la gestió de la COVID a la nostra
comunitat, perquè en el cas de confinaments, quarantenes
familiars o altres períodes no lectius, tots els nins beneficiaris
puguin continuar rebent aquesta ajuda per a la seva manutenció.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar una solució a la necessitat de places
suficients per als infants en l'etapa de 0 a 3 anys, d'acord amb
les peticions del sector i amb els compromisos adquirits per tal
de facilitar la conciliació familiar i laboral a tots els sectors
davant l'escassesa de places públiques.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la creació de nous centres socials i
d’oci juvenil als barris més vulnerables dels municipis de les
nostres illes, com espais de provada importància per la qualitat

de vida dels col·lectius vulnerables ja que permeten
desenvolupar una tasca social i de temps lliure per als joves i
prevenir itineraris de desviació social i donar suport als seus
pares.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar els requisits i els procediments per
assegurar que totes les famílies que tenen una situació de
vulnerabilitat social i amb fills al seu càrrec arribin a línies
d’ajudes al lloguer per donar compliment al seu dret a un
habitatge digne.

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar un estudi del nombre, edat i condicions
de convivència dels infants que a les Illes Balears conviuen
amb les seves famílies en habitatges compartits o en habitatges
ocupats.

Palma, 18 de setembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de setembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14216/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a preu de cost de la
realització d'una prova PCR per a l'Ibsalut.

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

Quin és el preu de cost de la realització d'una prova PCR
per a l'Ibsalut?

Palma, a 14 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró
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B)
RGE núm. 14255/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat
de residus sanitaris infectats per COVID.

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

Quines actuacions té pensat desenvolupar d'ara en endavant
la seva conselleria en relació amb el trasllat irregular, des de
Balears a Catalunya, de residus sanitaris infectats per COVID-
19?

Palma, a 15 de setembre de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

C)
RGE núm. 14256/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de l'article 20 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol,
de residus i sòls contaminats en relació amb
l'emmagatzematge i la gestió de residus.

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

Considera el conseller de Medi Ambient que en el cas
aparegut en els mitjans de comunicació relatiu al presumpte
incompliment dels protocols de tractament i trasllat de residus
sanitaris infectats amb COVID s'ha incomplert l'article 20 de la
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats en
relació amb l'emmagatzematge i la gestió de residus?

Palma, a 15 de setembre de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

D)
RGE núm. 14257/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de l'article 23 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol,
de residus i sòls contaminats en relació amb
l'emmagatzematge i la gestió de residus.

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

Considera el conseller de Medi Ambient que en el cas
aparegut en els mitjans de comunicació relatiu al presumpte
incompliment dels protocols de tractament i trasllat de residus
sanitaris infectats amb COVID s'ha incomplert l'article 23 de la
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats en
relació amb l'adopció de mesures que garanteixin la protecció
de la salut humana i el medi ambient per part de l'autoritat
ambiental autonòmica?

Palma, a 15 de setembre de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

E)
RGE núm. 14258/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de l'article 25 de la Llei 22/2011, de 25 de juliol,
de residus i sòls contaminats en relació amb
l'emmagatzematge i la gestió de residus.

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

Considera el conseller de Medi Ambient que en el cas
aparegut en els mitjans de comunicació relatiu al presumpte
incompliment dels protocols de tractament i trasllat de residus
sanitaris infectats amb COVID s'ha incomplert algun precepte
dels prevists a l'article 25 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de
residus i sòls contaminats en relació amb els trasllats de residus
a l'interior del territori de l'Estat?

Palma, a 15 de setembre de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

F)
RGE núm. 14259/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de l'article 27 de la Llei 22/2011, de 27 de juliol,
de residus i sòls contaminats en relació amb
l'emmagatzematge i la gestió de residus.

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

Considera el conseller de Medi Ambient que en el cas
aparegut en els mitjans de comunicació relatiu al presumpte
incompliment dels protocols de tractament i trasllat de residus
sanitaris infectats amb COVID s'ha complert  en aquest cas tot
el disposat a l'article 27 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de
residus i sòls contaminats en relació amb l'autorització de les
operacions de tractament de residus?

Palma, a 15 de setembre de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

G)
RGE núm. 14260/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de l'article 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol,
de residus i sòls contaminats en relació amb
l'emmagatzematge i la gestió de residus.

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

En el cas aparegut en els mitjans de comunicació relatiu al
presumpte incompliment dels protocols de tractament i trasllat
de residus sanitaris infectats amb COVID ha efectuat la
Conselleria de Medi Ambient les comunicacions i
autoritzacions que s'han d'incorporar al registre de producció i
gestió de residus, únic per a tot el territori nacional?, s'han
practicat correctament en aquest cas (article 39 de la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats)?

Palma, a 15 de setembre de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

H)
RGE núm. 14272/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a autoritzacions per netejar trams
de finques 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones ham sol·licitat l'autorització per netejar el
tram que passa per la seva finca dins el 2019? A quins
municipis?

Palma, a 15 de setembre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

I)
RGE núm. 14273/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a autoritzacions per netejar trams
de finques 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones ham sol·licitat l'autorització per netejar el
tram que passa per la seva finca dins el 2020? A quins
municipis?

Palma, a 15 de setembre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

J)
RGE núm. 14274/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a sol·licituds a la conselleria per
netejar trams de torrents que passen per finques privades
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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones ham sol·licitat que la conselleria netegi el
tram de torrent que passa per la seva finca dins el 2019? A
quins municipis?

Palma, a 15 de setembre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

K)
RGE núm. 14275/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a sol·licituds a la conselleria per
netejar trams de torrents que passen per finques privades
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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones ham sol·licitat que la conselleria netegi el
tram de torrent que passa per la seva finca dins el 2020? A
quins municipis?

Palma, a 15 de setembre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

L)
RGE núm. 14289/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a suport als alumnes amb necessitats
especials.

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

Com es garantirà als alumnes que tenen necessitats
especials el suport que necessiten?

Palma, a 15 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
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M)
RGE núm. 14312/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avaluació de
l'impacte en l'aprenentatge de les llengües estrangeres
derivat del Decret per al desenvolupament de la
competència comunicativa en llengües estrangeres.

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

Ha avaluat la Conselleria d'Educació l'impacte en
l'aprenentatge de les llengües estrangeres derivat de l'increment
del professorat d'aquestes matèries que es va començar a
implantar el curs 2016-2017 a l'empara del Decret per al
desenvolupament de la competència comunicativa en llengües
estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de
les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

N)
RGE núm. 14318/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a actes d'inspecció de la Conselleria d'Afers Socials
a residències de gent gran durant 2020 per la COVID-19.

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

Quantes actes d'inspecció ha aixecat la Conselleria d'Afers
Socials a residències de gent gran durant 2020 de comprovació
del compliment de les mesures de seguretat i salut per la
COVID-19? En cas que no s'hagi fet, li consta que els consells
insulars n'hagin aixecat?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

O)
RGE núm. 14319/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a actes d'inspecció de la Conselleria de Salut a
residències de gent gran durant 2020 per la COVID-19.

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

Quantes actes d'inspecció ha aixecat la Conselleria de Salut
a residències de gent gran durant 2020 de comprovació del
compliment de les mesures de seguretat i salut per la COVID-
19?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

P)
RGE núm. 14320/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a expedients sancionadors de la Conselleria d'Afers
Socials a residències de gent gran durant 2020 per la
COVID-19.

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

Quants expedients sancionadors ha iniciat la Conselleria
d'Afers Socials a residències de gent gran durant 2020 per
incompliment de les mesures de seguretat i salut per la COVID-
19? En cas que no s'hagi fet, li consta que els consells insulars
n'hagin iniciat?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Q)
RGE núm. 14321/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a expedients sancionadors de la Conselleria de
Salut a residències de gent gran durant 2020 per la
COVID-19.

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

Quants expedients sancionadors ha iniciat la Conselleria de
Salut a residències de gent gran durant 2020 per incompliment
de les mesures de seguretat i salut per la COVID-19? En cas
que no s'hagi fet, li consta que els consells insulars n'hagin
iniciat?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

R)
RGE núm. 14326/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades de donacions al Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears durant l'any 2020.

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

Quin ha estat el nombre de donacions realitzades des de
gener de 2020 al Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears?
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Quins són els perfils dels donants: gènere, edat,
nacionalitat, residència (Illes/Palma, altres municipis)?

Quins són els tipus de donacions realitzades fins a la data?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

S)
RGE núm. 14327/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
equips i unitats d'extraccions fitxes i mòbils del Banc de
Sang i Teixits de les Illes Balears durant l'any 2020.

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

Quin és el nombre d'equips d'extraccions de què disposa el
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears?

De quin personal disposa el Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears per al seu funcionament? Se sol·licita que es
relacioni la plantilla en totes les seves categories/funcions, que
es detalli la ubicació i s'especifiqui mes a mes la variació
d'increment/reducció que s'hagi produït.

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

T)
RGE núm. 14328/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures implementades al Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears per als treballadors i usuaris per a la prevenció i
seguretat enfront de la COVID-19.

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

Quines han estat les mesures implementades al Banc de
Sang i Teixits de les Illes Balears per garantir la seguretat dels
treballadors, col·laboradors, usuaris i donants des de l'inici de
la pandèmia?

Quins han estat els protocols elaborats i publicats envers
aquestes mesures?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

U)
RGE núm. 14329/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègies i actuacions establertes des del Banc de Sang i
Teixits de les Illes Balears per fomentar la donació en el
context de la COVID-19.

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

Quines estratègies i actuacions s'han establert des del Banc
de Sang i Teixits de les Illes Balears per fomentar la donació
sense por i enfront dels mites de contagi que pugui tenir la
població en el context de la COVID-19?

Quina valoració es fa des de la Fundació Banc de Sang i
Teixits de les Illes Balears de la resposta de la població i el
nombre de donacions de sang durant aquests set mesos de
pandèmia

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

V)
RGE núm. 14330/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
campanyes d'informació i promoció de la donació de sang
i teixits a les Illes Balears, realitzades des de la Ràdio i la
Televisió Públiques (IB3).

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

Quines han estat les campanyes, els programes i el nombre
de les seves edicions, realitzades des de l'EPRTVIB (IB3) per
al foment de la donació de sang i teixits a les Illes Balears
durant l'any 2019?

Quines han estat les campanyes, els programes i el nombre
de les seves edicions, realitzades des de l'EPRTVIB (IB3) per
al foment de la donació de sang i teixits a les Illes Balears des
de gener fins a setembre de 2020?

Palma, a 16 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

W)
RGE núm. 14331/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a tancament dels "xiquiparcs" (1).

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.

Per què s'ha acordat el tancament dels "xiquiparcs" en lloc
de reduir-ne l'aforament i garantir-ne les mesures de seguretat
sanitària?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

X)
RGE núm. 14332/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a tancament dels "xiquiparcs" (2).

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

Existeixen informes orals o escrits d'experts o tècnics que
justifiquin el tancament dels "xiquiparcs"?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Y)
RGE núm. 14333/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a tancament dels "xiquiparcs" (3).

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

Considera lògic el Govern de les Illes Balears que els
infants i els nins tenguin lliure accés a bars, restaurants i zones
esportives on poden interactuar amb altres nins i no puguin
funcionar els "xiquiparcs" amb reducció d'aforament i amb
mesures de seguretat sanitària?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Z)
RGE núm. 14334/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a contagis als "xiquiparcs".

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.

Té el Govern de les Illes Balears constància que l'activitat
d'algun "xiquiparc" hagi estat focus de contagis o rebrots de
COVID?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

AA)
RGE núm. 14357/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de plaça
a cicles formatius de grau superior mitjançant el sistema
telemàtic a l'IES M. Àngels Cardona.

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 persones han sol·licitat plaça a cicles formatius de
grau superior mitjançant el sistema telemàtic de l'IES M.
Àngels Cardona al curs 2020-2021? Sol·licit que es desglossi
aquesta xifra entre sol·licituds formulades mitjançant el sistema
autenticat i sol·licituds formulades mitjançant el sistema
anònim.

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AB)
RGE núm. 14358/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de plaça
a cicles formatius de grau superior mitjançant el sistema
telemàtic a l'IES Josep M. Quadrado.

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 persones han sol·licitat plaça a cicles formatius de
grau superior mitjançant el sistema telemàtic de l'IES Josep M.
Quadrado al curs 2020-2021? Sol·licit que es desglosi aquesta
xifra entre sol·licituds formulades mitjançant el sistema
autenticat i sol·licituds formulades mitjançant el sistema
anònim.

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AC)
RGE núm. 14359/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de plaça
a cicles formatius de grau superior mitjançant el sistema
telemàtic a l'IES Cap de Llevant.

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 persones han sol·licitat plaça a cicles formatius de
grau superior mitjançant el sistema telemàtic de l'IES Cap de
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Llevant al curs 2020-2021? Sol·licit que es desglosi aquesta
xifra entre sol·licituds formulades mitjançant el sistema
autenticat i sol·licituds formulades mitjançant el sistema
anònim.

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AD)
RGE núm. 14360/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de plaça
a cicles formatius de grau superior mitjançant el sistema
telemàtic a l'IES Joan Ramis i Ramis.

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 persones han sol·licitat plaça a cicles formatius de
grau superior mitjançant el sistema telemàtic de l'IES Joan
Ramis i Ramis al curs 2020-2021? Sol·licit que es desglosi
aquesta xifra entre sol·licituds formulades mitjançant el sistema
autenticat i sol·licituds formulades mitjançant el sistema
anònim.

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AE)
RGE núm. 14361/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de plaça
a cicles formatius de grau superior mitjançant el sistema
telemàtic a l'IES Pasqual Calbó.

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 persones han sol·licitat plaça a cicles formatius de
grau superior mitjançant el sistema telemàtic de l'IES Pasqual
Calbó al curs 2020-2021? Sol·licit que es desglosi aquesta xifra
entre sol·licituds formulades mitjançant el sistema autenticat i
sol·licituds formulades mitjançant el sistema anònim.

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AF)
RGE núm. 14362/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de plaça
a cicles formatius de grau superior mitjançant el sistema
telemàtic a l'Escola d'Art 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.

Quantes persones han sol·licitat plaça a cicles formatius de
grau superior mitjançant el sistema telemàtic de l'Escola d'Art
de Menorca al curs 2020-2021? Sol·licit que es desglossi
aquesta xifra entre sol·licituds formulades mitjançant el sistema
autenticat i sol·licituds formulades mitjançant el sistema
anònim.

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AG)
RGE núm. 14363/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de plaça
a cicles formatius de grau superior mitjançant el sistema
telemàtic a l'IES Biel Martí.

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 persones han sol·licitat plaça a cicles formatius de
grau superior mitjançant el sistema telemàtic de l'IES Biel
Martí al curs 2020-2021? Sol·licit que es desglossi aquesta
xifra entre sol·licituds formulades mitjançant el sistema
autenticat i sol·licituds formulades mitjançant el sistema
anònim.

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AH)
RGE núm. 14364/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de plaça
a cicles formatius de grau superior mitjançant el sistema
telemàtic a l'IES Josep Miquel Guàrdia.

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 persones han sol·licitat plaça a cicles formatius de
grau superior mitjançant el sistema telemàtic de l'IES Josep
Miquel Guàrdia al curs 2020-2021? Sol·licit que es desglossi
aquesta xifra entre sol·licituds formulades mitjançant el sistema
autenticat i sol·licituds formulades mitjançant el sistema
anònim.

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró
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AI)
RGE núm. 14365/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'IES M. Àngels Cardona mitjançant sistema
anònim en les quals no consta que s'hagi aportat cap dels
documents requerits.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'IES M. Àngels Cardona per al
curs 2020-2021 mitjançant el sistema anònim, en quantes
sol·licituds no consta que s'hagi aportat cap dels documents
requerits?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AJ)
RGE núm. 14366/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'IES Josep M. Quadrado mitjançant sistema
anònim en les quals no consta que s'hagi aportat cap dels
documents requerits.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'IES Josep M. Quadrado per al
curs 2020-2021 mitjançant el sistema anònim, en quantes
sol·licituds no consta que s'hagi aportat cap dels documents
requerits?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AK)
RGE núm. 14367/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'IES Cap de Llevant mitjançant sistema anònim
en les quals no consta que s'hagi aportat cap dels
documents requerits.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'IES Cap de Llevant per al curs
2020-2021 mitjançant el sistema anònim, en quantes

sol·licituds no consta que s'hagi aportat cap dels documents
requerits?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AL)
RGE núm. 14368/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'IES Joan Ramis i Ramis mitjançant sistema
anònim en les quals no consta que s'hagi aportat cap dels
documents requerits.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'IES Joan Ramis i Ramis per al
curs 2020-2021 mitjançant el sistema anònim, en quantes
sol·licituds no consta que s'hagi aportat cap dels documents
requerits?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AM)
RGE núm. 14369/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'IES Pasqual Calbó mitjançant sistema anònim
en les quals no consta que s'hagi aportat cap dels
documents requerits.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'IES Pasqual Calbó per al curs
2020-2021 mitjançant el sistema anònim, en quantes
sol·licituds no consta que s'hagi aportat cap dels documents
requerits?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró
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AN)
RGE núm. 14370/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'Escola d'Art de Menorca mitjançant sistema
anònim en les quals no consta que s'hagi aportat cap dels
documents requerits.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'Escola d'Art de Menorca per al
curs 2020-2021 mitjançant el sistema anònim, en quantes
sol·licituds no consta que s'hagi aportat cap dels documents
requerits?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AO)
RGE núm. 14371/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'IES Biel Martí mitjançant sistema anònim en
les quals no consta que s'hagi aportat cap dels documents
requerits.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'IES Biel Martí per al curs 2020-
2021 mitjançant el sistema anònim, en quantes sol·licituds no
consta que s'hagi aportat cap dels documents requerits?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AP)
RGE núm. 14372/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'IES Josep Miquel Guàrdia mitjançant sistema
anònim en les quals no consta que s'hagi aportat cap dels
documents requerits.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'IES Josep Miquel Guàrdia per al
curs 2020-2021 mitjançant el sistema anònim, en quantes

sol·licituds no consta que s'hagi aportat cap dels documents
requerits?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AQ)
RGE núm. 14373/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'IES M. Àngels Cardona mitjançant sistema
autenticat en les quals no consta tota la documentació.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'IES M. Àngels Cardona per al
curs 2020-2021 mitjançant el sistema autenticat, en quantes
sol·licituds no consta tota la documentació que s'hauria d'haver
recaptat d'ofici per part de l'administració?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AR)
RGE núm. 14374/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'IES Josep M. Quadrado mitjançant sistema
autenticat en les quals no consta tota la documentació.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'IES Josep M. Quadrado per al
curs 2020-2021 mitjançant el sistema autenticat, en quantes
sol·licituds no consta tota la documentació que s'hauria d'haver
recaptat d'ofici per part de l'administració?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AS)
RGE núm. 14375/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'IES Cap de Llevant mitjançant sistema
autenticat en les quals no consta tota la documentació.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'IES Cap de Llevant per al curs
2020-2021 mitjançant el sistema autenticat, en quantes
sol·licituds no consta tota la documentació que s'hauria d'haver
recaptat d'ofici per part de l'administració?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AT)
RGE núm. 14376/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'IES Joan Ramis i Ramis mitjançant sistema
autenticat en les quals no consta tota la documentació.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'IES Joan Ramis i Ramis per al
curs 2020-2021 mitjançant el sistema autenticat, en quantes
sol·licituds no consta tota la documentació que s'hauria d'haver
recaptat d'ofici per part de l'administració?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AU)
RGE núm. 14377/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'IES Pasqual Calbó mitjançant sistema
autenticat en les quals no consta tota la documentació.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'IES Pasqual Calbó per al curs
2020-2021 mitjançant el sistema autenticat, en quantes
sol·licituds no consta tota la documentació que s'hauria d'haver
recaptat d'ofici per part de l'administració?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AV)
RGE núm. 14378/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'Escola d'Art de Menorca mitjançant sistema
autenticat en les quals no consta tota la documentació.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'Escola d'Art de Menorca per al
curs 2020-2021 mitjançant el sistema autenticat, en quantes
sol·licituds no consta tota la documentació que s'hauria d'haver
recaptat d'ofici per part de l'administració?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AW)
RGE núm. 14379/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'IES Biel Martí mitjançant sistema autenticat en
les quals no consta tota la documentació.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'IES Biel Martí per al curs 2020-
2021 mitjançant el sistema autenticat, en quantes sol·licituds no
consta tota la documentació que s'hauria d'haver recaptat d'ofici
per part de l'administració?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AX)
RGE núm. 14380/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau
superior a l'IES Josep Miquel Guàrdia mitjançant sistema
autenticat en les quals no consta tota la documentació.

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.

D'entre les sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles
formatius de grau superior a l'IES Josep Miquel Guàrdia per al
curs 2020-2021 mitjançant el sistema autenticat, en quantes
sol·licituds no consta tota la documentació que s'hauria d'haver
recaptat d'ofici per part de l'administració?
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Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AY)
RGE núm. 14381/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions
rebudes per l'IES M. Àngels Cardona per incidències en la
sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de
grau superior.

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 reclamacions ha rebut l'IES M. Àngels Cardona per
incidències a la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles
formatius de grau superiors per al curs 2020-2021?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AZ)
RGE núm. 14382/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions
rebudes per l'IES Josep M. Quadrado per incidències en la
sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de
grau superior.

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 reclamacions ha rebut l'IES Josep M. Quadrado per
incidències a la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles
formatius de grau superiors per al curs 2020-2021?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BA)
RGE núm. 14383/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions
rebudes per l'IES Cap de Llevant per incidències en la
sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de
grau superior.

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 reclamacions ha rebut l'IES Cal de Llevant per
incidències a la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles
formatius de grau superiors per al curs 2020-2021?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BB)
RGE núm. 14384/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions
rebudes per l'IES Joan Ramis i Ramis per incidències en la
sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de
grau superior.

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 reclamacions ha rebut l'IES Joan Ramis i Ramis
per incidències a la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles
formatius de grau superiors per al curs 2020-2021?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BC)
RGE núm. 14385/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions
rebudes per l'IES Pasqual Calbó per incidències en la
sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de
grau superior.

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 reclamacions ha rebut l'IES Pasqual Calbó per
incidències a la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles
formatius de grau superiors per al curs 2020-2021?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BD)
RGE núm. 14386/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions
rebudes per l'Escola d'Art de Menorca per incidències en
la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de
grau superior.

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 reclamacions ha rebut l'Escola d'art de Menorca
per incidències a la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles
formatius de grau superiors per al curs 2020-2021?
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Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BE)
RGE núm. 14387/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions
rebudes per l'IES Biel Martí per incidències en la sol·licitud
d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior.

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 reclamacions ha rebut l'IES Biel Martí per
incidències a la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles
formatius de grau superiors per al curs 2020-2021?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BF)
RGE núm. 14388/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions
rebudes per l'IES Josep Miquel Guàrdia per incidències en
la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de
grau superior.

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 reclamacions ha rebut l'IES Josep Miquel Guàrdia
per incidències a la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles
formatius de grau superiors per al curs 2020-2021?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BG)
RGE núm. 14389/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala
Delegació Territorial d'Educació a Menorca per incidències
en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius
de grau superior per al curs 2020-2021 a l'IES M. Àngels
Cardona.

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 reclamacions ha rebut la Delegació Territorial
d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud
d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per
al curs 2020-2021a 'IES M. Àngels Cardona?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BH)
RGE núm. 14390/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala
Delegació Territorial d'Educació a Menorca per incidències
en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius
de grau superior per al curs 2020-2021 a l'IES Josep M.
Quadrado.

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 reclamacions ha rebut la Delegació Territorial
d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud
d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per
al curs 2020-2021a l'IES Josep M. Quadrado?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BI)
RGE núm. 14391/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala
Delegació Territorial d'Educació a Menorca per incidències
en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius
de grau superior per al curs 2020-2021 a l'IES Cap de
Llevant.

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 reclamacions ha rebut la Delegació Territorial
d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud
d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per
al curs 2020-2021a l'IES Cap de Llevant?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BJ)
RGE núm. 14392/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala
Delegació Territorial d'Educació a Menorca per incidències
en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius
de grau superior per al curs 2020-2021 a l'IES Joan Ramis
i Ramis.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quantes reclamacions ha rebut la Delegació Territorial
d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud
d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per
al curs 2020-2021a l'IES Joan Ramis i Ramis?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BK)
RGE núm. 14393/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala
Delegació Territorial d'Educació a Menorca per incidències
en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius
de grau superior per al curs 2020-2021 a l'IES Pasqual
Calbó.

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 reclamacions ha rebut la Delegació Territorial
d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud
d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per
al curs 2020-2021a l'IES Pasqual Calbó?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BL)
RGE núm. 14394/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala
Delegació Territorial d'Educació a Menorca per incidències
en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius
de grau superior per al curs 2020-2021 a l'Escola d'Art 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.

Quantes reclamacions ha rebut la Delegació Territorial
d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud
d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per
al curs 2020-2021a l'Escola d'Art de Menorca?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BM)
RGE núm. 14395/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala
Delegació Territorial d'Educació a Menorca per incidències
en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius
de grau superior per al curs 2020-2021 a l'IES Biel Martí.

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 reclamacions ha rebut la Delegació Territorial
d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud
d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per
al curs 2020-2021a l'IES Biel Martí?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BN)
RGE núm. 14396/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala
Delegació Territorial d'Educació a Menorca per incidències
en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius
de grau superior per al curs 2020-2021 a l'IES Josep
Miquel Guàrdia.

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 reclamacions ha rebut la Delegació Territorial
d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud
d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per
al curs 2020-2021a l'IES Josep Miquel Guàrdia?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BO)
RGE núm. 14400/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a identificació
d'incidència en el procés d'inscripció telemàtica als cicles
formatius de grau superior per al curs 2020-2021 per part
de la conselleria.

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.

Ha identificat la Conselleria d'Educació, Universitat i
Recerca cap incidència en el procés d'inscripció telemàtica als
cicles formatius de grau superior per al curs 2020-2021?

En cas afirmatiu, quines característiques té aquesta
incidència?
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Quines conseqüències ha tingut aquesta incidència?

A quantes persones ha afectat?

Palma, a 17 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BP)
RGE núm. 14416/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
realització de proves tests de detecció de la COVID-19 a
oficines de farmàcia de les Illes Balears, davant la situació
de la segona onada de COVID-19.

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

Cada vegada són més freqüents les consultes que es reben
en les farmàcies per part d'usuaris que s'interessen per les
proves ràpides de detecció d'anticossos enfront del
SARS-COV-2. Les oficines de farmàcia en els barris dels
nostres municipis són l'orientador i l'assessor de confiança dels
seus residents, on a més ja es realitzen diverses proves
diagnòstiques: detecció de glucosa, colesterol, triglicerits,
embaràs, autodiagnòstics VIH.

Té pensat el Govern establir accions perquè el Servei de
Salut de les Illes Balears compti amb la xarxa comunitària
d'oficines de farmàcia perquè, mitjançant protocols específics,
col·labori en la detecció i el diagnòstic del contagi per COVID-
19?

Palma, a 18 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BQ)
RGE núm. 14418/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
comissió interdepartamental d'estudi dels complements de
rendes diferents a les pensions no contributives, establerta
al Decret llei 10/2020, de 12 de juny de 2020.

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

Quin és el nombre de reunions realitzades i els ordres del
dia fixats de la comissió interdepartamental que estableix la
disposició addicional quarta del Decret llei 10/2020, de 12 de
juny de 2020?

Palma, a 18 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BR)
RGE núm. 14421/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
expedients oberts i tramitats de reintegrament i
sancionadors, corresponents a les prestacions de drets
subjectius: renda d'emancipació, complement de rendes a
les pensions no contributives, renda social garantida
(RESOGA).

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.

Nombre d'expedients oberts i tramitats de reintegrament i
sancionadors, corresponents a les prestacions de drets
subjectius: renda d'emancipació, complement de rendes a les
pensions no contributives, renda social garantida (RESOGA)
tramitats durant l'any 2019 i l'any 2020 (fins a setembre).

Nombre de prestacions i imports retornats a la Tresoreria de
la CAIB, per concepte de reintegraments.

Nombre d'expedients de reintegrament finalitzats i
considerats: fallits, impossibilitat de cobrament.

Palma, a 18 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BS)
RGE núm. 14433/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ús del castellà a instituts 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.

L'equip directiu de l'institut Sant Agustí d'Eivissa va
comunicar per acta a un dels seus professors castellanoparlants
que les normes del centre, entre les quals es troba parlar en
català, "estan per sobre dels drets individuals", mentre que
molts companys seus "reben pressions per parlar espanyol, però
no es queixen per no sofrir reprimendes".

El docent va afirmar que l'equip directiu intentava escoltar
les converses amb els seus companys, treia el cap a classe per
a escoltar-lo i, fins i tot, intentava escoltar les converses amb
els pares. També va indicar que el mateix director li "va
advertir que prendria represàlies si seguia".

El gener d'enguany, el director el va citar a una reunió "en
la qual li hauria dit que "el català estava per sobre dels seus
"drets individuals i a més el van reflectir per escrit" però quan
se li va presentar l'acta per signar, el professor va exigir que
constés en un annex que no se l'havia convocat amb les 48
hores prèvies reglamentàries, ni se'l va informar de l'assumpte
ni dels assistents. També va constatar que en aquest document
posava que va haver-hi queixes d'alumnes per parlar-los en
castellà, cosa que el professor negà indicant que hi ha molts
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estudiants sud-americans o de la península que no saben català
i que agraeixen l'ús del castellà.

1. Podrien donar-nos una explicació sobre aquests fets que
constitueixen actituds sectàries i discriminatòries cap a l'ús del
castellà?

2. Podrien indicar-nos quines mesures es prendran contra el
director del centre Sant Agustí?

3. Podrien dir-nos quines instruccions tenen els docents i els
administratius del centre Sant Agustí pel que fa a l'ús del
castellà?

Palma, a 18 de setembre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

BT)
RGE núm. 14610/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrers
amb més contagis a Eivissa i Sant Antoni de Portmany.

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.

Quins són els carrers amb més contagis per COVID-19 a la
ciutat d'Eivissa i al municipi de Sant Antoni de Portmany?

Palma, 21 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BU)
RGE núm. 14611/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
per determinar les restriccions a Eivissa (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.

Per quin motiu els carrers Avinguda España i Pedro Francés
de la ciutat d'Eivissa i Juan Sebastián Bach, General Balanzat
i Vara de Rey de Sant Antoni han quedat fora de les
restriccions si segons l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera són
els carrers amb major incidència?

Palma, 21 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BV)
RGE núm. 14612/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
per determinar les restriccions a Eivissa (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 dades de les darreres setmanes, Sant Josep té una
major incidència per COVID que Sant Antoni, per quin motiu
s'han establert restriccions a un municipi amb menor
incidència? 

Quins criteris tècnics s'han seguit? 

En base a quines dades?

Palma, 21 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BW)
RGE núm. 14613/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de COVID-19 a Sant Josep (Eivissa).

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.

A quina zona es dóna major incidència per COVID a Sant
Josep? Indicau-ne les dades.

Palma, 21 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BX)
RGE núm. 14614/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de COVID-19 a Sant Jordi (Eivissa), Platja d'En
Bossa i Cala de Bou.

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 són les dades de contagi per COVID-19 a Sant Jordi
(Eivissa), Platja d'En Bossa i Cala de Bou?

Palma, 21 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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BY)
RGE núm. 14615/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de COVID-19 a Sant Joan (Eivissa).

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.

A quina zona es dóna major incidència per COVID a Sant
Joan (Eivissa)? Aportau-ne les dades.

Palma, 21 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BZ)
RGE núm. 14616/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de COVID-19 a Santa Eulàlia del Riu.

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.

A quina zona es dóna major incidència per COVID a Santa
Eulàlia del Riu? Aportau-ne les dades.

Palma, 21 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CA)
RGE núm. 14617/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
contagiades per COVID-19 a Vila i Sant Antoni a data 18
de setembre.

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

A les zones confinades de Vila i Sant Antoni, quantes
persones contagiades per COVID-19 hi havia el 18 de
setembre? Indiqueu les dades per carrer (de la zona confinada).

Palma, 21 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CB)
RGE núm. 14618/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
contagiades de la residència Sa Serra.

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 persones de les que hi havia contagiades el 18 de
setembre a Sant Antoni de Portmany resideixen a la residència
Sa Serra?

Palma, 21 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CC)
RGE núm. 14619/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis
per COVID-19 a Sant Joan de Labritja el 18 de setembre.

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

Quin era el nombre de contagis per COVID-19 a Sant Joan
de Labritja el 18 de setembre?

Palma, 21 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CD)
RGE núm. 14620/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis
per COVID-19 a Santa Eulàlia del Riu el 18 de setembre.

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

Quin era el nombre de contagis per COVID-19 a Santa
Eulàlia del Riu el 18 de setembre?

Palma, 21 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CE)
RGE núm. 14621/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis
per COVID-19 a Sant Josep de Sa Talaia el 18 de setembre.

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

Quin era el nombre de contagis per COVID-19 a Sant Josep
de Sa Talaia el 18 de setembre?

Palma, 21 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CF)
RGE núm. 14622/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis
per COVID-19 a Sant Antoni de Portmany el 18 de
setembre.

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

Quin era el nombre de contagis per COVID-19 a Sant
Antoni de Portmany el 18 de setembre?

Palma, 21 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CG)
RGE núm. 14623/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis
per COVID-19 a Eivissa (municipi) el 18 de setembre.

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

Quin era el nombre de contagis per COVID-19 a Eivissa
(municipi) el 18 de setembre?

Palma, 21 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

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 23 de setembre de 2020, ratifica l'admissió per delegació
de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant Ple
següent.

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14625/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
accions del Govern de les Illes Balears davant la proposta
del Govern central en relació amb l'exclusió del sector
comerç i hostaleria de l'extensió dels ERTO.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
davant la proposta del Ministeri de Treball d'excloure el sector
del comerç i hostaleria de l'extensió dels ERTO, quines accions
realitzarà el Govern de les Illes Balears en relació amb aquesta
proposta amb efectes dramàtics per a les nostres illes?

Palma, a 22 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de setembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple següents.

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 14643/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nivell del transport interurbà per causa de la COVID-19.

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

Durant aquests darrers mesos, els efectes de la pandèmia
han tingut conseqüències nefastes en els transports a les nostres
illes i sobretot pel que fa als transports de passatgers
interurbans que han provocat reduccions de freqüències o fins
i tot anul·lació de línies a Menorca, Eivissa o Formentera.

Pot indicar-nos en quina mesura s'han vist afectats els
serveis de transport interurbà des de l'inici de l'estat d'alarma
fins ara dependents del Govern a Mallorca?

Palma, a 21 de setembre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

C)
RGE núm. 14682/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a anàlisi de la incidència de la COVID-19
a les residències de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple.
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Sra. Presidenta, quina anàlisi fa de la incidència de la
segona onada de COVID-19 a les residències de les Illes
Balears?

Palma, a 22 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 14683/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a menors amb necessitats
educatives especials.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 el Ple.

Sr. Conseller, quina solució donarà als nins i nines amb
necessitats educatives especials que no han trobat els seus
mestres de suport a l'inici de curs?

Palma, a 22 de setembre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

E)
RGE núm. 14699/20, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment de la PNL sobre qualitat de l'aire.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 el Ple.

Ha donat compliment el Govern de la proposició no de llei
sobre qualitat de l'aire (escrit RGE núm. 8478/19), aprovada
pel Ple del Parlament el passat 10 de desembre?

Palma, a 23 de setembre de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán

F)
RGE núm. 14700/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a participació del
Govern en el disseny del Pla Nacional de Reformes.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 el Ple.

Quina és la participació del Govern de les Illes Balears en
el disseny del Pla Nacional de Reformes que el Govern de

l'Estat ha de presentar per accedir al fons europeu de
recuperació?

Palma, a 23 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

G)
RGE núm. 14703/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
instruments de reactivació del sector turístic provinents de
la UE.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 el Ple.

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
quines actuacions adoptarà el Govern per a la recuperació del
sector turístic en relació amb els instruments provinents de la
Unió Europea?

Palma, a 23 de setembre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

H)
RGE núm. 14705/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
immigració il·legal.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 el Ple.

Sra. Armengol, creu que s'hauria de detenir l'arribada
d'immigrants il·legals?

Palma, a 23 de setembre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

I)
RGE núm. 14706/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a compensació a empresaris i treballadors.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 el Ple.

Sr. Yllanes, com compensarà el Govern de Balears als
empresaris i treballadors afectats per la prohibició de l'activitat
empresarial dictada per la consellera de Salut el passat 15 de
juliol?
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Palma, a 23 de setembre de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

J)
RGE núm. 14707/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
auditoria externa sobre la gestió de la pandèmia.

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

Sra. Presidenta, està disposada a dur a terme una auditoria
externa sobre la gestió de la pandèmia a Balears com sol·liciten
els científics i experts?

Palma, a 23 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

K)
RGE núm. 14708/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç de
les dotacions de policia local.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 el Ple.

Té previst el Govern dur a terme alguna actuació
encaminada a reforçar les dotacions de policia local dels
municipis de les Illes Balears?

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

L)
RGE núm. 14709/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nou institut al poliesportiu Prínceps d'Espanya.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 el Ple.

Sra. Consellera d'Afers Socials i Esports, en quina situació
es troba la creació del nou institut al poliesportiu Prínceps
d'Espanya?

Palma, a 23 de setembre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

M)
RGE núm. 14710/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació de mesures a residències de gent gran i centres de
discapacitats per evitar contagis massius de COVID-19.

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

Considera el Govern que ha aplicat amb temps suficient les
mesures adequades per evitar contagis massius de COVID-19
a residències de gent gran i centres de discapacitats?

Palma, a 23 de setembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

N)
RGE núm. 14711/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja
del litoral durant l'any 2020.

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

Ens podria explicar en quin estat es troba la neteja de litoral
a les Illes Balears durant l'any 2020?

Palma, a 23 de setembre de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

O)
RGE núm. 14712/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions econòmiques en el pressupost per a 2021 per a
la Reserva de la Biosfera de Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 el Ple.

Amb motiu del retard que pateix la Llei de reserva de la
biosfera de Menorca, inclourà el Govern de les Illes Balears en
el projecte de llei de pressuposts per a 2021 aportacions
econòmiques específiques per a aquest reconeixement
internacional de Menorca?

Palma, a 23 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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P)
RGE núm. 14713/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retallada del suport a les escoles amb infants amb
necessitats especials.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 el Ple.

Per què el conseller d'Educació ha retallat el suport a les
escoles amb infants amb necessitats especials?

Palma, a 23 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Q)
RGE núm. 14714/20, de la diputada María Tania marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segona
onada de COVID-19.

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

Sra. Consellera de Salut, continua pensant que ha afrontat
la segona onada de la COVID-19 de manera adequada a la
realitat de la pandèmia?

Palma, a 23 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

R)
RGE núm. 14715/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
negociació dels ERTO amb el sector del comerç.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 el Ple.

Com valora el vicepresident de Transició Energètica i
Sectors Productius la negociació dels ERTO en el sector del
comerç?

Palma, a 23 de setembre de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

S)
RGE núm. 14716/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a postura
del Govern en relació amb l'ocupació il·legal d'habitatges.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 el Ple.

Sra. Armengol, quina és la postura del seu govern respecte
de l'ocupació il·legal d'habitatges?

Palma, a 23 de setembre de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de setembre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14253/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures de reactivació del turisme post COVID-
19.

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.

El turisme es sense dubte el sector més afectat per la crisis
sanitària generada per la COVID-19, ja que el tancament total
de la activitat durant pràcticament 3 mesos d’empreses
d’allotjament, hostaleria, agències, comerç, oci.., suposa un cop
històric al teixit productiu del sector econòmic i laboral més
important de Balears i d’España. A més, les mesures imposades
a continuació per les comunitats autònomes, i en concret a les
Illes Balears, el Pla per a la transició d’una nova normalitat i
posteriors normes, estan condicionant la viabilitat de les
empreses i activitats econòmiques, que a dia d’avui continuen
necessitant ajudes i alternatives reals per a la seva
supervivència i la dels llocs de feina.

I davant la situació de rebrots de la pandèmia, tornem a
insistir en la necessitat del desenvolupament immediat de
polítiques basades en la seguretat dels països d’origen i
destinacions elegides, amb coordinació entre institucions i
conjuntament sector públic i privat.
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El turisme a Espanya, que esperava poder començar a
recuperar l’activitat aquest estiu, ha calculat des de diferents
àmbits que es podrien perdre 124.000 milions €, un 81,4% de
tot el negoci de 2020 i milers de llocs de feina.

A finals de juliol, únicament es trobava obert el 30% dels
hotels a nivell nacional de mitja, i únicament el 50% de les
agències de viatge.

A Balears cada dia arriben dramàtiques notícies anunciant
la cancel·lació massiva d’operatives, establiments que havien
obert les seves portes però que es veuen abocats al tancament,
ERTO que s’estan convertint en ERO, concurs de creditors,
connectivitat aèria amb preus abusius i cancel·lació de rutes i
freqüències...., i tot això farà que el nostre arxipèlag lideri la
major caiguda d’activitat a nivell autonòmic amb un 85,5%
respecte de l’any passat amb pèrdues de fins a 12.717 milions

Els rebrots de les darreres dates i les seves conseqüències,
no únicament sanitàries, han suposat una cancel·lació molt
important de les reserves i les recomanacions de quasi la
totalitat de països Schenguen de no viatjar a España, com es el
cas d’Alemanya, o la quarantena imposada pel Regne Unit.

El final de la temporada s’ha precipitat a Balears, davant la
manca de mesures proactives per part del Govern balear i del
Govern central per constituir les nostres illes com una
destinació segura.

Manca de compliment dels acords del Parlament tal com
efectuar test massius a la poblacio com a base per constituir una
destinació segura, o la manca de controls en ports i aeroports.
La realitat és que Balears té el major creixement de contagi
nacional, lidera les dades d’atur i de decreixement econòmic.

El turisme necessita un tracte diferenciat i prioritari a la
resta de sectors productius, ja que serà el darrer a sortir de la
crisi, perquè d’ell depenen altes sectors no turístics,
alimentació, transport o comerç, perquè el pes del sector
turístic en l'economia i la'ocupació, no únicament és
insubstituïble, sinó que estira de la resta de sectors productius. 

És per això que el Fons Europeu de Recuperació ha de
destinar una part específica al turisme o que els ERTO per
força major s’han d'allargar fins al 31 de març de 2021, entre
altres importants mesures.

Però no únicament necessitam mesures pal·liatives per a la
nostra comunitat, fa falta iniciativa i lideratge per recuperar el
prestigi perdut de la nostra destinació davant els nostres
mercats emissors i davant la comunitat internacional, a causa de
les decisions erràtiques i contradictòries del Govern balear i del
Govern central. I fa falta també tenir una planificació de feina
i uns objectius clars de cara a abordar amb èxit la temporada
2021. La nostra destinació no es pot permetre una segona
temporada fallida a més que els nostres països competidors han
mantingut la seva activitat i han aconseguit ser fiables com a
destinació segura. Considerem per tant molt necessari, liderar
la reconstrucció i continuar insistint en la necessitat de
desenvolupar polítiques transversals entre agents turístics i no
turístics, públics i privats, en base a la seguretat dels països
d’origen i les destinacions.

Per tot l’exposat el Grup Parlamentari Popular presenta,
amb les següents mesures per a la reactivació del sector turístic,
la següent 

Proposició no de llei

Mesures per constituir les Illes Balears com a destinació
segura:

1.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir el compromís d’impulsar conjuntament amb
el Govern central de manera decidida totes les gestions i
mesures concretes necessàries per tal de generar confiança i
garantir que Balears efectivament és una destinació segura, a és
de comunicar-ho de manera efectiva.

2.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central i el
Govern balear a treballar conjuntament per establir corredors
segurs turístics entre països i territoris amb situacions
epidemiològiques similars, fent feina conjuntament amb la UE,
prestant especial atenció als mercats turístics especialment
importants per a Espanya i per les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
realitzar proves PCR o assimilables, en origen o, si no, en
destinació, als turistes nacionals i internacionals que viatgin a
les Illes Balears, amb l’objectiu de constituir les Illes Balears
com a destinació turística segura.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a dur
a terme tests massius a la població amb la finalitat de promoure
una campanya de diagnosi i detecció de l’abastament real de la
pandèmia a la comunitat autònoma, com a requisit previ
fonamental per a una destinació turística que pretén garantir la
seguretat sanitària.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central i el
Govern de les Illes Balears a prendre totes les mesures
necessàries i a establir controls i protocols de seguretat
sanitària i epidemiològica en ports i aeroports a Balears.

6. El Parlament de les Illes Baleares insta el Govern central a
assumir el cost de les proves diagnostiques COVID-19
necessàries que s'hagin d'efectuar als turistes que visiten el
nostre país tant en origen com en destinació.

Mesures d’impuls al sector turístic:

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central i el
Govern de les Illes Balears a fer feina per tal que es destini com
a mínim el 30% del Fons de suport a la solvència d’empreses
estratègiques creat pel Reial Decret Llei 25/2020 de 3 de juliol
a empreses del sector turístic.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central i el
Govern de les Illes Balears a destinar com a minin el 30% de
l'import total del Fons Europeu de Recuperació a les empreses
del sector turístic.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
posar en marxa un pla amb mesures fiscals especifiques que
continguin excepcions, bonificacions i ajornament d’imposts
estatals, autonòmics i locals, entre les quals són essencials:
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a) Establir un IVA súper reduït al sector turístic durant
2020 i 2021.
b) Davallada de taxes aeroportuàries del 25% durant 2020
i 2021.
c) Incentius fiscals per reactivar el consum d’activitats
turístiques.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
eliminar l’impost de turisme sostenible durant 2020, 2021,
donat que Balears es la regió més afectada econòmicament
d'Europa.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la suspensió del cobrament de les anualitats 2020 i
2021 per compra de places d'allotjaments i habitatges turístics.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
rebutjar qualsevol possibilitat de taxa o impost al transport aeri.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
posar en marxa mesures per millorar la liquiditat de les
empreses, ampliant les línies ICO així com el termini de
mancança vinculat a la reactivació de la activitat.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
posar en marxa mesures per a la millora de la liquiditat de les
empreses ampliant les línies ISBA.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
establir una fórmula excepcional alternativa als “bonos
canjeables” que ajudin a millorar la tensió financera o la fallida
d’agents del sector, amb l’objectiu d’incentivar el turisme
nacional.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
prorrogar els ERTO per força major fins al 31 de març de 2021
sense reduir bonificacions.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
que l’ ampliació d’aquests ERTO es garanteixi, almanco per
terminis de 6 mesos i no de 3 en 3, la qual cosa genera incertesa
als treballadors i a les empreses i dificulta la seva viabilitat.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
efectuar les modificacions normatives necessàries per tal que
els treballadors que duen 6 mesos en ERTO, no vegin reduïda
la seva percepció.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
constituir un grup de treball d’experts independents que avaluï
la situació de les empreses del sector, estudiant cada subsector
turístic i la seva viabilitat.

Mesures de recuperació del prestigi:

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
incentivar una gran campanya promocional turística
internacional en coordinació amb les comunitats autònomes,
destinacions i sector turístic destinada específicament a la
posada en valor de la destinació turística Espanya com a lloc
segur i de la "Marca España".

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, conjuntament amb els consells insulars i el sector

turístic a dur a terme una campanya de comunicació, com a part
de l’estratègia turística de les Illes Baleares, per a la
recuperació i la millora del nostre posicionament internacional
i de recuperació del prestigi perdut.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
reforçar tots els esforços diplomàtics per establir una estratègia
comuna de la Unió Europea per sonar suport al sector turístic.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central i el
Govern de les Illes Balears a traslladar una imatge positiva de
l'activitat turística com un dels sectors productius amb major
pes en la nostra economia i en especial a les Illes Balears.

Palma, 14 de setembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 14355/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a renda social garantida i ingrés mínim vital.

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.

El passat dia 5 d’agost el Sr. Serafín Carballo, director de
l´Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència, va presentar
l’Informe Anual 2019. En el document s'alerta de l'elevada taxa
de risc de pobresa entre els menors de les Illes Balears, situada
entre un 22 i un 25%, menors que, a causa d´aquesta situació,
queden exclosos de les oportunitats que qualsevol infant ha de
poder tenir per assegurar una integració plena en la societat i
poder gaudir del benestar que correspon al nostre nivell de
desenvolupament com a país.

L´impacte de la pobresa en els infants i adolescents és
múltiple: dèficits en l’alimentació, insalubritat i amuntegament
als habitatges, i efectes molt negatius en el desenvolupament,
sobretot durant la primera infància.

Segons aquest document, els instruments que s´han posat en
funcionament per afrontar aquesta problemàtica "semblen
insuficients per reduir la taxa de pobresa infantil i situar-la en
la mitjana europea, al voltant del 20%", per tant van creixent
les situacions de necessitat que presenten els nins i les seves
famílies. Vol dir això que a la nostra comunitat no han resultat
d’eficàcia social suficient, segons criteri de l’OBIA, les
prestacions existents des de fa anys, com la Renda Mínima
d´Inserció i la més recent Renda Social Garantida establerta pel
Govern de les Illes Balears l´any 2016.

Cal puntualitzar que totes les dades presentades per l’OBIA
són d’abans de la pandèmia de la COVID-19, en conseqüència
es preveu un augment alarmant de la taxa de pobresa ja que
precisament els col·lectius més vulnerables seran el més
afectats per la crisi econòmica provocada per la crisi sanitària.

En aquest sentit l’entitat INTERMON OXFAM a l’informe
presentat el passat dia 23 de juny ja advertia que Balears és la
comunitat autònoma amb el major increment de la pobresa per
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l’impacte de la COVID-19. En termes d'increment de la
pobresa relativa el de les nostres illes seria d’un 11,7% del
percentatge de persones per sota de la línia de pobresa.

Les darreres dades conegudes d’atur al mes d’agost són del
tot descoratjadores. Balears va tornar encapçalar l’increment
d’atur en termes interanuals, es van comptabilitzar l'agost un
total de 73.753 aturats, la qual cosa representa un 90% més que
en el mateix mes de 2019. I a més s’hi han de sumar 9.190
treballadors amb un ERTO.

El passat mes de juny el Congrés de Diputats va aprovar,
sense cap vot en contra i amb el vot a favor del Partit Popular,
el Reial Decret Llei del Govern de l’Estat per a la tramitació de
l’Ingrés Mínim Vital (IMV) destinat a proporcionar un
manteniment econòmic de subsistència als col·lectius més
vulnerables de la població. Segons el Govern del Sr. Sánchez
es pretenia “no deixar ningú enrere” però les darreres
informacions aparegudes als mitjans de comunicació són del tot
decebedores, ja que indiquen que només 15 famílies a Balears
han aconseguit percebre aquesta ajuda estatal en dos mesos, les
sol·licituds tenen moltes dificultats per ser aprovades i prova
d’això és que hi ha uns 600 titulars de RESOGA i RMI que, per
diferents motius no ha pogut fer la
sol·licitud. Per tal motiu el Govern de les Illes Balears va
decidir prorrogar el termini de les sol·licituds fins a dia 30 de
setembre, amb l'aprovació el Decret 12/2020, que serà del tot
insuficient ja que deixarà sense prestacions les persones que no
hagin pogut presentar sol·licitud abans d’aquesta data i a més
deixarà sense prestació les persones que hagin vist denegada la
seva petició d’ingrés mínim vital.

Per tot això i davant la situació d’incertesa que provoca als
nous peticionaris de l’Ingrés Mínim Vital i també als
beneficiaris i perceptors de la RESOGA i RMI, que hauran
d’adaptar-se a un nou escenari i que evidentment pot perjudicar
les famílies més vulnerables i d´una forma especial els menors
que en formen part, des del Grup Parlamentari Popular,
proposam la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l´Estat
a agilitar les tramitacions, revisar i simplificar requisits i criteris
de concessió, de la nova prestació d´Ingrés Mínim Vital.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a equipar l’import, de manera automàtica i amb caràcter
retroactiu, de la prestació de discapacitat a les persones majors
de 18 anys amb un percentatge d’un 65% (sense ajuda de
tercera persona) a la quantia de l’ingrés mínim vital per adult
major de 18 anys.

3. El Parlament de les Illes Balears, per evitar la desprotecció
dels més vulnerables, insta el Govern de les Illes Balears a no
suspendre la Renda Social Garantida a cap perceptor si no ha
pogut presentar la documentació abans del dia 30 de setembre
o fins que no tingui garantit el cobrament de la prestació de
l’ingrés mínim vital, és a dir també en el cas de que aquest hagi
estat denegat.

Palma, 17 de setembre de 2020
La diputada
Margarita Durán i Cladera

El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 14413/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a accions
contra l'aporofòbia.

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

El terme aporofòbia va ser encunyat per la filòsofa Adela
Cortina fa més de 20 anys com a "por, recel, prevenció cap als
pobres". La RAE la va introduir en el seu diccionari digital el
2017 com "fobia a las personas pobres o desfavorecidas". En
aquest estat hem viscut casos veritablement miserables contra
persones sense llar que han estat apallissades, insultades o
assassinades.

L'administració, la gestió pública i la política han de ser
capaces de percebre el sofriment i la suprema vulnerabilitat
d'altres persones i comprometre's a evitar-ho.

El Consell de Ministres va aprovar l'Estratègia Nacional
Integral per a Persones Sense Llar 2015-2020, on es
considerava imprescindible l'eradicació de la intolerància i de
la indiferència respecte d'episodis de violència contra persones
sense llar i es demanava una major sensibilitat de tots els actors
socials.

L'informe de violència directa, estructural i cultural contra
les persones sense llar 2006-2016 del Centre d'acolliment “de
Assís”, situa com a segona causa de mort de les persones sense
llar, les agressions físiques sofertes. Aquesta realitat podria
veure's incrementada a causa de l'augment del nombre de
persones en situació de pobresa que portarà la pandèmia de la
COVID-19.

En la Llei orgànica de protecció integral a la infància i a
l'adolescència enfront de la violència, es vol donar una nova
regulació als delictes d'odi, incloent-hi una reforma del Codi
Penal per incloure l'aporofòbia i l'exclusió social dins dels tipus
penals.

En el nostre Codi Penal, el delicte d'homicidi o lesions per
determinats motius discriminatoris constitueix una
circumstància agreujant. És un llistat tancat en el qual no es
recull l'aporofòbia, malgrat ser un supòsit de veritable
vulnerabilitat de les persones que es troben en una situació de
pobresa.

La inclusió de l'aporofòbia en el catàleg de motius de
discriminació que donen lloc al delicte d'odi o a l'aplicació de
l'agreujant d'odi ve reclamant-se des de la fiscalia
especialitzada, des d'àmbits jurídics relacionats amb els Drets
Humans i des d'organitzacions que treballen en aquest camp
des de fa temps.
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Totes aquestes accions han d'anar acompanyades de l'intent
decidit de totes les administracions a posar fi a la pobresa
estructural.

Aquest hivern serà especialment cruent per a les persones
sense llar perquè són especialment vulnerables al contagi per
coronavirus. Per això, devem garantir-los als que ho necessitin
un espai adequat perquè puguin acollir-se, alimentar-se i a poc
a poc recuperin la seva autonomia.

Per tot això el Parlament de les Illes Balears:

1. Manifesta el seu suport a la pròxima reforma penal en la qual
es pretén incloure l'aporofòbia com a agreujant als delictes
contra les persones i/o a la seva integritat física i moral.

2. Insta el Govern a coordinar-se amb els agents socials de les
illes per impulsar i consolidar mecanismes en prevenció i
eradicació de l'aporofòbia.

3. Insta el Govern a col·laborar amb les administracions locals
i insulars en l'ajuda necessària per impulsar programes integrals
d'ajuda a persones sense llar i sense recursos amb l'objectiu de
la recuperació de la seva autonomia.

4. Insta el Govern de l'Estat, el Govern de les Illes Balears i les
administracions locals i insulars a fer campanyes de
sensibilització amb la finalitat de conscienciar la ciutadania,
així com a ajudar a identificar les evidències d'aquest tipus
d'agressions.

Palma, 18 de setembre de 2020
Les diputades
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Beatriu Gamundí i Molina
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de setembre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14226/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a proves PCR i material COVID per a centres
educatius de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Educació, Universitat i Recerca (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Donada la importància
d'implementar les actuacions que es proposen en aquesta
iniciativa per donar una major seguretat als professionals dels
centres educatius davant l'inici del nou curs escolar, es fa
necessari i urgent que el Parlament es pronunciï sobre aquest
tema.

El Grup Parlamentari Popular considera que la gestió de la
pandèmia a Balears ha estat caracteritzada per la incertesa i la
improvisació, primer en mans del Govern socialista del Sr.
Sánchez i posteriorment sota la responsabilitat del Govern
autonòmic socialista de la Sra. Armengol.

Un dels exemples més clars ha estat la gestió desbordada en
matèria educativa, basada a exigir responsabilitat i esforços a
la comunitat educativa sense aportar-los a canvi ni instruccions
clares, ni seguretat, ni control sanitari. La situació actual és tal
que, a escassos dies del començament de curs, les xifres
disparades de contagi han obligat la Conselleria d'Educació a
canviar l'escenari de començament de curs, passant de
l'escenari A de presencialitat planejada a un escenari B de
semipresencialitat, pel perill pandèmic evident que suposen les
xifres disparades de la malaltia a Balears, molt per sobre
d'altres comunitats autònomes.

El Grup Popular ve sol·licitant reiteradament des del mes
d'abril que era imprescindible realitzar tests massius a la
població per detectar la presència del virus, tant en persones
infectades i amb símptomes, com en contagiats asimptomàtics
que transmeten la malaltia sense presentar evidències d'això.

En successives compareixences de control parlamentari al
conseller March hem insistit en la necessitat d'efectuar proves
de control PCR a docents i personal no docent al servei del
centre educatiu, així com tests de saliva a l'alumnat. En la
mateixa línia s'han pronunciat sindicats i professionals mèdics,
que vénen exigint mesures sanitàries consensuades des de fa
mesos per a la preparació del nou curs escolar.

A les portes de l'inici del curs era imprescindible dotar
famílies i professors de les mínimes garanties sanitàries,
realitzant controls epidemiològics a tot el personal educatiu del
centre per conèixer la seva possible infecció o no, i adoptar
mesures de seguretat adequades. Tots, nens i mestres,
mereixien saber si estaven contagiats o no, així com si en el seu
grup de convivència estable (bombolla escolar) hi havia algun
cas no detectat pel control rutinari de temperatura i que pogués
tirar per la borda l'esforç de tots.

I malgrat la demanda social, el Govern ha fet cas omís
d'aquesta evident necessitat per a la protecció de la comunitat
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educativa, convertint les aules en possibles focus de contagis i
perdent l'oportunitat de dotar de garanties sanitàries al nou curs
2020-21.

Tot això posa de manifest la falta d'actuació d'una
conselleria desbordada pels esdeveniments, que està actuant de
forma improvisada i descoordinada, i que pretén descarregar en
els equips directius tot el pes de la seva incertesa i inactivitat.
Els centres educatius han hagut d'establir sense temps ni
recursos noves mesures estrictes de seguretat, i les famílies han
hagut d'assumir la responsabilitat diària de vigilar l'estat de
salut dels seus fills.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a realitzar proves PCR a tot el personal educatiu,
docent i no docent, de tots els centres educatius públics i
concertats de la xarxa educativa balear, de manera urgent en el
termini màxim de quinze dies, amb la finalitat de conèixer la
veritable situació epidemiològica de la comunitat
educativa.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a efectuar tests de saliva de control epidemiològic
a tot l'alumnat balear de manera urgent en el termini màxim de
quinze dies, així com a efectuar controls diaris de temperatura
en les entrades i sortides de tots els centres educatius.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a subministrar material sanitari de protecció
suficient per a tot el personal educatiu i l'alumnat,
principalment màscares homologades i gel hidroalcohòlic, amb
la periodicitat que sigui necessària per garantir la seguretat i la
gratuïtat de tota la comunitat educativa al llarg del curs escolar
2020-21.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a retre compte d'aquestes actuacions de manera
periòdica en successives sessions mensuals de control
parlamentari.

Palma, 14 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 14227/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures de protecció sanitària a les escoles
respecte dels grups amb major vulnerabilitat davant la
pandèmia de COVID-19, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Donada la importància
d'implementar les actuacions que es proposen en aquesta
iniciativa per donar una major seguretat als centres educatius
davant l'inici del nou curs escolar, es fa necessari i urgent que
el Parlament es pronunciï sobre aquest tema.

El Grup parlamentari Popular considera que la gestió de la
pandèmia a Balears ha estat caracteritzada per la improvisació
i la falta de lideratge, primer en mans del Govern socialista del
Sr. Sánchez i posteriorment sota la responsabilitat del Govern
autonòmic socialista de la Sra. Armengol. Un dels exemples
clars ha estat la gestió desbordada en matèria educativa, basada
a exigir responsabilitat i esforços a la comunitat educativa
sense aportar-los a canvi ni instruccions clares, ni seguretat, ni
control sanitari.

El Grup Popular ha sol·licitat reiteradament des del mes
d'abril que era imprescindible realitzar tests massius a la
població per detectar la presència del virus, tant en persones
infectades i amb símptomes, com en contagiats asimptomàtics
que transmeten la malaltia sense presentar evidències d'això.

En successives compareixences de control parlamentari al
conseller March hem insistit en la necessitat d'efectuar proves
de control PCR a docents i personal no docent al servei del
centre educatiu, així com tests de saliva a l'alumnat. En la
mateixa línia s'han pronunciat sindicats i professionals mèdics,
que vénen exigint mesures sanitàries consensuades des de fa
mesos per a la preparació del nou curs escolar.

D'entre la comunitat educativa afectada per la falta de gestió
i incertesa del Govern destaquen els grups de risc escolar, com
són els nens amb alguna discapacitat física o psíquica i el
personal educatiu afectat per alguna malaltia de risc que suposa
un factor afegit a la seva situació de vulnerabilitat sanitària
escolar.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears a reforçar les mesures de protecció sanitària a les
escoles respecte dels grups amb major vulnerabilitat davant la
pandèmia de COVID-19, com són el personal educatiu afectat
per alguna malaltia de risc (persones immunodeprimides, amb
afeccions tumorals, cardíaques, pulmonars i renals cròniques,
o diabetis, entre altres) i els nens afectats per alguna
discapacitat (física, psíquica, sensorial, visceral, intel·lectual o
múltiple).

Per a això s'efectuaran proves PCR a l'inici del curs a tots
aquests grups de risc escolar, això és, menors amb discapacitat
i personal educatiu amb alguna malaltia de risc potencial
davant la COVID-19; així com a tot el personal dels centres
d'educació especial i al personal docent o de suport que atengui
els menors amb discapacitat en cas d'inclusió específica en
centres educatius ordinaris. Al seu torn es realitzaran tests
d'anticossos per conèixer la seva evolució, de manera periòdica
al llarg del curs.

Palma, 14 de setembre de 2020
La diputada
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Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 14230/20, dels Grups Parlamentaris MÉS

per Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa
a suport a la convocatòria de la Plataforma Les Balears
Acollim, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: La pandèmia de la
COVID-19.

L'incendi del camp de refugiats de Moria, a Lesbos, illa
germana de la Mediterrània, la nit del 8 de setembre, és el
darrer capítol d'un drama humanitari que pateixen milers de
persones des de fa anys, amb la complicitat i l’incompliment de
promeses de la UE i els seus països membres.

Aquest camp de refugiats, preparat per acollir unes 3.000
persones, n'albergava més de 12.000, amb la conseqüent
precarietat en les condicions de vida i salubritat que aquest fet
comporta, agreujat amb la pandèmia de la COVID-19, en la
qual les mesures de distanciament i higiene bàsiques han estat
impossibles d’implementar. Ara, aquestes 12.000 persones, la
meitat d’elles dones i infants, han quedat al carrer, sense llar ni
refugi.

Vista la convocatòria a la mobilització de la Plataforma Les
Balears Acollim, oberta a la ciutadania, ONG , moviments
cívics, així com a les institucions i partits polítics d'àmbit local
i estatal, els Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista,
Unidas Podemos i Mixt presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta les institucions
europees a la reubicació immediata, a un lloc segur, amb totes
les garanties de respecte al dret humanitari internacional, així
com el tracte digne corresponent, de totes les persones que es
troben als camps de refugiats a Grècia, amb especial
consideració en la reubicació de tots/es els/les menors no
acompanyats/des.

2. El Parlament de les Illes Balears insta els estats i les
institucions de la Unió Europea a promoure la revisió de la
política migratòria i d’asil de la UE amb la finalitat de posar fi
a una era populista i retornar a una política humana en l'àmbit
de l'asil i la migració, garantint el dret a un procediment d'asil
just i el compliment de la Convenció de Ginebra de 1951 sobre
l'estatut dels refugiats, i un mecanisme de distribució permanent
que fomenti la solidaritat entre els estats membres i tingui en
compte els vincles familiars o socials dels refugiats.

Palma, 14 de setembre de 2020
Els diputats

Joan Ferrer i Ripoll
Cristina Mayor i Abad
Patrícia Font i Marbán
Sílvia Tur i Ribas
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 14235/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a sector turístic, mesures per al
manteniment i foment de la seva activitat a la temporada
baixa-hivern 2020-2021, 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, pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Adopció immediata de
mesures per garantir el manteniment de l'activitat del "sector
turístic" davant la imminent "temporada baixa-hivern 2020-
2021".

La situació del sector turístic a les Illes Balears només es
pot definit com crítica. La pandèmia de la COVID-19 ha
provocat una situació abans no viscuda per aquest sector, que
ha provocat la posada en perill de la continuïtat de l'activitat
per part de les empreses/professionals i, a més, de milers
d'ocupacions.

La situació d'estat d'alarma i les successives mesures
adoptades a l'àmbit turístic han frenat l'activitat del sector, el
motor de l'economia de les nostres illes. El turisme de les
Balears s'ha vist debilitat amb motiu de l'establiment de les
mesures restrictives adoptades per a la seva gestió i per les
mesures i polítiques dutes a terme pels principals països
emissors de turistes amb destinació a les nostres illes.

Durant aquests mesos que han transcorregut des del
començament de la pandèmia s'ha intentat dotar les illes de
mesures que garantissin "la seguretat de la nostra destinació",
però no s'ha aconseguit l'objectiu. En aquest moment hi ha una
profunda crisi en el sector amb unes previsions nefastes per a
aquesta propera temporada, pràcticament d'un "zero turístic".

La situació d'extraordinària fragilitat que viu un sector
d'importància vital per a l'economia de la nostra comunitat
autònoma es veurà agreujada de forma immediata en haver
d'enfrontar una "temporada baixa" que es perfila com la més
complexa i delicada dels darrers anys.

Per tant, la temporada que ara finalitza no ha aconseguit, en
absolut, complir les expectatives dins el context de crisi
sanitària i ara cal afrontar la "temporada baixa -temporada
hivern 2020/2021". La situació amb què ens trobam,
actualment requereix de mesures que garanteixin la confiança
del turista en la destinació.
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El sector turístic balear ha manifestat durant tots aquests
mesos que era necessari prendre mesures preventives, la
necessitat d'evitar que la "temporada alta" es perdés i la vital
importància de donar continuïtat i allargar la temporada per
enfortir la "temporada baixa -hivern 2020-2021". Parlam -
insistim- del motor de la nostra economia, de la "font" principal
d'ocupació.

A Balears, finalitzat agost, hi havia 73.753 persones
registrades com desocupades, la qual cosa suposa un increment
de la desocupació del 3,08% respecte de juliol i una pujada del
89,88% en comparació amb el mateix mes de 2019.

Quant als treballadors inclosos en ERTO, el mes passat
foren 58.8011, la qual cosa representa l'11,4% del total
d'afiliats a la seguretat Social.

La promulgació per part de l'estat de mesures com els
ERTO o les línies ICO han servit per esmorteir inicialment el
tancament d'empreses davant un horitzó de zero ingressos per
a les empreses, però aquestes han de continuar fent front a
altres despeses fixes com lloguers, hipoteques, devolució de
préstecs o pagament d'imposts de tot tipus.

L'ocupació en el sector s'ha vist 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 enfronta una difícil situació
davant un error en les seves percepcions i cobraments que
sembla encomanar una gestió menys burocratitzada.

El Govern de les Illes Balears ha d'implementar les mesures
correctores necessàries per garantir la seguretat dels nostres
visitants i residents. Es fa necessari redoblar els esforços per tal
d'aconseguir la reactivació de la nostra economia i del benestar
dels residents a les illes. Per això, també és necessari
aconseguir el suport del Govern central i de la Unió Europea.
Així, mentre aquestes ajudes/mesures es concreten i arriben els 
recursos, el Govern ha de posar els mitjans necessaris per
garantir l'activitat econòmica en el seu conjunt i, en especial, la
turística atès el pes que té en el conjunt de la nostra economia
i l'efecte dinamitzador i multiplicador que té cap a altres sectors
econòmics.

Entenem que s'ha d'enfortir la col·laboració públicoprivada
com a eina imprescindible per a la reactivació i la concepció
del nou turisme. El Govern balear ha de ser capaç d'arribar a
acords estables i duradors amb la indústria turística basats en
documents consensuats en igualtat de condicions que permetin
un nou full de ruta per a un nou turisme.

Per altra part, és urgent la implementació dels tests PCR a
tots els aeroports i ports de les Illes Balears per a la totalitat
dels viatgers que arribin des de qualsevol origen, tant nacional
com internacional, com ja fan altres destinacions turístiques a
fi d'aconseguir la necessària confiança de les autoritats dels
nostres països emissors, així com dels diferents operadors
turístics.

Per tot l'exposat i davant l'entrada imminent de la
denominada "temporada baixa-hivern 2020/2021", per tal
d'evitar la destrucció d'empreses i ocupació que de forma
directa o indirecta estan lligades al sector turístic, és necessari

adoptar mesures que impliquin el manteniment de l'activitat
d'aquest sector.

Per això, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el sector
turístic està 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 dotar dels recursos necessaris per garantir la
reactivació de l'activitat turística de cara a la imminent
"temporada d'hivern" i el desenvolupament imminent d'una
campanya per part de l'AETIB de foment i promoció de
"Balears Destinació Segura 2021".

3. 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 liquidesa per continuar amb
l'activitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a enfortir la col·laboració públicoprivada com a eina
imprescindible per a la reactivació i la concepció del nou
turisme. El Govern balear ha de ser capaç d'arribar a acords
estables i duradors amb la indústria turística, basats en
documents consensuats en igualtat de condicions que permetin
un nou full de ruta per a un nou turisme.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instar el Govern central l'ampliació del termini de
mancança en els préstecs ICO.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sol·licitar al Govern central i a la Unió Europea les
ajudes i mesures necessàries per garantir l'activitat econòmica
de les empreses i dels professionals que conformen el sector
turístic i l'ocupació.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir la realització dels tests PCR a tots els
aeroports i ports de les Illes Balears per a la totalitat dels
viatgers que arribin des de qualsevol origen, tant nacional com
internacional.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instar el Govern central que procedeixi a l'ampliació
de la durada dels ERTO, com a mínim, fins a l'inici de la
"temporada 2021".

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instar el Govern central que procedeixi a l'estudi
sobre la viabilitat que la gestió dels fons destinats a les
prestacions pels ERTO es realitzi per les empreses/ocupadors.
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10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure l'accés dels treballadors afectats per ERTO
als recursos de la formació professional per a l'ocupació per tal
que puguin aprofitar el temps de suspensió o de reducció de
jornada a reforçar i actualitzar les seves competències
professionals, impulsant, en paral·lel, el disseny d'ofertes
formatives adaptades a les necessitats específiques del sector
turístic.

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

E)
RGE núm. 14254/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures per a la connectivitat de les Illes Balears,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del
Territori (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la urgència de
posar en marxa totes aquestes mesures i per tal de preparar ja
la propera temporada turística, es fa necessari i urgent un
pronunciament de la cambra que impulsi l'acció de govern en
aquest sentit.

Com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social
provocada pel coronavirus, des del Grup Parlamentari Popular
hem presentat un seguit d’iniciatives l’objectiu de les quals era
fer propostes constructives i, des del nostre punt de vista, molt
necessàries per intentar pal·liar la greu situació.

El mes de maig vam presentar les proposicions no de llei
8578/2020 i la 8464/2020 dirigides a la recuperació dels
principals mercats emissors, mesures per facilitar el moviment
de les persones amb seguretat, els anomenats corredors segurs,
mesures per control epidemiològic en ports i aeroport, entre
d’altres actuacions.

De la PNL 8464/2020 van resultar aprovats els punts 1, 2,
6 c). Queden  pendent de votació a plenari els punts 3, 4, 6 a)
b) per empat, i va quedar rebutjat el 5.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a du a terme conjuntament amb els consells insulars i amb
el sector turístic, les feines de reconstrucció de la
connectivitat i de recuperació de les operatives amb tots i
cadascun dels mercats emissors internacionals de les Illes
Balears, de tal manera que es doni resposta a les necessitats
i realitat global del nostre arxipèlag i de cadascuna de les
illes amb els seus mercats principals.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a dur a terme conjuntament amb els consells insulars i el
sector turístic, les feines de reconstrucció de la connectivitat
i de recuperació de les operatives amb el mercat nacional,
amb cadascuna de les illes.
6. El Parlament balear insta el Govern central i el Govern
balear a defensar el turisme com a sector estratègic i a

treballar de manera conjunta i decidida en la recuperació
del sector turístic d'Espanya i per tant de les Illes Balears,
en base al preceptes: (...) 1. c) dur a terme totes les
actuacions necessàries des del Govern d’Espanya i balear
conjuntament amb els països que són mercats emissors
d’Espanya i especialment de Balears, per tal d’entrar junts
en les diferents fases de reinici d’activat i facilitar així
l’establiment dels corredors segurs.

De la PNL 8578/2020 van resultar aprovats els punts 1, 4.
Es retiren els 2, 3.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
i el Govern balear a treballar conjuntament per establir
corredors segurs turístics entre països amb situacions
epidemiològiques similars, fent feina conjuntament amb la
UE, prestant especial atenció als mercats turístics
especialment importants per a Espanya i per les Illes
Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
i el Govern de les Illes Balears a impulsar sistemes de
control sanitari en origen i destinació que garanteixin la
seguretat sanitària.

Atesa la difícil situació en què es troba el turisme, principal
sector econòmic d’Espanya i concretament de Balears,
l’aturada de les operatives dels nostres mercats emissors
internacionals amb la quarantena del Regne Unit, la
recomanació de no viatjar a Espanya d’Alemanya, excepte a
les Illes Canàries, de la mateixa manera que així ho recomanen
quasi la totalitat dels països Schengen.

Atès que era fonamental també que Balears s’hagués
constituït en una destinació segur, cosa que no s’ha produït i a
més la situació epidemiològica de la nostra comunitat
autònoma és a dia d’avui de les pitjors d’Espanya.

Atès que Balears és la regió que més greument s’està veient
afectada per la crisi, que la temporada està pràcticament
perduda i així ho manifesta el sector, es fa més necessari que
mai el compliment dels punts aprovats abans esmentats, per la
supervivència del sector turístic.

De fet a dia d’avui la previsió és que Balears perdrà 12.717
milions d'euros i això farà que lideri la caiguda de l’activitat
turística a nivell autonòmic amb un 85,5% respecte de l’any
passat.

I és de gran importància la recuperació de la connectivitat
internacional i nacional i les operatives amb els nostres
mercats, ja que més del 80% del nostre flux turístic arriba a les
nostres illes via aèria.

És, per tant, del tot necessari prioritzar pressupostàriament
partides econòmiques dirigides a la recuperació i la millora de
la connectivitat i a restablir operatives internacionals i
nacionals, conjuntament amb els consells insulars i el sector, i
fer feina en la recuperació de la confiança dels nostres mercats
en la nostra destinació.

De la mateixa manera que és fonamental per al nostre
arxipèlag i per mantenir la cohesió territorial i la reactivació de
l’economia, recuperar la mobilitat aèria en la seva totalitat
referent a les declaracions d’obligació de servei públic, ateses
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les restriccions patides aquest estiu i les anunciades pels mesos
d’hivern.

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 donar compliment de manera urgent als acords
adoptats pel Parlament de les Illes Balears com a conseqüència
del debat de la Proposició no de Llei RGE núm. 8464/2020,
punts 1, 2, 6 c), i de la Proposició no de Llei RGE núm.
8578/2020 punts 1, 4.

2. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les Illes
Balears a destinar una partida de 5 milions d'euros destinada a
la millora de la connectivitat amb mercats emissors, i a definir
conjuntament amb els consells insulars i el sector turístic, un
pla d’acció amb les mesures que s’acordin, el cost
de cadascuna d’elles i el seu calendari d’execució.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les gestions necessàries per tal que es
recuperin les condicions de mobilitat existent al nostre
arxipèlag abans de l’estat d’alarma declarat a causa de la
COVID-19, quant a la declaració d’obligació de servei públic
interilles i Menorca-Madrid.

Palma, 14 de setembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

F)
RGE núm. 14277/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a inici del curs escolar a Menorca, davant la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat de
dur a terme les actuacions que es proposen en aquesta iniciativa
el més aviat possible, es fa necessari un pronunciament de la
cambra al respecte que impulsi l'acció de govern en aquest
sentit.

Com a conseqüència de la greu pandèmia provocada per la
COVID-19 i l’estat d’alarma decretat, es va iniciar un període
de classes a distància que es va allargar fins al mes de juny.

Les darreres setmanes estem vivint unes circumstancies en
referència al reinici de les classes que deixen de manifest la
improvisació de què ha fet gala la Conselleria d’Educació del
Govern balear i la manca de mesures necessàries per donar
resposta al difícil repte d’obrir de nou els centres i de fer-ho
amb totes les garanties de sanitàries necessàries, la qual cosa
implica més personal docent, habilitar nous espais, modificar

les ràtios, protocols de funcionament de neteja i protecció,
formació del personal.

La conselleria va elaborar les instruccions que serien la base
per elaborar els plans de contingència.

En aquest sentit el conseller d’Educació va anunciar que es
donaria resposta a totes aquestes necessitats, cosa que a la vista
de les circumstàncies no s’està produint.

I han estat multitud de professionals i centres que han
manifestat el seu rebuig a aquesta mala gestió i la manca de
previsió, que tot just a una setmana vista de l’inici de les
classes, encara no hi havia un pla clar de funcionament, a més
de la manca de recursos per tal d’afrontar per part dels centres
tots els nous reptes als quals la nova normalitat obliga i on els
mitjans digitals es fan de cada vegada més necessaris encara
que el Govern no actua en conseqüència.

Concretament a Menorca el professorat del claustre de
l’IES Joan Ramis i Ramis va denunciar públicament que les
ràtios eren molt elevades (fins a 30 alumnes per grup a ESO i
35 alumnes per grup a batxillerat, que haurien d’encabir-se en
aules de poca capacitat), per la qual cosa es feia impossible
mantenir la distància mínima exigida entre l’alumnat i que
implicaria haver de dur posada la màscara constantment; que el
Pla de contingència amb protocols sanitaris que la conselleria
havia exigit als centres escolars havia estat elaborat per
persones no expertes en salut (mestres i professorat) assumint
unes responsabilitats que no els corresponen; que el personal
docent era insuficient; que no es disposava de personal de
neteja suficient amb la impossibilitat de desinfecció adequada
d’espais i materials; que hi havia manca de material informàtic
i el poc que hi havia no es pot emprar per treballar des de casa;
i que, a més, el centre Joan Ramis i Ramis té al voltant de 900
alumnes i 100 professors, la qual cosa implica la dificultat de
controlar la mobilitat a més del fet que es comparteixen espais,
per tot la qual cosa es dificulta prendre les mesures pertinents
per evitar contagis.

Per tant el col·lectiu docent de l’esmentat centre manifesta
la seva preocupació per creure que les mesures previstes són
totalment insuficients per garantir un inici de curs 2020/21
segur, a més de constatar la necessitat de mantenir les escoles
obertes pel bé de la societat.

De la mateixa manera que aquesta situació relatada es
reprodueix igualment de manera generalitzada a la immensa
majoria de centres de Menorca.

De fet el dia 1 de setembre s’obrien les portes de les escoles
on docents, administratius, personal de neteja, de suport,
iniciaven el curs sense informació de com es desenvoluparia,
sense resposta per part de la conselleria, deixant els fillets i
pares en la incertesa, i sense fer proves PCR al personal
educatiu abans d’iniciar les classes tal com diu el personal
mèdic.

La realitat és que des de la conselleria, no s’ha posat solució
a la ràtio, no s’ha dotat de material informàtic i els pares es
veuen en la obligació de pagar-lo de la seva butxaca, no s’han
habilitat nous espais alternatius per a les classes en previsió de
l’inici del curs, no es facilita la conciliació i a dia d’avui ja es
comencen a veure les primeres retallades.
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De fet a Menorca el reforç del professorat representa la
meitat del que el Govern ha assignat als centres de Mallorca i
Eivissa, amb un 1,5% d’increment davant el 3,3 d’Eivissa i el
3,7 de Mallorca, i amb només 21 nous docents més que l’any
passat quan a Menorca hi ha 36 centres.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la 

Proposició no de llei

1. En referència al centre IES Joan Ramis i Ramis de Maó:

a) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balear a prendre totes les mesures per tal de rebaixar les
ràtios del centre.

b) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les instruccions del nou curs es dictin amb
precisió.

c) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de més personal docent el centre.

d) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de més personal de neteja el centre.

e) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar al centre un coordinador COVID-19
i una bona coordinació amb el centre de salut de referència, que
gestioni els possibles casos COVID-19, ja que és una funció
que, segons afirmen els docents, no pot ser assumida pel
professorat tal com estableix la Conselleria d’Educació.

f) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer proves PCR a tot el professorat i tests
massius a tot l’alumnat del centre abans de començar les
classes presencials per garantir un mínim de seguretat sanitària.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a equiparar l’increment de l'1,5% de personal docent de
l'illa de Menorca, amb l’increment produït a Mallorca (3,7%)
i Eivissa (3,3%), de tal manera que es pugui atendre a les
necessitats reals dels centres i dels fillets de Menorca, en
aquesta nova normalitat.

Palma, 15 de setembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

G)
RGE núm. 14309/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
ocupació verda a Xarxa Natura 2000, 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 Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

La Xarxa Natura 2000 neix a Europa a causa de la creixent
inquietud de la població per la degradació de la qualitat
ambiental de l'entorn i la pèrdua de biodiversitat i dels beneficis
que els éssers humans n'extreuen, i la conseqüent necessitat de
buscar fórmules normatives que canviessin la tendència

negativa observada. Fruit d'aquesta preocupació és la Directiva
92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres,
per la qual "es crea una xarxa ecològica europea coherent de
zones especials de conservació, denominada 'Natura 2000'.
Aquesta xarxa haurà de garantir el manteniment o, si és el cas,
el restabliment, en un estat de conservació favorable, dels tipus
d'hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies de què es tracti
en la seva àrea de distribució natural" (article 3.1, Directiva
Hàbitats).

La Xarxa Natura 2000 està vinculada així mateix a la
Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de
30 de novembre de 2009 relativa a la conservació dels ocells
silvestres, o Directiva Ocells, en incloure també com a objecte
de protecció els seus hàbitats.

És per tant una xarxa ecològica europea d'àrees de
conservació de la biodiversitat que tracta d'assegurar la
supervivència a llarg termini de les espècies i els tipus d'hàbitat
a Europa.

Consta de Zones d'Especial Conservació (ZEC), designades
per la Comissió Europea a partir d'una proposta de Llocs
d'Interès Comunitari (LIC) elaborada pels estats membres (a
Espanya, a proposta de les comunitats autònomes) a partir dels
criteris establerts en la Directiva Hàbitats, i de Zones d'Especial
Protecció per als Ocells (ZEPA) designades per les Comunitats
Autònomes d'acord amb la Directiva d'Ocells.

Les Directives Hàbitats i d'Ocells han estat transposades al
nostre ordenament jurídic intern per mitjà de la Llei 42/2007,
de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat,
que constitueix el marc bàsic de Natura 2000 a Espanya.

La Xarxa Natura 2000 és, per tant, el principal instrument,
per tant, per a la conservació de la biodiversitat a la Unió
Europea.

Les Illes Balears, amb dades actualitzades a desembre de
2019, té el 19,22% de la seva superfície terrestre considerats
com LIC, és a dir 96.401,49 ha., a més de comptar amb altres
106.406,65 ha. de superfície marina. Entre el medi terrestre i el
marí suma 138 llocs d'interès comunitari, dels quals 76 han
estat declarats ZEC.

Quant a ZEPA disposa de 100.107,48 ha. terrestres (el
19,96% del total) i 51.198,07 ha. marines, sumant 65 (34
d'elles també LIC).

El conjunt dels espais balears comprès en aquesta Xarxa
correspon a la regió biogeogràfica mediterrània, d'acord amb la
classificació europea realitzada per la Comissió Europea
(Decisió de la Comissió 2006/613/CE, de 19 de juliol de 2006,
per la qual s'adopta, de conformitat amb la Directiva 92/43 /
CEE del Consell, la llista de llocs d'importància comunitària de
la regió biogeogràfica mediterrània).

Els LIC s'han agrupat segons proximitat territorial i segons
les seves característiques ambientals en 25 plans de gestió. Fins
avui s'han aprovat i publicat 9 plans de gestió que inclouen 82
espais, dels quals 70 són ZEC, 10 són ZEC i ZEPA, i 2 són
ZEPA.
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La llista d'espais Xarxa Natura 2000 inclou també 87 espais
sense pla de gestió aprovat, dels quals 35 espais són LIC, 29
espais són ZEPA i 23 són LIC i ZEPA.

De tots aquests espais, 10 d'àmbit marí (1 LIC, 1 ZEC i 8
ZEPA) són competència del Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic, sent la resta de competència
autonòmica.

Aquesta extensa xarxa d'espais de característiques
ecològiques singulars dóna peu a idear nous escenaris de
conscienciació ambiental però també de foment d'activitats
econòmiques sostenibles que ajudin a pal·liar en alguna mesura
l'aturada en l'ocupació esdevinguda de resultes de la
pandèmia de la Covid-19, així com pot ser també un element
diversificador de la pròpia activitat turística basada en el clàssic
component de sol i platja. Millorar la conservació ambiental i
promoure noves pràctiques econòmiques basades en el
coneixement i respecte de la naturalesa focalitzat en aquesta
xarxa de rellevància europea poden ser per tant objectius
fàcilment assumibles per gran part del teixit social de les
Balears.

La Conselleria de Medi Ambient s'encarrega de la gestió
d'aquests espais i té programada tota una sèrie d'actuacions
encaminada a redactar els plans de gestió pendents i acabar
aquells en fase de tramitació, totes dues indispensables per a
disposar d'una visió completa de la Xarxa a Balears i poder-la
planificar de manera global, al marge que es pugui ampliar amb
nous espais representatius de la rica diversitat biològica de
l'arxipèlag.

Entenem que complementar la conservació ambiental, el seu
coneixement i posada en valor, amb una activitat econòmica
sostenible que pugui generar ocupació seria un marc adequat
d'actuació en el particular moment de crisi en el qual vivim.

En aquest sentit creiem que impulsar amb major èmfasi o
adequació pressupostària activitats contemplades en el Marc
d'Acció Prioritària (MAP) per a Natura 2000 a les Illes Balears
podria crear sinergies com les descrites en el paràgraf anterior
que possibilitessin la creació de microempreses i petites
empreses que puguin treballar en elles, així com la creació
d'ocupació verda pública directa a través de la col·laboració
municipis-SOIB. Existeixen mesures de caràcter prioritari en
aquest marc que requereixen mà d'obra, algunes puntuals, però
altres a més llarg termini que podria mitigar en alguna mesura
les manques en matèria d'ocupació.

Entre aquestes mesures podem citar algunes, encara que un
major aprofundiment en el document podria millorar les
perspectives que aquí es plantegen de manera genèrica. Entre
elles volem destacar:
• Instal·lació o manteniment d'elements de senyalització

general i d'identificació dels itineraris per als vianants
autoritzats i interpretació dels valors naturals de l'hàbitat, en
els 78 ZEC que disposen de Plans de Gestió.

• Disseny i execució de xarxa de senders per a l'accés a les
platges en les zones on encara no s'hagi actuat. Instal·lar
elements per a la delimitació d'aquests accessos al voltant
dels hàbitats dunars (cordons, tancaments, tarimes,
passarel·les, etc.).

• Tancament de vials a restaurar, determinació i senyalització
dels camins d'ús públic.

• Actuacions de seguiment i control de la processionària del
pi. Neteja i manteniment en les zones d'alta freqüentació de
visitants (principals rutes, sendes i zones de visita).

• Millores silvícoles, promoure tractaments preventius i
reduir (en zones crítiques i d'alt risc) la càrrega de
combustible vegetal per a garantir la resistència enfront
d'incendis forestals i malalties o plagues.

• Actuacions de creació, restauració i/o manteniment dels
corredors ecològics, posant l'accent en els torrents i els
cursos d'aigua que arriben als espais, així com afavorir la
connectivitat ecològica entre les ZEC i altres àrees naturals
d'elevat interès, així com  permetin connectar els hàbitats
dins dels espais.

• Realització d'intervencions per a la retirada d'espècies
al·lòctones.

• Col·locació d'elements dissuasius (closos perimetrals,
senyalització) en els llocs on es produeixen abocaments
freqüents.

Es tractaria d'intentar que aquestes i altres mesures, tant les
ja incloses en el MAP i altres que poguessin establir-se com a
noves, poguessin executar-se en un temps menor que el previst
inicialment, abans de la crisi sanitària que ens afecta. Si aquests
terminis es reduïssin, podria augmentar l'ocupació necessària
per a cobrir els diferents projectes amb necessitat de mà d'obra
no necessàriament qualificada, donat l'augment del volum de
treball en un temps més reduït.

Aconseguir aquesta implementació temporal serviria per a
guanyar temps amb ocupació –i en aquest cas verd, que ha de
ser aposta prioritària- mentre s'aconsegueix la recuperació
econòmica, que haurà de ser necessàriament diversa per a
evitar altres situacions com les actuals.

Es necessita òbviament disponibilitat de recursos econòmics
per a portar endavant una implementació efectiva de les
mesures prioritàries que es contemplen, en els seus aspectes de
creació d'activitat econòmica directa. L'actual model de MAP
està dissenyat amb l'objectiu de proporcionar informació fiable
sobre les necessitats prioritàries de finançament relacionades
amb Natura 2000, amb vista a la seva incorporació en els
instruments de finançament de la UE en el pròxim marc
financer pluriennal (MFP) 2021-2027. Aquest marc financer ha
estat revisat recentment per a respondre a les repercussions
econòmiques i socials de la pandèmia de COVID-19. De
l'acord final de les negociacions del 17 i 18 de juliol dels
diferents països de la UE, la Comissió va proposar un
pressupost de la UE a llarg termini renovat, a més de posar en
marxa un instrument de recuperació d'emergència (Next
Generation EU), per ajudar a reparar els danys immediats
ocasionats per la pandèmia.

Entenem que si el model MAP és un instrument flexible és
possible aconseguir modificacions pressupostàries, al fil del
realitzat a Europa, però que també s'està fent en el conjunt
d'Espanya i particularment en Balears, que permetessin
l'acceleració de la posada en marxa d'alguns projectes i la
reducció del seu temps d'execució que permetria una major taxa
d'activitat en un sector verd com el representat per Xarxa
Natura 2000.

El 15 de novembre de 2017, el Parlament Europeu va dictar
una Resolució sobre un Pla d'Acció en pro de la natura, les
persones i l'economia (2017/2819 RSP), en la qual demana a la
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Comissió que "adapti més eficaçment els règims de
finançament als objectius de Natura 2000 i estableixi
indicadors de rendiment transversals de la xarxa Natura 2000
per a tots els fons de la Unió que correspongui". I també
incideix en la importància econòmica d'aquesta xarxa
subratllant que "la protecció del nostre entorn natural comú a
Europa és essencial tant per a la nostra economia com per al
nostre benestar, que es calcula que la xarxa Natura 2000 té un
valor econòmic anual comprès entre els 200.000 i els 300.000
milions d'euros i pot generar ingressos per a les comunitats
locals a través del turisme i els serveis recreatius, i que els
ecosistemes saludables ofereixen serveis ecològics essencials,
com a aigua dolça, emmagatzematge de carboni, insectes
pol·linitzadors i protecció contra les inundacions, les allaus i
l'erosió costanera; assenyala, per consegüent, que invertir en la
xarxa Natura 2000 és molt judiciós des del punt de vista
econòmic".

En aquest sentit és important reforçar l'activitat econòmica
duta a terme per les pimes radicades en aquests territoris en
sectors productius com a pesca, agricultura o ramaderia o de
serveis com el turisme actiu, d'oci i temps lliure i que tinguin
entre els seus objectius la sostenibilitat ambiental, la cura del
territori i el respecte dels drets humans, centrat en bones
pràctiques ambientals, socials i laborals.

Per tot això, des del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
Socialista i MES per Mallorca plantegem la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
accelerar en aquesta legislatura l'elaboració i l'aprovació en el
marc de la seva competència dels Plans de Gestió compresos en
la Xarxa Natura 2000.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a implementar el "MARC D'ACCIÓ PRIORITÀRIA (MAP)
PER A NATURA 2000 a les ILLES BALEARS conformement
a l'article 8 de la Directiva 92/43/CEE del Consell relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
(Directiva Hàbitats) per al marc financer pluriennal (MFP) per
al període 2021-2027" prioritzant temporalment aquelles
mesures que suposin impuls a l'activitat econòmica i creació
d'ocupació, ateses les greus conseqüències que per a l'activitat
econòmica i l'ocupació ha tingut i té la crisi de la SARS-CoV-2.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
reunir amb diligència i eficàcia els recursos econòmics de
procedència europea contemplats per a Xarxa Natura 2000
(FEDER, FEADER, LIFE, Horitzó Europa...) i a finançar a la
major urgència les actuacions referents a aquesta Xarxa que
possibilitin la contractació de persones en situació de
desocupació.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
donar suport a iniciatives responsables que posin en valor la
Xarxa Natura 2000 com pugui ser un segell o marca de qualitat.

Palma, 14 de setembre de 2020
Els diputats
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Joan Ferrer i Ripoll
Josep Ferrà i Terrassa

Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

H)
RGE núm. 14356/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi d'ubicació
del'Hotel COVID a l'Arenal de Llucmajor, davant la
Comissió de Salut.

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

Vist que la Conselleria de Salut ha instal·lat un hotel Covid,
un hotel medicalitzat, molt a prop, a escassos metres, del
col·legi Sant Vicenç de Paül de l'Arenal de Llucmajor. Aquesta
instal·lació no només està a prop de l'entrada de l'escola
esmentada sinó que a més està just davant de la plaça
cedida per l'Ajuntament de Llucmajor per realitzar pati d'alguns
grups d'alumnes.

Atès que la decisió de la ubicació s'ha realitzat sense
haver-ho dialogat i consensuat amb l'Ajuntament de Llucmajor
i, per tant, sense la deguda col·laboració i coordinació entre les
diferents administracions públiques.

Considerant que a la zona de l'Arenal de Llucmajor hi ha
multitud d'establiments hotelers que podrien acollir aquesta
instal·lació sense generar una influència negativa sobre el
servei públic d'ensenyament, constant que l'associació hotelera
de la zona ha ofert altres emplaçaments molt més adequats. I
tenint en compte que aquesta instal·lació pot perllongar uns
mesos el seu funcionament i que ha generat una important
alarma social amb una queixa contundent de l'associació de
pares i mares dels nins escolaritzats.

Entenent que és important elegir emplaçaments per a
aquesta classe d'instal·lació que suposi el màxim de seguretat
i que eviti interferències en la prestació de serveis públics
essencials. Havent d'existir un mínim de planificació a l'hora de
prendre decisions.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears proposa la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cercar i estudiar una alternativa d'emplaçament
d'hospital Covid a la zona de l'Arenal de Llucmajor allunyant
aquesta instal·lació de les escoles i centres educatius.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir un diàleg constant amb l'Ajuntament de
Llucmajor i, si n'és el cas, amb l'Ajuntament de Palma i amb la
comunitat educativa de l'Arenal per aconseguir consensuar un
emplaçament adequat per a l'hospital Covid.

Palma, 17 de setembre de 2020
El diputat
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Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

I)
RGE núm. 14415/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
voluntariat als centres educatius, davant la Comissió
d'Educació, Universitat i Recerca.

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

El curs escolar 20/21 s’inicia amb una complexitat afegida
en relació a la situació anterior. Cada centre ha hagut de
preparar un pla de contingència per poder adaptar la nova
realitat a la situació de cada escola. Ara els protocols
d’actuació i les mesures de caràcter sanitari han fet que cada
centre hagi de tenir unes normes i uns protocols d’actuació en
funció de les seves pròpies característiques en relació amb
nombre d’alumnat, accessibilitat, localització, edificació , etc.
A més, la situació creada arran de la pandèmia COVID-19, s’ha
posat de manifest la necessitat d’una major col·laboració entre
les diferents administracions i entre tota la comunitat educativa
per poder garantir una millor i més segura tornada a les escoles
i el desenvolupament de les activitats acadèmiques i educatives
amb la màxima normalitat però amb tota la seguretat
necessària.

Aquestes mesures de seguretat també han comportat un
canvi en les formes i hores d’entrada i sortida als centres
educatius, cosa que pot generar una complicació en la mobilitat
rodada al voltant dels centres i una necessitat de garantir uns
accessos als centres de forma ordenada, segura i que permetin
respectar totes les mesures de seguretat i distanciament social
que són imprescindibles.

Aquesta situació necessita donar seguretat a la ciutadania
mitjançant la implantació de corredors segurs per poder arribar
a les escoles per part de les famílies i reforçar la seguretat i la
mobilitat fluïda en els moments d’entrada i sortida als centres
que ara, potser siguin al llarg de més temps i en més punts. Fins
aleshores, aquesta feina s’ha vingut desenvolupat pels diferents
serveis de policies locals que han col·laborat a fer de les
entrades i sortides als centres educatius unes situacions
normalitzades i segures, evitant aglomeracions i embussos
circulatoris. Ara bé, amb aquesta nova normalitat, pot ser
existeixi la necessitat d’incrementar els nombre d’intervencions
necessàries, cosa que no sempre és possible. Per la qual cosa,
potser resulti necessari que els grups de voluntariat de
protecció civil, els quals ja desenvolupen tasques similars en
situacions d’aglomeració al seu municipi, hagin de reforçar
aquestes actuacions de les policies locals.

Així i tot, en previsió que no es pugui fer front a les noves
necessitats, cal demanar la implicació de la comunitat educativa
per poder minimitzar els efectes negatius que es puguin donar
i és necessària la implicació de pares i mares de l’alumnat per
poder fer més fàcil aquestes situacions.

Les APiMAs són una eina de col·laboració i participació en
la vida dels centres educatius i que, complint el requisits que
indica la Llei del Voluntariat de les Illes Balears, del 8 de març
del 2019 (11/2019), poden considerar-se entitats de voluntariat
a tractar-se de: «... entitats privades sense ànim de lucre que
acompleixin activitats d’interès general i hagin decidit que la
participació voluntària de la ciutadania és un valor
imprescindible per assolir la seva missió...»

A més la llei contempla la figura del voluntariat educatiu
com un del 9 àmbits d’actuació i el defineix com: «... el
voluntariat que, com a acció planificada i combinada amb el
sistema i la comunitat educativa, millori les possibilitats de
realització d’activitats complementàries, contribuint a reduir
les possibles desigualtats i donant a conèixer als destinataris
altres realitats socials, mitjançant programes, entre d’altres,
d’aprenentatge i servei.»

Per la qual cosa, resulta imprescindible cercar la implicació
de tota la comunitat educativa, totes les administracions, tota la
societat civil i totes fórmules de voluntariat per poder fer front
a les exigències d’aquest moment i permetre el
desenvolupament d'activitat escolar amb seguretat i
tranquil·litat per part de tothom.

És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants,
presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar, amb col·laboració d’ajuntaments i consells
insulars, la implementació de mesures que millorin i facilitin
l’accessibilitat, la mobilitat i la fluïdesa del trànsit al voltant
dels centres educatius i es millori la seguretat a tothom.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la col·laboració entre administracions i
entitats del diferents àmbits del voluntariat (protecció civil i
educatiu) amb l’objectiu de col·laborar en el desenvolupament
de protocols de seguretat i de la fluïdesa circulatòria al voltant
dels centres educatius i de les situacions que s’hi puguin donar.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears amb col·laboració de les diferents administracions
locals a dotar de les ajudes necessàries (instruments, materials
i formació) per a què les entitats de voluntariat i les persones
voluntàries puguin desenvolupar la tasca encomanada amb les
mesures i protocols d’actuació necessàries i poder garantir la
 seguretat sanitària de tothom.

Palma, 18 de setembre de 2020
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4139/19, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a execució en relació amb la recaptació de l'impost
de turisme sostenible els anys 2016, 2017 i 2018.

Considerant que els projectes presentats a cada anualitat
presenten diferents casuístiques a les anualitats d’execució, els
percentatges d’execució a 30 de juny són:

- Pla anual 2016 amb un percentatge del 51%.
- Pla anual 2017 amb un percentatge del 35,4%.
- Pla anual 2018 amb un percentatge del 33,6%.

Tot els romanents existents s’han incorporat al pla següent.

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 7668/19, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subministrament d'aigua dessalada al nucli urbà
de Ciutadella.

L’Agència Balear de l’Aigua té competències en abastament
d’aigua potable en alta mentre que la distribució i l’abastament
dins la localitat és responsabilitat municipal. El 2019 es varen
habilitar 3 punts d’entrega, dos dels quals, els de Cala En
Bosch, subministren aigua des del 23 de maig del 2019, i el
tercer, a Son Blanc, des del 10 de setembre d’aquell mateix
any.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 8333/19, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inversió al tren lleuger a la Badia de Palma.

SFM es va desvincular d’aquesta operació a l’any 2020, any
en què es facturà l’import del projecte a la societat “Tramvia de
la Badia de Palma”.

Palma, a 11 d’agost de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 8334/19, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inversió al tren a Mallorca.

Pressupost Inversions 2010 102.376.313,87
Altes d’inversions en 2010 69.530.839,34

Comptabilitat

Material Mòbil   19.042.000,00
Electrificació i Subestacions   16.460.000,00
Corredor Manacor-Artà   13.856.000,00
Tallers i oficines Son Rullan     4.051.000,00

Sistemes Seguretat i sup. PN    3.157.000,00
Millores Tram Inca-Manacor    2.337.251,70

 58.908.251,70
84,72%

Pressupost Inversions 2011   37.995.049,70
Altes d’inversions en 2011   81.712.462,58  

  Comptabilitat

Material Mòbil   28.602.000,00
Electrificació i Subestacions   20.284.000,00
Corredor Manacor-Artà   13.673.000,00
Sistemes Seguretat i sup. PN     5.699.000,00
Tallers i oficines Son Rullan     1.437.000,00

  69.695.000,00
85,29%

Pressupost Inversions 2012        216.853,00
Altes d’inversions en 2012   35.413.557,10  

   Comptabilitat

Material Mòbil   20.722.000,00
Expropiació de terrenys     7.463.357,50
Peces de recanvi Mat. Mòbil     3.014.498,64
Corredor Manacor-Artà     2.394.000,00

  33.593.856,14
94,86%

Pressupost Inversions 2010-2012 140.588.216,57
Altes d’inversions comptabilitzades 
2010-2012 186.656.859,02

(No coincideix en el mateix exercici el pressupost d’inversió i
la comptabilització que es fan en funció de l’exercici de l’obra).

El conveni de col·laboració de 30/12/2020 preveu 23MM€
en 2010 i 23MM€ en 2011. En total 55MM€. En 2011-2012 es
comptabilitzen altes d’inversions per import de 117MM€.

Palma, a 11 d’agost de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-020.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-022.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-022.pdf#page=19
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Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2630/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per impulsar infraestructures
necessàries per a la millora de les pràctiques i,
especialment, les referides al "coldrironing".

L’ineludible compromís de les empreses públiques i
privades amb la societat i l’entorn passa necessàriament pel
desenvolupament d’una activitat econòmica més sostenible que
redueixi els impactes i costos econòmics, socials i ambientals
i que contribueixi al progrés social i medi ambiental.

En aquesta línia, des de Ports IB es treballa en el
desenvolupament d’un pla general que té la sostenibilitat com
a eix estratègic prioritari. Aquest enfocament funciona com a
catalitzador d’un procés de transformació i innovació que
generarà solucions més eficients destinades a reduir la petjada
mediambiental de l’activitat portuària i a garantir un
desenvolupament equilibrat i sostenible.

El Pla general de Ports és l’instrument de planificació que
estableix els criteris que determinaran l’evolució del sistema
portuari autonòmic per als propers anys. És un instrument que
ens permetrà planificar com han de ser els ports de les Illes
Balears en el futur i com hem de respondre a les necessitats de
l’àmbit nàutic esportiu i també de transport marítim. El pla
concretarà les necessitats futures mitjançant línies d’actuació
alineades amb criteris de sostenibilitat mediambiental i
d’equilibri territorial entre totes les zones del territori de les
Illes Balears.

Per tal d’assolir aquest objectiu el pla pren en consideració
les relacions de les zones costaneres amb les d’interior, la
coordinació de les instal·lacions portuàries amb les xarxes de
transport terrestre i dona resposta a les necessitats comercials,
industrials, pesqueres i esportives del sistema portuari
autonòmic.

El pla fou concebut com a una oportunitat per arrodonir
aquest procés de millora i modernització integral dels nostres
ports, fent feina en un instrument de planificació que estableixi
els criteris que marquin l’evolució sostenible i equilibrada del
sistema portuari autonòmic per als anys vinents. En aquest
sentit, des del primer moment va quedar clara quina era la
direcció d’aquest Pla general de Ports:

1. Una premissa indiscutible: no es construiran nous ports
ni es contempla el creixement de les grans infraestructures
portuàries, cercant respostes a les necessitats que se’ns
plantegen per altres vies.

2. Es va descartar la realització d’ampliacions o la
construcció de nous ports esportius al nostre litoral. De fet
en la legislatura anterior s’arxivaren totes les ampliacions
en tràmit.

Aquesta visió es tradueix també en un canvi de paradigma
envers la forma d’entendre la demanda dels serveis portuaris i
en propostes concretes com ara:

- potenciar la xarxa de marines seques;
- promocionar la utilització del que es coneix habitualment
com a “rampes de varada”;

- potenciar la xarxa de camps de boles;
- incentivar noves fórmules distintes a la titularitat
d’embarcacions, com la multipropietat;
- la creació de nous amarraments dins les actuals làmines
d’aigua dels nostres ports, mitjançant la reorganització de
dàrsenes abrigades.

Per últim, és important destacar que el Pla general de Ports
IB inclourà les conclusions i propostes que concloguin dos
importants estudis que estem realitzant actualment:

1. Un estudi sobre la capacitat de càrrega de tot el litoral de
les Illes Balears. El futur dels nostres ports, on s’abriguen
les embarcacions, ha d’estar necessàriament lligat a la
capacitat que té el conjunt del nostre litoral quant a càrrega
d’embarcacions per tal de poder garantir la seva protecció
i evitar la sobreexplotació.

2. Un pla d’adaptació dels ports al canvi climàtic.
Desgraciadament, és un fet que el canvi climàtic, com altres
àmbits, afectarà també el litoral i, per tant, també les nostres
infraestructures. Per tal d’avençar-nos a aquestes situacions
potencialment perilloses, treballarem en mesures de control,
de protecció i també de reducció dels impactes negatius
sobre el medi ambient relacionats amb el canvi climàtic.

Quant al punt concret sobre les actuacions realitzades sobre
el COLDIRONING, cal recordar que es tracta d’una tècnica
mitjançant la qual es proporciona alimentació elèctrica als
vaixells atracats, permetent la parada dels motors i generadors
auxiliars. Aquest sistema és especialment efectiu a ports que
reben grans bucs o creuers, amb importants necessitats de
subministrament elèctric, i que romanen durant moltes hores
estacionats. Aquesta alternativa redueix, per tant, les emissions
contaminants per gasos del combustible, així com la
contaminació acústica que prové dels sorolls del motor.

L’únic port amb trànsit comercial gestionat per Ports de les
Illes Balears és Ciutadella, però l’ens públic no ha realitzat
l’important despesa que suposa la creació d’una infraestructura
habilitada per donar aquest tipus de servei donat que els bucs
que es reben al port menorquí són de transport regular, amb
escales molt curtes i àgils, fet que impossibilita tècnicament
aquesta alternativa. Per altra banda, la flota que arriba al port
de Ciutadella està eminentment impulsada per Gas Natural, una
opció molt efectiva i estesa entre les navilieres que operen a les
Illes Balears donat que es tracta d’una energia més neta que no
genera emissions.

Quant a l’Autoritat Portuària de Balears, els primers estudis
per implantar una solució de connexió elèctrica de vaixells a
terra durant la seva atracada en port (sistema coldironing) es
varen iniciar a l’any 2013.

Després de la realització de dos projectes bàsics es va
decidir l’elaboració d’un projecte constructiu per al port de
Palma que s’ha integrat dins el projecte OPS MASTER PLA
for Spanish Ports (2015) en el qual participen diverses
autoritats portuàries com l’Autoritat Portuària de Tenerife la de
Las Palmas.

En 2019 es va adjudicar el projecte per implantar el sistema
al moll de Peraires que és el més proper a la població resident

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-031.pdf#page=94
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i s’espera es redueixin les emissions i sorolls que generen
aquests vaixells durant l’atracament.

L’import d’inversió adjudicat de les obres ascendeix a un
import de 1.311.930,39 € i està previst que les obres finalitzin
el primer trimestre de 2021. El projecte contempla la
possibilitat que es connectin aviat un fast ferri o bé un ferri i
aquest últim cas està previst que sigui la primera connexió a un
vaixell en mitja tensió que es realitzi en tot el territori nacional.

El projecte “OPS MASTER PLA for Spanish ports” va ser
seleccionat dins el programa financer CLIMA en la
convocatòria del 2018, gestionat per l’Oficina Espanyola de
Canvi Climàtic, CLIMA ajuda al finançament de projectes que
contribueixin a reduir l’escalfament global de l’atmosfera.
Aquest és el cas d’OPS MASTER PLA que a més d’eliminar
les emissions de gasos amb efecte hivernacle o com el CO2

promou l’eliminació de l’impacte sonor i contaminant dels
vaixells en atracada sobre la població resident més propera.

Gràcies al fet que CLIMA ha seleccionat el projecte OPS
els naviliers que apaguin els seus motors auxiliars al port i es
connectin a la xarxa elèctrica rebran una subvenció de 9,6 € per
cada tona de CO2 evitada en port.

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

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 2866 a 2914 i 2918 a 2935/20,
del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a expedients de desnonaments que s'han
obert els anys 2016, 2017, 2018 i 2019 a habitatges de
protecció oficial públics en els municipis de les Illes Balears.

Les distintes demandes judicials interposades són:

Palma
2016 - 1
2018 - 15
2019 - 2

Inca
2018 - 1
2019 - 1

Capdepera
2018 - 7

Andratx
2019 - 1

Formentera
2019 - 1

Sant Antoni de Portmany (Eivissa)
2019 - 1

Palma, a 10 de març de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 3192 a 3197/20, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a impuls i potenciació de la
connectivitat aèria com a conseqüència de la fallida de
Thomas Cook (1 a 6).

En relació al conjunt de preguntes parlamentàries sobre les
accions per a la fallida de Thomas Cook, i que, a dia d’avui el
director general ha ordenat donar trasllat a aquest servei, val a
dir que l’1,1 milions d’euros per a accions o campanyes
(comarketing) a les que es fa referència a les preguntes, pertany
a accions a desenvolupar o bé pels consells insulars com a
competències en la promoció turística, o bé a l’AETIB, que és
qui realment té aprovat un pla de turisme així com la capacitat
de donar dotacions pressupostàries al seu efecte.

Palma, a 6 d’agost de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 3220/20, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
UVI de què disposa cada illa en temporada alta.

El nombre d’unitats UVI és estable des de l’any 2017. En
temporada alta hi ha 8 unitats a l’illa de Mallorca, 2 a Menorca,
3 a Eivissa i una a Formentera.

Així mateix, hi ha una unitat d’SVAI (suport vital avançat
intermedi, només amb infermeria) a l’illa de Mallorca.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 5146 i 5147/20, del diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a mesures de desinfecció als Serveis
Ferroviaris de Mallorca i als mitjans de transport
pertanyents al Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
amb motiu de la COVID-19.

Tant SFM com CTM als busos TIB s’implementaren
mesures de neteja i desinfecció extraordinàries per garantir la
seguretat als usuaris del transport públic. SFM procedeix cada
dia a la neteja i desinfecció a fons de tots els trens i durant el
dia es desinfecta cada tren que arriba a l’estació Intermodal per
al proper viatge amb els nous passatgers. Les concessionàries
del servei d’autobús interurbà del TIB procedeixen també cada
dia a la neteja i desinfecció dels vehicles.

Al mateix temps es recorda als usuaris l’obligació d’ús de
mascaretes per accedir al transport públic de tren i autobús:

- S’ha d’evitar tocar les barres, agafadors i finestres en la
mesura del que sigui possible.
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- S’han col·locat cartells informatius i s’informa via
missatges (àudios i vídeos) a les estacions (Intermodal i la
resta) i dins el tren, tot recordant les obligacions i
recomanacions de seguretat sanitària. Igualment, també s’ha
instal·lat cartelleria en els autobusos i aturades.
- Es recomana la utilització de la targeta TIB i consultar els
horaris abans de viatjar per estar el menys temps possible
a les estacions. 

Palma, a 11 d’agost de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 5163/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a protocol de col·laboració del GOIB
i la Delegació del Govern (GOB Espanya) per
descongestionar l'Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears
i millora del servei.

Arran de la situació generada per la irrupció de la COVID-
19 es va paralitzar la tramitació i es troba en procés
d’actualització per la nova situació i pendent d’autorització per
part de la Delegació del Govern.

Palma, a 30 de juliol de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 5165/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mediadors interculturals als serveis
públics.

Fins a l’entrada en vigor del Decret 66/2016, de 18 de
novembre, pel qual s’aprova la cartera bàsica de serveis socials
de les Illes Balears 2017-2020 i s’estableixen principis generals
per a les carteres insulars i locals, des de la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació es va finançar mitjançant
transferència anual a la conselleria competent en matèria de
salut el servei de mediació intercultural a l’àmbit sanitari amb
la següent distribució de la xarxa de mediadors:

3 mediadors presten els seus serveis a la part forana de
Mallorca cobrint: a) les àrees dels centres de salut de Sa Pobla
i d’Inca, i b) les àrees dels centres de salut de Manacor i
Felanitx.

1 mediador a l’Hospital de Son Espases (àrab o xinès)
1 mediador a l’Hospital d’Inca (àrab)
1 mediador d’àrab que prestarà els seus serveis a l’illa

d’Eivissa (Hospital Can Misses).

Actualment, el servei de mediació a l’àmbit sanitari resta
inclòs als pressuposts de la Conselleria de Salut i Consum des
de l’inici de l’exercici pressupostari.

A l’àmbit dels serveis socials -i fins els anys 2015 i 2016-
es va publicar la convocatòria de subvencions en matèria

d’immigració adreçades a les entitats locals de les Illes Balears
amb la finalitat de promoure el desenvolupament de programes
i actuacions dirigides a l’acolliment i a la integració de la
població immigrada. A l’any 2015, 23 municipis de les Illes es
van beneficiar de les ajudes.

A l’any 2017, amb l’entrada en vigor del Decret 66/2016,
de 18 de novembre , pel qual s’aprova la cartera bàsica de
serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s’estableixen
principis generals per a les carteres insulars i locals, la
Conselleria de Serveis Socials va establir les directrius generals
dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics de les Illes Balears.

El finançament dels Serveis Comunitaris Bàsics i dels
programes que es presten és a càrrec de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, dels consells insulars i de les entitats locals
de les Illes Balears.

A la cartera bàsica de serveis socials es defineix el Servei
de Mediació Intercultural com:

- Definició: servei de mediació per a l’acolliment i la
integració social de les persones estrangeres
extracomunitàries.
- Població destinatària: les persones estrangeres
extracomunitàries.
- Equipaments/equips professionals: les unitats de treball
social dels serveis socials municipals.
- Ràtios i perfils professionals: 1 tècnic/a universitari/ària a
jornada completa, 0,5 tècnics/tècniques de formació
professional a jornada completa i 0,25 auxiliars
administratius/ives a jornada completa per cada 7.500
persones estrangeres extracomunitàries.
- Estàndards de qualitat: els que estableix el Decret
48/2011.
- Tipus de servei: servei social comunitari bàsic.
- Accés i llista d’espera al servei: per prescripció tècnica
prevista al pla individual d’atenció i subjecte al reglament
de règim intern del centre o servei.
- Entitat responsable de l’accés al servei: administració
local.
- Entitat proveïdora: administració local.
- Garantia de la prestació: segons la disponibilitat
pressupostària.

També es compta amb el finançament destinat als serveis
socials comunitaris amb un total d’1.535.741,49 €.

Palma, a 30 de juliol de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 5167/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions de suport a les entitats
locals en matèria de mediació intercultural.

La Conselleria d’Afers Socials i Esports signa biennalment
convenis amb els consells insulars per al finançament dels
Serveis Socials Comunitaris Bàsics. Les actuacions dels Serveis
Socials Comunitaris Bàsics inclouen les intervencions tant
generals -que inclouen el col·lectiu de persones immigrades-
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com les específiques dirigides a la població immigrada. Des de
la Direcció General de Serveis Socials competent en matèria
d’integració social de les persones nouvingudes, es realitza
anualment una aportació al finançament dels serveis socials
comunitaris bàsics d’acord amb el que estableix la taula
següent:

Mallorca 1.031.118,61 €
Menorca 209.459,20 €
Eivissa 267.683,04 €
Formentera 27.480,64 €
TOTAL 1.535.741,49 €

Palma, a 30 de juliol de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5168/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions en matèria d'acollida i
integració de les persones migrades.

Els diferents projectes d’intervenció presentats per les
entitats a les diferents convocatòries de subvencions (IRPF,
Inclusió Social, Pobresa Energètica, etc.) Inclouen, de manera
transversal, l’atenció a la població immigrada que resideix a les
Illes Balears.

A més dels esmentats projectes dirigits a tota la població,
s’han subvencionat els següents projectes dirigits de forma
específica i majoritària al col·lectiu de persones immigrades:

Convocatòria IRPR 2018-2019 (execució anys 2019 i 2020)

Entitat Projecte Illa Localitat Concedit
2018 (€)

Concedit
2019 (€)

Assoc.
Pa i Mel

Anem a
Pescar
2019-
2020

Mallorca Sa Pobla 22.706,70 24.046,28

Pa i Mel Millora 
instal·laci-
ons

Mallorca Sa Pobla 50.000,00

Societat
Coopera-
tiva
Jovent

Barris, un
programa
per a la
convivèn-
cia
intercultu-
ral i la
integració
de la dona
immigrant

Mallorca Palma 24.268,85 25.700,59

Cáritas
Diocesana

Betaria,
un barrio
de colores

Eivissa Eivissa 46,765,19 49,524,11

Fundació
Pagesos
solidaris

Acollida i
integració
de
temporers
immigrant
s durant la
campanya
agrària

Mallorca
Menorca

Palma 10.154,73 10.753,81

Metges
del món

Obrint
camins

Mallorca
Eivissa

Diverses 37.478,41

Convocatòria inclusió social (execució 2018-2019)

Entitat Projecte Illa Localitat Quantitat
(€)

Pa i Mel Anem a
pescar 2019-
2020

Mallorca Sa Pobla 50.085,19

Igualment s'han finançat mitjançant deu subvencions
directes durant el període d'alarma les ajudes derivades de la
Prestació Social COVID-19 per a persones que no poden
accedir a cap altra prestació de subsistència i que es troben en
situació de greu precarietat econòmica. El resum de les dades
s'exposa a continuació:

Cáritas Diocesana de Mallorca (2
subvencions) 1.444,002,78 € 

Creu Roja Illes Balears (2
subvencions) 640.572,09 €

Cáritas Diocesana de Menorca (2
subvencions) 93.205,18 €

Metges del món Illes Balears (1
subvenció) 237.392,67 €

Cáritas Diocesana d'Eivissa (2
subvencions) 183.287,32 €

Hermanas Oblatas del Santísimo
Redentor (Casal petit) (1 subvenció) 150.978.74 €

Total 2.749.438,78 €

Les entitats han concedit 2.377 ajuts que han arribat a un
total de 4.385 beneficiaris.

Palma, a 28 de juliol de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 5547 a 5549/20, de la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de
contagis. hospitalitzacions i morts a causa de la grip
estacional a Balears els anys 2018, 2019 i 2020.

Contagis Hospitalitacions Morts

Any 2018 22.717 844 30

Any 2019 18.428 687 21

Any 2020
(1r trimestre)

12.680 440 5

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

A la Pregunta RGE núm. 5557/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a material de protecció sanitari facilitat
als treballadors del centre MaterMisericordiae el mes de
març de 2020.

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

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 14276/20, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Miquel
Lázaro del sindicat SIMEBAL, sobre un seguit de
propostes per poder construir una sanitat al més alt nivell.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre de 2020, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença del
Sr. Miquel Lázaro, del sindicat SIMEBAL, per tal d'informar
sobre el tema indicat.

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 14432/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca, sobre la incidència
relativa al procés d'inscripció telemàtica per als cicles
formatius de grau superior i com solucionar-la.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre de 2020, conformement amb l'article 192.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i recerca, per tal d'informar sobre indicat, atesa la
imminència de l'inici del curs 2020-2021 de formació
professional, prevista per a dimarts 29 de setembre.

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 14303/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre de 2020, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per 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, per la pregunta RGE
núm. 14625/20, relativa a accions del Govern de les Illes
Balears davant la proposta del Govern central en relació amb
l'exclusió del sector comerç i hostaleria de l'extensió dels
ERTO.

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Rectificació de l'escrit RGE núm. 13749/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre de 2020, admet a tràmit els escrits RGE núm.
14290 i 14401/20, presentats pel Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, mitjançant els quals rectifica la
sol·licitud de compareixença esmentada, en el sentit que la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts acordi la compareixença
urgent de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors sobre la
posició del Govern de les Illes Balears respecte del Reial decret
llei 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter
extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals i respecte
de l'alliberament de romanents de les entitats locals perquè
puguin ser invertits pels ajuntaments i consells insulars sanejats
sense limitacions.

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvi a la Comissió de Reglament. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14417/20, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i queda
assabentada que a la Comissió de Reglament la diputada
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Mercedes Garrido i Rodríguez substitueix la diputada Pilar
Carbonero i Sánchez.

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Declaracions de béns patrimonials i activitats que

proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics
dels diputats i les diputades.

En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 16 de setembre de 2020, es
procedeix a la publicació de la declaració de béns patrimonials
i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos
econòmics, per adquisició de la condició de diputat o diputada
dels diputats i les diputades següents:

Sra. Francina Armengol i Socías
Sr. Maxo Benalal i Bendrihem
Sra. Helena Benlloch i Bottini
Sr. Damià Borràs i Barber
Sra. María Salomé Cabrera i Roselló
Sra. Joana Aina Campomar i Orell
Sr. Jorge Campos i Asensi
Sr. José Luis Camps i Pons
Sra. Sílvia Cano i Juan
Sra. María Pilar Carbonero i Sánchez
Sr. Enric Casanova i Peiró
Sr. Gabriel Company i Bauzá
Sr. Antonio Costa i Costa
Sra. Pilar Costa i Serra
Sr. Juli Dalmau i de Mata
Sra. Margalida Durán i Cladera
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort
Sr. Ares Fernández i Lombardo
Sra. Irantzu Fernández i Prieto
Sr. Josep Ferrà i Terrassa
Sr. Joan Ferrer i Ripoll
Sr. Jaume Font i Barceló
Sra. Patrícia Font i Marbán
Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
Sra. Beatriu Gamundí i Molina
Sra. Maria Antònia García i Sastre
Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola
Sra. Patricia Guasp i Barrero
Sr. Mariano Juan i Guasch
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir
Sr. Alejandro López i Soria
Sra. María Tania Marí i Marí
Sra. Virginia Marí i Rennesson
Sr. Vicent Marí i Torres
Sr. Jordi Marí i Tur
Sra. Antònia Martín i Perdiz
Sr. Joan Josep Mas i Tugores

Sr. Joan Mascaró i Bosch
Sra. Cristina Mayor i Abad
Sr. Josep Melià i Ques
Sr. Jesús Méndez i Baiges
Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero
Sra. María Asunción Pons i Fullana
Sra. Catalina Pons i Salom
Sra. Idoia Ribas i Marino
Sra. Maria Núria Riera i Martos
Sr. Sergio Rodríguez i Farré
Sr. Sebastià Sagreras i Ballester
Sra. Maria Esperança Sans i Regis
Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho
Sr. Vicenç Thomas i Mulet
Sra. Irene Triay i Fedelich
Sr. Miquel Vidal i Vidal

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Declaració de béns patrimonials i activitats que

proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics
dels diputats i les diputades.

En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 16 de setembre de 2020, es
procedeix a la publicació de la declaració de béns patrimonials
i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos
econòmics, per pèrdua de la condició de diputat del Sr. Jaume
Font i Barceló.

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Declaracions tributàries relatives a l’impost sobre la

renda de les persones físiques dels diputats i les diputades.

En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 16 de setembre de 2020, es
procedeix a la publicació de les declaracions tributàries
relatives a l’impost sobre la renda de les persones físiques dels
diputats i les diputades següents:

Sra. Francina Armengol i Socías
Sr. Maxo Benalal i Bendrihem
Sra. Helena Benlloch i Bottini
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http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-477-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-74-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-458-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-342-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-431-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-503-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-472-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-453-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-466-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-22-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-417-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-460-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-444-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-473-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-407-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-485-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-482-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-479-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-400-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-490-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-447-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-478-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-480-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-506-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-491-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-502-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-505-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-488-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-488-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-481-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-484-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-484-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-486-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-494-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-332-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-495-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-474-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-501-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-487-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-290-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-507-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-401-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-22-10-FINAL.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-22-10-FINAL.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-5-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-483-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-465-2018.PDF
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Sr. Damià Borràs i Barber
Sra. María Salomé Cabrera i Roselló
Sra. Joana Aina Campomar i Orell
Sr. Jorge Campos i Asensi
Sr. José Luis Camps i Pons
Sra. Sílvia Cano i Juan
Sr. Enric Casanova i Peiró
Sr. Josep Castells i Baró
Sr. Gabriel Company i Bauzá
Sr. Antonio Costa i Costa
Sra. Pilar Costa i Serra
Sr. Juli Dalmau i de Mata
Sra. Margalida Durán i Cladera
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort
Sr. Ares Fernández i Lombardo
Sra. Irantzu Fernández i Prieto
Sr. Josep Ferrà i Terrassa
Sr. Joan Ferrer i Ripoll
Sr. Jaume Font i Barceló
Sra. Patrícia Font i Marbán
Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
Sra. Beatriu Gamundí i Molina
Sra. Maria Antònia García i Sastre
Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola
Sra. Patricia Guasp i Barrero
Sr. Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Sr. Mariano Juan i Guasch
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir
Sr. Alejandro López i Soria
Sra. María Tania Marí i Marí
Sra. Virginia Marí i Rennesson
Sr. Vicent Marí i Torres
Sr. Jordi Marí i Tur
Sra. Antònia Martín i Perdiz
Sr. Joan Josep Mas i Tugores
Sr. Joan Mascaró i Bosch
Sra. Cristina Mayor i Abad
Sr. Josep Melià i Ques
Sr. Jesús Méndez i Baiges
Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero
Sra. María Asunción Pons i Fullana
Sra. Idoia Ribas i Marino
Sra. Maria Núria Riera i Martos
Sr. Sergio Rodríguez i Farré
Sr. Sebastià Sagreras i Ballester
Sra. Maria Esperança Sans i Regis
Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster
Sr. Vicenç Thomas i Mulet
Sra. Irene Triay i Fedelich
Sra. Maria Antònia Truyols i Martí
Sra. Sílvia Tur i Ribas
Sr. Miquel Vidal i Vidal

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Declaracions de l’examen d’incompatibilitats a què es

refereixen els articles 8.1.2n i 22.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, a les quals es reflecteixen les
dades relatives a la professió i als càrrecs públics que
exerceixen els diputats i les diputades.

En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 16 de setembre de 2020, es
procedeix a la publicació de les declaracions de l’examen
d’incompatibilitats a què es refereixen els articles 8.1.2n i 22.2
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, a la qual es
reflecteixen les dades relatives a la professió i als càrrecs
públics que exerceixen dels diputats i les diputades següents:

Sra. Francina Armengol i Socías
Sr. Maxo Benalal i Bendrihem
Sra. Helena Benlloch i Bottini
Sr. Damià Borràs i Barber
Sra. María Salomé Cabrera i Roselló
Sra. Joana Aina Campomar i Orell
Sr. Jorge Campos i Asensi
Sr. José Luis Camps i Pons
Sra. Sílvia Cano i Juan
Sra. María Pilar Carbonero i Sánchez
Sr. Enric Casanova i Peiró
Sr. Josep Castells i Baró
Sr. Gabriel Company i Bauzá
Sr. Antonio Costa i Costa
Sra. Pilar Costa i Serra
Sr. Juli Dalmau i de Mata
Sra. Margalida Durán i Cladera
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort
Sr. Ares Fernández i Lombardo
Sra. Irantzu Fernández i Prieto
Sr. Josep Ferrà i Terrassa
Sr. Joan Ferrer i Ripoll
Sr. Jaume Font i Barceló
Sra. Patrícia Font i Marbán
Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
Sra. Beatriu Gamundí i Molina
Sra. Maria Antònia García i Sastre
Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola
Sra. Patricia Guasp i Barrero
Sr. Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Sr. Mariano Juan i Guasch
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir
Sr. Alejandro López i Soria
Sra. María Tania Marí i Marí
Sra. Virginia Marí i Rennesson
Sr. Vicent Marí i Torres
Sr. Jordi Marí i Tur
Sra. Antònia Martín i Perdiz
Sr. Joan Josep Mas i Tugores
Sr. Joan Mascaró i Bosch
Sra. Cristina Mayor i Abad
Sr. Josep Melià i Ques

http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-330-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-475-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-403-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-493-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-476-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-409-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-425-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-418-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-357-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-477-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-74-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-458-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-342-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-431-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-503-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-472-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-453-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-466-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-22-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-417-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-460-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-444-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-473-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-473-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-485-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-482-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-489-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-489-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-400-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-490-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-447-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-478-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-480-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-506-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-491-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-502-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-505-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-488-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-301-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-481-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-484-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-326-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-494-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-332-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-495-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-474-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-501-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-381-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-290-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-507-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-504-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-429-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-401-2018.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-5-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-483-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-465-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-330-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-475-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-403-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-493-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-476-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-409-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-469-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-425-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-418-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-418-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-477-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-74-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-458-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-342-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-431-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-503-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-472-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-453-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-466-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-22-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-417-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-460-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-444-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-473-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-473-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-485-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-482-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-489-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-479-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-400-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-490-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-447-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-478-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-480-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-506-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-491-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-502-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-505-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-488-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-301-10.PDF
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Sr. Jesús Méndez i Baiges
Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero
Sra. María Asunción Pons i Fullana
Sra. Catalina Pons i Salom
Sra. Idoia Ribas i Marino
Sra. Maria Núria Riera i Martos
Sr. Sergio Rodríguez i Farré
Sr. Sebastià Sagreras i Ballester
Sra. Maria Esperança Sans i Regis
Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster
Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho
Sr. Vicenç Thomas i Mulet
Sra. Irene Triay i Fedelich
Sra. Maria Antònia Truyols i Martí
Sra. Sílvia Tur i Ribas
Sr. Miquel Vidal i Vidal

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Acord de la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament

de les Illes Balears d’ampliar les mesures de prevenció i
reduir el risc de contagis de COVID-19 durant el transcurs
de les sessions plenàries.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 23 de setembre
de 2020, i un cop que aquesta acorda per unanimitat d’aprovar
l’acord d’ampliar les mesures de prevenció i reduir el risc de
contagis de COVID-19 durant el transcurs de les sessions
plenàries, adopta formalment l’acord següent:

Acord d’ampliar les mesures de prevenció i reduir el risc
de contagis de COVID-19 durant el transcurs de les

sessions plenàries

Atenent les recomanacions de les autoritats sanitàries i amb
la finalitat d’ampliar les mesures de prevenció  i reduir el risc
de contagis per COVID-19 durant el transcurs de les sessions
plenàries, s’estableixen les següents mesures i restriccions per
augmentar la distància interpersonal entre els diputats i
diputades, la Mesa i la Junta de Portaveus, en sessió de dia 23
de setembre de 2020, acorden, per unanimitat, el següent. 

La distribució dels diputats i les diputades a la Sala de Plens
serà la següent:
• Els cinc membres de la Mesa se situaran a l’escó que els

pertoca pel càrrec.
• Les dues membres del Govern que són diputades ocuparan

el seu lloc habitual com a membres del Govern.
• Els vint-i-vuit diputats i diputades estaran situats als escons.

Segons el repartiment per fórmula d’Hondt, a cada grup
parlamentari li correspon ocupar el següent nombre
d’escons:

28 escons

GP Socialista 10

GP Popular 8

GP Unidas Podemos 3

GP Ciudadanos 3

GP MÉS per Mallorca 2

GP VOX–Actua Baleares 1

GP El Pi-Proposta per les Illes Balears 1

GP Mixt 1

Als Grups Parlamentaris VOX-Actua Baleares, El
Pi-proposta per les Illes Balears i Mixt, als quals, segons la
distribució anterior, només els correspon un escó, se’ls
permetrà ocupar l’escó contigu per part d’un altre membre del
seu grup parlamentari, tal com s’assenyala a la distribució
annexa.

A l’espai destinat als membres del Govern de les Illes
Balears només hi podran seure vuit consellers o conselleres de
forma simultània. En cas de necessitat, s’habilitarà un espai per
a la resta. 

Els diputats i les diputades que no ocupin un escó a la Sala
de les Cariàtides podran fer el seguiment de la sessió plenària
a la Sala Verda, que es condicionarà per a aquesta finalitat.

Intervencions  orals dels diputats

Les intervencions per part dels diputats i les diputades,
llevat d’aquelles que es realitzin des de la tribuna d’oradors, es
faran des dels escons; per tant aquells diputats i diputades que
no siguin presents físicament a la Sala de les Cariàtides hi
acudiran amb la finalitat de realitzar-hi les intervencions
respectives.

Votacions

Les votacions ordinàries es realitzaran de forma electrònica
des dels escons, en la forma establerta per la Mesa i la Junta de
Portaveus en sessió de dia 10 de setembre de 2020, a l’Acord
davant l’aïllament o la quarantena per COVID-19 d’un diputat
o diputada. Amb aquesta finalitat aquells diputats i diputades
que no siguin presents físicament a la Sala de les Cariàtides hi
acudiran en el moment de les votacions.

Vigència

El present acord serà vigent mentre ho siguin el Reial
Decret Llei 21/2020, de 9 juny, de mesures urgents de
prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi
ocasionada per la COVID-19 i la normativa adoptada pel
Govern de les Illes Balears.

Així mateix, la Mesa acorda de comunicar aquest acord a
tots els grups parlamentaris i als Serveis Jurídics de la cambra
i n’ordena la seva publicació al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

Palma, a 23 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-481-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-484-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-326-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-486-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-494-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-332-10.PDF
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	RGE núm. 14360/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de plaça a cicles formatius de grau superior mitjançant el sistema telemàtic a l'IES Joan Ramis i Ramis.
	RGE núm. 14361/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de plaça a cicles formatius de grau superior mitjançant el sistema telemàtic a l'IES Pasqual Calbó.
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	RGE núm. 14368/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau superior a l'IES Joan Ramis i Ramis mitjançant sistema anònim en les quals no consta que s'hagi aportat cap dels documents requerits.
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	RGE núm. 14390/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala Delegació Territorial d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per al curs 2020-2021 a l'IES Josep M. Quadrado.
	RGE núm. 14391/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala Delegació Territorial d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per al curs 2020-2021 a l'IES Cap de Llevant.
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	RGE núm. 14394/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala Delegació Territorial d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per al curs 2020-2021 a l'Escola d'Art de Menorca.
	RGE núm. 14395/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala Delegació Territorial d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per al curs 2020-2021 a l'IES Biel Martí.
	RGE núm. 14396/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamacions ala Delegació Territorial d'Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud d'inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per al curs 2020-2021 a l'IES Josep Miquel Guàrdia.
	RGE núm. 14400/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a identificació d'incidència en el procés d'inscripció telemàtica als cicles formatius de grau superior per al curs 2020-2021 per part de la conselleria.
	RGE núm. 14416/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a realització de proves tests de detecció de la COVID-19 a oficines de farmàcia de les Illes Balears, davant la situació de la segona onada de COVID-19.
	RGE núm. 14418/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a comissió interdepartamental d'estudi dels complements de rendes diferents a les pensions no contributives, establerta al Decret llei 10/2020, de 12 de juny de 2020.
	RGE núm. 14421/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a expedients oberts i tramitats de reintegrament i sancionadors, corresponents a les prestacions de drets subjectius: renda d'emancipació, complement de rendes a les pensions no contributives, renda social garantida (RESOGA).
	RGE núm. 14433/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús del castellà a instituts d'Eivissa.
	RGE núm. 14610/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrers amb més contagis a Eivissa i Sant Antoni de Portmany.
	RGE núm. 14611/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per determinar les restriccions a Eivissa (1).
	RGE núm. 14612/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per determinar les restriccions a Eivissa (2).
	RGE núm. 14613/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència de COVID-19 a Sant Josep (Eivissa).
	RGE núm. 14614/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència de COVID-19 a Sant Jordi (Eivissa), Platja d'En Bossa i Cala de Bou.
	RGE núm. 14615/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència de COVID-19 a Sant Joan (Eivissa).
	RGE núm. 14616/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència de COVID-19 a Santa Eulàlia del Riu.
	RGE núm. 14617/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones contagiades per COVID-19 a Vila i Sant Antoni a data 18 de setembre.
	RGE núm. 14618/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones contagiades de la residència Sa Serra.
	RGE núm. 14619/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis per COVID-19 a Sant Joan de Labritja el 18 de setembre.
	RGE núm. 14620/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis per COVID-19 a Santa Eulàlia del Riu el 18 de setembre.
	RGE núm. 14621/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis per COVID-19 a Sant Josep de Sa Talaia el 18 de setembre.
	RGE núm. 14622/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis per COVID-19 a Sant Antoni de Portmany el 18 de setembre.
	RGE núm. 14623/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis per COVID-19 a Eivissa (municipi) el 18 de setembre.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 14625/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a accions del Govern de les Illes Balears davant la proposta del Govern central en relació amb l'exclusió del sector comerç i hostaleria de l'extensió dels ERTO.
	RGE núm. 14643/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nivell del transport interurbà per causa de la COVID-19.
	RGE núm. 14682/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a anàlisi de la incidència de la COVID-19 a les residències de les Illes Balears.
	RGE núm. 14683/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a menors amb necessitats educatives especials.
	RGE núm. 14699/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL sobre qualitat de l'aire.
	RGE núm. 14700/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a participació del Govern en el disseny del Pla Nacional de Reformes.
	RGE núm. 14703/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a instruments de reactivació del sector turístic provinents de la UE.
	RGE núm. 14705/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a immigració il·legal.
	RGE núm. 14706/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a compensació a empresaris i treballadors.
	RGE núm. 14707/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a auditoria externa sobre la gestió de la pandèmia.
	RGE núm. 14708/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç de les dotacions de policia local.
	RGE núm. 14709/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou institut al poliesportiu Prínceps d'Espanya.
	RGE núm. 14710/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de mesures a residències de gent gran i centres de discapacitats per evitar contagis massius de COVID-19.
	RGE núm. 14711/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja del litoral durant l'any 2020.
	RGE núm. 14712/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions econòmiques en el pressupost per a 2021 per a la Reserva de la Biosfera de Menorca.
	RGE núm. 14713/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada del suport a les escoles amb infants amb necessitats especials.
	RGE núm. 14714/20, de la diputada María Tania marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segona onada de COVID-19.
	RGE núm. 14715/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociació dels ERTO amb el sector del comerç.
	RGE núm. 14716/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a postura del Govern en relació amb l'ocupació il·legal d'habitatges.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 14253/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de reactivació del turisme post COVID- 19.
	RGE núm. 14355/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda social garantida i ingrés mínim vital.
	RGE núm. 14413/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a accions contra l'aporofòbia.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 14226/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR i material COVID per a centres educatius de les Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
	RGE núm. 14227/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de protecció sanitària a les escoles respecte dels grups amb major vulnerabilitat davant la pandèmia de COVID-19, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
	RGE núm. 14230/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a suport a la convocatòria de la Plataforma Les Balears Acollim, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
	RGE núm. 14235/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sector turístic, mesures per al manteniment i foment de la seva activitat a la temporada baixa-hivern 2020-2021, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
	RGE núm. 14254/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per a la connectivitat de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori (procediment d'urgència).
	RGE núm. 14277/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar a Menorca, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
	RGE núm. 14309/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ocupació verda a Xarxa Natura 2000, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 14356/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi d'ubicació del'Hotel COVID a l'Arenal de Llucmajor, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 14415/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a voluntariat als centres educatius, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 4139/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució en relació amb la recaptació de l'impost de turisme sostenible els anys 2016, 2017 i 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 7668/19, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament d'aigua dessalada al nucli urbà de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 8333/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversió al tren lleuger a la Badia de Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 8334/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversió al tren a Mallorca.
	A la Pregunta RGE núm. 2630/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per impulsar infraestructures necessàries per a la millora de les pràctiques i, especialment, les referides al "coldrironing".
	A les Preguntes RGE núm. 2866 a 2914 i 2918 a 2935/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a expedients de desnonaments que s'han obert els anys 2016, 2017, 2018 i 2019 a habitatges de protecció oficial públics en els municipis de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 3192 a 3197/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a impuls i potenciació de la connectivitat aèria com a conseqüència de la fallida de Thomas Cook (1 a 6).
	A la Pregunta RGE núm. 3220/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a UVI de què disposa cada illa en temporada alta.
	A les Preguntes RGE núm. 5146 i 5147/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a mesures de desinfecció als Serveis Ferroviaris de Mallorca i als mitjans de transport pertanyents al Consorci de Transports de Mallorca (CTM) amb motiu de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 5163/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocol de col·laboració del GOIB i la Delegació del Govern (GOB Espanya) per descongestionar l'Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears i millora del servei.
	A la Pregunta RGE núm. 5165/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mediadors interculturals als serveis públics.
	A la Pregunta RGE núm. 5167/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de suport a les entitats locals en matèria de mediació intercultural.
	A la Pregunta RGE núm. 5168/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions en matèria d'acollida i integració de les persones migrades.
	A les Preguntes RGE núm. 5547 a 5549/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de contagis. hospitalitzacions i morts a causa de la grip estacional a Balears els anys 2018, 2019 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5557/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a material de protecció sanitari facilitat als treballadors del centre MaterMisericordiae el mes de març de 2020.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 14276/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença del Sr. Miquel Lázaro del sindicat SIMEBAL, sobre un seguit de propostes per poder construir una sanitat al més alt nivell.
	RGE núm. 14432/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, sobre la incidència relativa al procés d'inscripció telemàtica per als cicles formatius de grau superior i com solucionar-la.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 14303/20.
	Rectificació de l'escrit RGE núm. 13749/20.
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