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AJ) RGE núm. 14696/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura de la línia
d'ajudes per subvencionar punts de càrrega elèctrics per a particulars i empreses. 3835

AK) RGE núm. 14697/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura de la línia
d'ajudes per fomentar l'eficiència energètica dels habitatges mitjançant l'aïllament i la rehabilitació. 3836

AL) RGE núm. 14735/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
adhesió al pla d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics MOVES II. 3836

AM) RGE núm. 14736/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
conseqüències de la no-adhesió al pla d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics MOVES II. 3836

AN) RGE núm. 14738/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
previsió d'adhesió al pla d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics MOVES II. 3836

AO) RGE núm. 14748/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a bilingüisme al perfil oficial de
Twitter del Govern. 3836

AP) RGE núm. 14749/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de mascaretes KN95. 3836

AQ) RGE núm. 14750/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a garantia que ofereixen les mascaretes KN95. 3837

AR) RGE núm. 14751/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a punt àlgid de la segona onada de la pandèmia. 3837

AS) RGE núm. 14771/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a contractació
per part del Servei de Salut de les Illes Balears de personal sanitari i qualsevol altre categoria destinat al reforç per la COVID-19 en
l'estratègia de contenció i posterior prevenció de rebrots. 3837

AT) RGE núm. 14772/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Comissió contra
la violència a l'esport (1). 3837

AU) RGE núm. 14774/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanyes de
sensibilització i programes realitzats per l'EPRTVIB (IB3) respecte de la violència a l'esport. 3837

AV) RGE núm. 14775/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunes de la
campanya de la grip 2020-2021 a les Illes Balears (1). 3838

AW) RGE núm. 14776/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunes de
la campanya de la grip 2020-2021 a les Illes Balears (2). 3838

AX) RGE núm. 14786/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres educatius
que han activat el protocol COVID a 25 de setembre de 2020. 3838

AY) RGE núm. 14787/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes de centres
educatius infectats per COVID-19 a 25 de setembre de 2020. 3838

AZ) RGE núm. 14788/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes de centres
educatius en quarantena  a 25 de setembre de 2020. 3838

BA) RGE núm. 14789/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes de centres
educatius que han donat positiu per COVID-19 fins a 25 de setembre de 2020. 3839

BB) RGE núm. 14790/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules tancades per
COVID-19 fins a 25 de setembre de 2020. 3839

BC) RGE núm. 14791/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes
d'ensenyament obligatori infectats per COVID-19 a 25 de setembre de 2020. 3839

BD) RGE núm. 14792/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes
d'ensenyament obligatori en quarantena a 25 de setembre de 2020. 3839
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BE) RGE núm. 14793/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes
d'ensenyament obligatori que han donat positiu per COVID-19 a 25 de setembre de 2020. 3839

BF) RGE núm. 14794/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres educatius
tancats per COVID-19 a 25 de setembre de 2020. 3839

BG) RGE núm. 14795/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a docents contagiats
per COVID-19 a 25 de setembre de 2020. 3840

BH) RGE núm. 14796/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a docents en
quarantena o aïllats a 25 de setembre de 2020. 3840

BI) RGE núm. 14797/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fiabilitat de les
mascaretes de protecció subministrades a escoles i docents. 3840

BJ) RGE núm. 14798/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mascaretes
subministrades als centres educatius a 25 de setembre. 3840

BK) RGE núm. 14799/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mascaretes
subministrades als centres educatius a 25 de setembre de 2020 (1). 3840

BL) RGE núm. 14800/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mascaretes
subministrades als centres educatius a 25 de setembre de 2020 (2). 3840

BM) RGE núm. 14801/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mascaretes
subministrades als centres educatius a 25 de setembre de 2020 (3). 3841

BN) RGE núm. 14802/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mascaretes
subministrades als centres educatius a 25 de setembre de 2020 (4). 3841

BO) RGE núm. 14803/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mascaretes
subministrades als centres educatius a 25 de setembre de 2020 (5). 3841

BP) RGE núm. 14804/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mascaretes
subministrades als centres educatius a 25 de setembre de 2020 (6). 3841

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 14819/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud d'ajudes
per al turisme. 3841

B) RGE núm. 14864/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a informe Inunbal Llevant Mallorca 2018. 3842

C) RGE núm. 14865/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a adopció
de mesures extraordinàries en relació amb el comerç. 3842

D) RGE núm. 14869/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a atenció presencial als serveis del
SEPE a Eivissa i Formentera. 3842

E) RGE núm. 14870/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a balanç de la situació de l'epidèmia.
3842

F) RGE núm. 14871/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a insuficiència de la
darrera extensió dels ERTO. 3842

G) RGE núm. 14872/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures previstes
per tal d'alleujar la pressió fiscal davant la dramàtica situació econòmica derivada de la pandèmia. 3842

H) RGE núm. 14873/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del
servei de Salut envers un possible increment de brots i casos de COVID-19 a la tardor-hivern. 3843

I) RGE núm. 14874/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del Pla contra
inundacions de les Illes Balears. 3843
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J) RGE núm. 14875/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partides
econòmiques específiques per a Menorca Reserva de la Biosfera. 3843

K) RGE núm. 14876/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a federalisme interior.
3843

L) RGE núm. 14877/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la
connectivitat aèria de Menorca. 3843

M) RGE núm. 14878/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a captura per part
d'embarcacions foranes de quasi 2 tones de sirviola (Seriola dumerili) a aigües de Balears. 3843

N) RGE núm. 14879/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de les llistes
d'espera. 3844

O) RGE núm. 14880/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a discriminació de
centres educatius en relació amb l'ensenyament semipresencial. 3844

P) RGE núm. 14881/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a harmonització d'imposts per
part del Govern del Sr. Sánchez. 3844

Q) RGE núm. 14882/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats del suposat Pla
de reactivació. 3844

R) RGE núm. 14883/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a adoctrinament
als centres educatius de Balears. 3844

S) RGE núm. 14884/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a 155 a la sanitat
balear. 3844

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 14628/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a inclusió de la clàusula de responsabilitat
constitucional. 3845

B) RGE núm. 14739/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de l'ocupació il·legal d'habitatges, garantia del dret de la
propietat, de la seguretat de les persones i dels béns i reforç de la convivència social a Balears i al conjunt d'Espanya. 3846

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 14627/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pla urgent de col·laboració amb bancs d'aliments,
menjadors socials i locals d'auxili social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).

3848

B) RGE núm. 14681/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels
campaments militars per a nins soldats, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 3849

C) RGE núm. 14698/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la societat
de garantia recíproca ISBA, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 3852

D) RGE núm. 14734/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació de les proves de batxillerat d'accés a la Universitat
(PBAU) 2021, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 3853

E) RGE núm. 14740/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a compromís absolut amb el comerç
de proximitat, davant la Comissió d'Economia. 3853

F) RGE núm. 14741/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a adhesió immediata de la comunitat
autònoma de les Illes Balears al programa MOVES II de mobilitat sostenible, davant la Comissió d'Economia. 3854

G) RGE núm. 14765/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls al sector de l'exhibició cinematogràfica, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 3855

H) RGE núm. 14767/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a educació inclusiva de qualitat, davant
la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 3856
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I) RGE núm. 14770/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bons turístics per incentivar el turisme entre illes en temporada
baixa, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència). 3857

J) RGE núm. 14806/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garanties relatives a l'extensió i flexibilització dels crèdits ICO
per a PIME i autònoms afectats per la crisi sanitària de la pandèmia de COVID-19, davant la Comissió de Turisme i Treball
(procediment d'urgència). 3857

K) RGE núm. 14809/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'informe de Nacions Unides sobre Veneçuela i condemna
de la violació dels drets humans, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència). 3858

L) RGE núm. 14816/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a defensa del Rei Felip VI, davant la Comissió d'Assumptes
Institucional i Generals. 3859

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 14651/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença de la directora de
l'Institut Balear de la Dona, sobre la convocatòria de subvencions per fomentar la contractació de dones víctimes de violència masclista
en projectes d'inserció laboral. 3860

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3437/20. 3860

B) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 14712/20. 3860

C) Creació d'una Ponència d’estudi per a l’elaboració d’un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament
i d’actualització i adaptació d’aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19, en el si de la Comissió de
Reglament del Parlament de les Illes Balears. 3861

4. INFORMACIONS

A) Canvi a la Comissió de Reglament del Parlament de les Illes Balears. 3861

B) Resolució de Presidència en relació amb el cessament de la Sra. Maria Antònia Cantallops Alemany com a personal eventual
adscrita al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears. 3861

C) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament de la Sra. Aina Maria Coll Pou com a personal eventual adscrita
funcionalment al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears. 3862

D) Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en relació amb la convocatòria per proveir mitjançant el sistema de lliure
designació una plaça vacant dotada pressupostàriament del cos d'uixers per ocupar el lloc de treball de viceuixer/a major del Parlament
de les Illes Balears. 3862

E) Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en relació amb la convocatòria d'una plaça del cos facultatiu tècnic, especialitat
informàtica per ocupar com a funcionari de carrera el lloc de treball de responsable d'Explotació i Gestió de l'Àrea Tecnològica i de
Gestió Patrimonial del Parlament de les Illes Balears. 3863

F) Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en relació amb la convocatòria per proveir per concurs de mèrits una plaça del
cos d'administratius per ocupar com a funcionari de carrera el lloc de treball d'administratiu de l'Àrea d'Assistència Tècnica
Parlamentària del Parlament de les Illes Balears. 3863

G) Nomenament de la Sra. Margarita Irene Barceló i Vives com a viceuixera major del Parlament de les Illes Balears pel sistema
de lliure designació i del cessament com uixera del cos d’uixers. 3863

H) Declaracions de béns patrimonials i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les
diputades. 3864

I) Declaracions tributàries relatives a l’impost sobre la renda de les persones físiques dels diputats i les diputades de l'any 2018.  
3864
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J) Declaracions tributàries relatives a l’impost sobre la renda de les persones físiques dels diputats i les diputades de l'any 2019.  
3864

K) 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.

3865

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 66, de 25 de setembre de 2020. 3865
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de setembre de 2020, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 5181/20, relativa a fidelització dels professionals
sanitaris, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a negociar amb el Govern central per tal que s’inclogui
el cost de la indemnització per residència del personal sanitari
al Règim Especial de les Illes Balears i, al mateix temps, que la
variable insularitat tingui un valor destacat en el futur sistema
de finançament autonòmic.

A la seu del Parlament, 16 de setembre de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de setembre de 2020, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 10401/19, relativa a ràtios escolars als centres
educatius de les Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a reclamar de forma urgent i constatable al Govern
d’Espanya, una partida COVID d’entre els 2.000 milions
promesos per la ministra Celaá, suficient i proporcional a les
necessitats i demandes de la comunitat educativa de les nostres
illes, perquè es puguin aplicar protocols adequats de seguretat
sanitària als centres educatius públics i privats concertats, tant
si són centres ordinaris com centres d’educació especial. El
Govern haurà de retre compte detallat d’aquestes actuacions en
seu parlamentària dins el primer trimestre del curs 2020-2021.

A la seu del Parlament, 16 de setembre de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de setembre de 2020, debaté la InterpelAlació RGE núm.
11441/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en relació amb l'exclusió social i la pobresa
infantil.

Actuà com a interpelAlant la diputada Margalida Durán i
Cladera i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera d'Afers Socials i Esports. Hi hagué torn de rèplica i
de contrarèplica.

Palma, 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de setembre de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 14175/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a constitució de la comissió
d'experts en educació infantil, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

B) RGE núm. 14179/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures
de prevenció de contagis de la COVID-19 a l'inici del curs
escolar, que contestà el conseller d'Educació, Universitat i
Recerca.

C) RGE núm. 14182/20, de la diputada M. Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a recursos tecnològics necessaris als centres
educatius, que contestà el conseller d'Educació, Universitat i
Recerca.

D) RGE núm. 14187/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret de
regulació de residus sanitaris, que contestà el conseller de Medi
Ambient i Territori.

E) RGE núm. 14188/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
sanitàries i socials de prevenció aprovades per evitar la
propagació de la COVID-19 a les Illes Balears, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

F) RGE núm. 14189/20, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon cable
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de connexió entre Mallorca i Menorca, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius.

G) RGE núm. 14207/20, de la diputada Margarita Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brots de la
COVID-19 a les residències de les Illes Balears, que contestà
la consellera de Salut i Consum.

H) RGE núm. 14191/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions en
relació amb l'inici del curs escolar, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

I) RGE núm. 14192/20, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Balears
com a destinació segura, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

J) RGE núm. 14193/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts per als
autònoms, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

K) RGE núm. 14194/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a caiguda d'ingressos no
financers de la comunitat autònoma, que contestà la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors.

L) RGE núm. 14196/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures immediates que durà a terme el Govern per donar una
solució a l'increment de les llistes d'espera i la demora en les
consultes de metges especialistes, que contestà la consellera de
Salut i Consum.

M) RGE núm. 14166/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a distribució del fons COVID-
19 estatal destinat a educació, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

N) RGE núm. 14184/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
col·laboració públicoprivada en matèria de turisme en les
circumstàncies actuals, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

O) RGE núm. 14180/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
increment d'arribada de pasteres a les nostres illes, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 14197/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
finançament necessari per elaborar uns pressuposts que siguin
capaços de fer front a l'emergència sanitària, econòmica i social
a les Illes Balears, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Q) RGE núm. 14195/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a preparació davant la
segona onada del coronavirus, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

R) RGE núm. 14199/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració del Govern sobre l'aixecament de
restriccions sobre viatges, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de setembre de 2020, rebutjà els Punts 1, 2 i 4 de la Moció
RGE núm. 5181/2020, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fidelització dels professionals sanitaris, amb el resultat
següent: 
• Punt 1: vots emesos 57, vots a favor 26, vots en contra 29

i abstencions 2.
• Punt 2: vots emesos 56, vots a favor 25, vots en contra 31

i abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 57, vots a favor 23, vots en contra 34

i abstencions 0.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de setembre de 2020, rebutjà els Punts 1, 2, 3, 5 i 6 de la Moció
RGE núm. 10401/2020, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes
Balears, amb el resultat següent: 
• Punts 1 i 3: vots emesos 57, vots a favor 25, vots en contra

29 i abstencions 1.
• Punt 2: vots emesos 55, vots a favor 17, vots en contra 30

i abstencions 8.
• Punt 5: vots emesos 53, vots a favor 25, vots en contra 28

i abstencions 0.
• Punt 6: vots emesos 53, vots a favor 26, vots en contra 27

i abstencions 0.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la Sra. Presidenta del Govern de les

Illes Balears, davant el Ple de la cambra, sobre la situació
actual de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears i les
conseqüències sanitàries i econòmiques d'aquesta (RGE
núm. 12907/20).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de setembre de 2020, tengué lloc la compareixença de la Sra.
Presidenta del Govern de les Illes Balears, qui informà sobre el
tema indicat.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
23 de juliol de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 177/20, relativa a millora del transport a
l'Institut d'Artà, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a assumir el cost del transport dels alumnes
de Batxillerat i Formació Professional de l'Institut d'Artà
que resideixin al municipi de Sant Llorenç d’Es Cardassar
o a qualsevol altra localitat que no disposi de centre
d'ensenyament secundari.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a obrir un diàleg constant amb les AMIPA
dels diferents centres d'arreu de les Illes Balears per trobar
solucions i propostes al transport dels alumnes de
Batxillerat i Formació Professional d'aquells municipis on
no es disposi de centre d'ensenyament secundari.

A la seu del Parlament, 28 de juliol de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de setembre
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 7618/19, relativa a joves i pornografia, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a millorar el
coneixement sobre el que està passant, així com les
tendències que s'observen actualment. Les investigacions
han d'incloure la consulta d'experts, l'anàlisi de l'oferta i el
consum, els processos d'escalada de conducta i una àmplia
investigació qualitativa basada en la consulta de joves. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l'educació afectivosexual a les
aules, desenvolupant estudis per avaluar l'eficàcia dels
programes, així com per a la reforma de l'educació
afectivosexual, estudiant continguts, materials didàctics
alternatius, vídeos de suport, etc. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar programes familiars d'enfortiment
de les competències en matèria afectiva i sexual. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar activitats conjuntament amb les
entitats en l’àmbit de l'oci i temps lliure, així com amb els
mitjans de comunicació promovent bones pràctiques
comunicatives i en la formació de comunicadors
professionals, així com de comunicadors alternatius
(YouTubers, influencers i altres figures de rellevància
comunicativa). 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a generar una
consciència crítica respecte de la pornografia, a reduir el
seu impacte més negatiu i a limitar-ne la visualització, que
passa per la implicació del conjunt de la societat mitjançant
accions de sensibilització social (prevenció universal i
selectiva), però també accions d'atenció per als casos de
necessitat ja expressada (addiccions a la pornografia,
alteracions que requereixen prevenció indicada o
tractament, dispositius d'escolta per a consultes per part
d'adolescents i joves). 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a estudiar i desenvolupar fórmules legals de
control d’edat, tal i com ha fet el Regne Unit, de manera
que qualsevol proveïdor comercial de pornografia en línia
haurà de realitzar comprovacions sòlides de verificació de
l’edat dels usuaris a efectes que els joves menors d’edat no
puguin accedir a les webs pornogràfiques. En cas que les
webs no compleixin hi haurà d’haver fortes sancions i fins
i tot el seu bloqueig a tot el país. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a regular la publicitat de pornografia que apareix
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de manera indiscriminada a la xarxa, moltes vegades a
pàgines web que res no tenen a veure amb la temàtica,
accessibles a menors d’edat i que, per tant, indueixen al seu
consum.

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2020
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de setembre
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 7693/19, relativa a consentiment sexual, amb
l'esmena RGE núm. 14250/20, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar implantant l’educació amb igualtat,
així com l’educació afectiva sexual a tots els centres públics
i concertats de les Illes Balears, i a adaptar-ne els continguts
als nivells d’educació infantil, primària i secundària. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a impulsar una llei de protecció integral de la
llibertat i la indemnitat sexual i per a l’eradicació de les
violències sexuals, amb el contingut i les mesures de
protecció següents: 

a) La revisió dels delictes contra la llibertat sexual,
adaptant la seva tipificació a les exigències del Conveni del
Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència
contra la dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l'11 de
maig de 2011, especialment quant a la prestació de
consentiment. 

b) Penalitzar els delictes sexuals comesos en grup com
delictes múltiples. 

c) Legislar la violació virtual. 
d) Mesures processals de tutela de les víctimes durant el

procediment. 
e) Mesures de reparació a les víctimes, regulant drets,

ajuts i un procediment urgent per a la seva tramitació i
resolució. 

f) Mesures de prevenció i sensibilització sobre el nou
model de relacions sexuals, que implica el "si no és sí, és
no". 

g) Mesures de formació de tots els agents implicats. 
h) Coordinació de la resposta institucional.

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2020
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 de setembre de 2020, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 8330/20, relativa a
sistema de cita prèvia per a la donació de sang implementat
pel Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l'estat
d'alarma per la gestió de la COVID-19, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

D)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el sistema de cita prèvia per a la
donació de sang establert pel Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears durant l’estat d’alarma, una vegada se superin
les mesures de restricció de moviment i d’aïllament social.

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de setembre
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 9500/20, relativa a moratòria d'efecte immediat a
la presentació de nous projectes de recerca, exploració i
explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals, mentre
es tramiten i aproven el Projecte de llei de canvi climàtic i
transició energètica i la Proposició de llei sobre la protecció
de la Mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels
danys que pugui produir l'exploració, la recerca i l'explotació
d'hidrocarburs i altres substàncies minerals, amb l'esmena
RGE núm. 14248/20, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a establir, mentre es tramiten i aproven el Projecte
de llei de canvi climàtic i transició energètica i la
Proposició de llei del Parlament de les Illes Balears sobre
la protecció de la Mar Mediterrània sota la jurisdicció
espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la
recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies
minerals, una moratòria d'efecte immediat dels projectes ja
sol·licitats i dels nous projectes que es puguin presentar de
recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs i altres
substàncies minerals.

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de
setembre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 3267/20, contra la criminalització de l'ajuda
humanitària als refugiats en situació de perill, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears se solidaritza amb
SARAH MARDINI i SEAN BIDEN i altres persones
empresonades o processades penalment arreu d’Europa per
haver salvat persones refugiades en risc de mort a la mar
Mediterrània o en terra ferma. 

2. El Parlament de les Illes Balears exigeix la llibertat i
l’anul·lació de tots els càrrecs d’aquests activistes pels drets
humans i insta el Govern d’Espanya i la Unió Europea a fer
les mediacions internacionals necessàries per aconseguir
l’anul·lació de les seves sentències. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i la Unió Europea que cap dels estats membres
no imposi sancions penals o administratives a aquelles
persones o organitzacions que ajudin, per raons
humanitàries, persones que entrin, transitin o romanguin en
el territori europeu. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i la Unió Europea a acordar urgentment
disposicions justes i sostenibles per compartir
responsabilitats quant a les persones refugiades o
sol·licitants d'asil que arriben a Europa, per garantir la
capacitat dels estats membres d'oferir condicions dignes i
decents. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i la Unió Europea a donar suport a la creació
d'un sistema d'acolliment i/o asil just i eficaç i un pla de
recepció i integració sostenible a les persones refugiades i
especialment a les més vulnerables, com nens, nenes i
dones, i a aquelles sotmeses a tortures o traumatitzades per
conflictes bèl·lics.

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de
setembre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 8905/20, relativa a reconeixement
institucional a les dones víctimes del franquisme, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

G)

El Parlament de les Illes Balears: 

1. Reconeix la violació dels drets humans que patiren de
forma específica les dones durant la Guerra Civil i el
franquisme. 

2. Reconeix el patiment i la gran injustícia a què foren
sotmeses aquelles dones que patiren una doble repressió per
ser familiars de represaliats per la Guerra Civil i el
franquisme i que en molts de casos hagueren de dur el dolor
amagat durant dècades i tirar endavant la seva família totes
soles.

3. Reconeix la lluita d’aquestes dones pioneres en el
moviment feminista i l’emancipació. 

4. Insta el Govern de les Illes Balears a celebrar
homenatges i actes de reparació per tal de reconèixer el
patiment al qual foren sotmeses milers de dones i per tal de
preservar de l'oblit la memòria de les dones víctimes de la
repressió franquista i de la Guerra Civil i estigmatitzades
com a dones de represaliats o vençuts de la Guerra Civil.

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de setembre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 9478/20,
relativa a ratificació del Conveni núm. 177 de la IOT sobre
teletreball, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a ratificar el Conveni núm. 177 de l’OIT
sobre el treball al domicili. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a engegar les modificacions legislatives
necessàries perquè aquesta modalitat laboral de treball des
de casa o teletreball estigui protegida i amb les mateixes
condicions que altres modalitats.

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez
La vicepresidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson
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2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del

Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
23 de juliol de 2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
10282/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes
en el transport escolar que afecten els alumnes que es desplacen
diàriament a l'IES de Binissalem, amb el resultat següent: 
• Punts 1 i 2: vots emesos 11, vots a favor 5, vots en contra

6 i abstencions 0.
• Punt 3: vots emesos 11, vots a favor 4, vots en contra 6 i

abstencions 1.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 16 de setembre de 2020, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 8167/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cessament del Sr. Manuel Palomino i Chacón,
director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes
Balears, amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor
4, vots en contra 6 i abstencions 2.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'inspector en cap d'Educació,

davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca, sobre
les funcions de supervisió i control, des del punt de vista
pedagògic i organitzatiu, del funcionament dels centres
educatius i dels programes que hi incideixen (RGE núm.
2611/20).

A la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre
de 2020, tengué lloc la compareixença de l'inspector en cap
d'Educació, qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament del debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 10928/20.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de setembre
de 2020, s'ajornà la proposició no de llei esmentada, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a garanties per a la seguretat
i la convivència ciutadanes enfront de l'ocupació il·legal
d'habitatges.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Rebuig de la sol·licitud de compareixença RGE núm.

9562/20.

 A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre de 2020, es
rebutjà, per 27 vots a favor i 29 en contra, conformement amb
l'article 101.2 del Reglament de la cambra, la sol·licitud de
compareixença esmentada, d'un representant del Col·legi
Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears davant la
tramitació del Decret llei 8/2020, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de compareixença del conseller de Model

Econòmic, Turisme i Treball sobre la tramitació del Decret
llei 8/2020 (RGE núm. 9565/20).

 A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre de 2020, s'acorda
de recaptar la compareixença del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball sobre la tramitació del Decret llei
8/2020, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSTA DE REFORMA DEL REGLAMENT
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de setembre de 2020, d'acord amb l'article 206 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en concordança
amb l'article 138 del mateix text, admet a tràmit la Proposta de
reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears RGE
núm. 14652/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
MÉS per Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes Balears.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

D'acord amb el que preveuen els articles 183 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i El Pi-
Proposta per les Illes Balears presenten la proposició de llei
següent.

PROPOSTA DE REFORMA DEL REGLAMENT DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 23 de la Constitució Espanyola disposa:
"Article 23. 1. Els ciutadans tenen el dret a participar en els
afers públics, directament o per mitjà de representants
lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi
universal.
2. Tenen també el dret d’accedir en condicions d’igualtat a
les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que les
lleis assenyalin”.

Segons el Tribunal Constitucional, aquest dret de l'article
23.2 és un dret de configuració legal, per la qual cosa
competeix a la llei establir els drets i les facultats que
corresponen als diferents càrrecs i funcions, drets i facultats
que així queden integrats a l'estatus propi de cada càrrec, amb
la conseqüència que podran els seus titulars, en exercici de
l'article 23.2 de la Constitució Espanyola, accionar davant els
òrgans jurisdiccionals el ius in officium que considerin
il·legítimament constret o ignorat per actes del poder públic,
inclosos els pertanyents a l'òrgan en el qual s'integren els
titulars del càrrec (SSTC 161/1988, fonament jurídic 7è;
181/1989, fonament jurídic 4t; 214/1990, fonament jurídic 5è;
15/1992, fonament jurídic 3r, entre altres).

L’article 14 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears disposa:

“Article 14.1 Els diputats i les diputades tenen el dret
d'exercir les facultats i de desenvolupar les funcions que els
atribueix aquest reglament.
4. Els diputats i les diputades tindran dret a formar part,
almenys, d'una comissió”.

Segons el mateix Reglament, “les comissions, llevat que hi
hagi precepte en sentit contrari, seran formades pels membres
que designin els grups parlamentaris, en el nombre que,
respecte de cadascun, indiqui la Mesa del Parlament, oïda la
Junta de Portaveus, i en proporció a la importància numèrica
d'aquells a la cambra. Tots els grups parlamentaris tenen dret
a comptar, com a mínim, amb un o una representant a cada
comissió” (article 42).

L’article 43 disposa que cada comissió elegirà entre els seus
membres una mesa dotada d’un president o una presidenta, un
vicepresident o una vicepresidenta i un secretari o una
secretària, i en regula el règim de substitucions:

“43.6. El vicepresident o la vicepresidenta substitueix el
president o la presidenta i n'exerceix les funcions en cas de
vacant, absència o impossibilitat d'aquest o d’aquesta.
7. En cas d'absència del secretari o la secretària, aquest o
aquesta serà substituït o substituïda per un membre de la
comissió del mateix grup parlamentari.
8. En el supòsit d'absència del secretari o la secretària o del
diputat o la diputada que l’hagi de substituir, de conformitat
amb l'establert a l'apartat anterior, el càrrec serà exercit pel
diputat o la diputada de menor edat present a la comissió”.

Dins l’àmbit parlamentari, les funcions de les comissions
són essencials avui dia, ja que “les comissions coneixeran dels
projectes, les proposicions o els assumptes que els encomani,
d'acord amb la competència respectiva, la Mesa del Parlament”,
i desenvolupen una part rellevant de les funcions
parlamentàries (article 45).

L’article 88 disposa que “quan a l’inici del debat, el
president o la presidenta, els vicepresidents i/o les
vicepresidentes o els secretaris i/o les secretàries de la Mesa de
la cambra o de la comissió, així com els membres del Govern,
desitgin prendre part en el debat en qualitat de diputats o
diputades, ho comunicaran a la Mesa, abandonaran el seu lloc
en aquesta o en els escons reservats a les persones membres del
Govern i no tornaran a ocupar-lo fins que no s'hagi conclòs
la discussió del tema de què es tracti”.

És evident que aquesta situació es produeix habitualment en
el supòsit dels grups parlamentaris que tinguin un sol diputat a
la comissió, ja que els grups parlamentaris que disposin de més
diputats poden permetre's mantenir-ne un a la Mesa i un altre
que fent la intervenció.

Aquest precepte procedeix del Reglament del Congrés dels
Diputats, que ha estat copiat en gran mesura pels reglaments
parlamentaris autonòmics. No obstant això, és en aquests en
major mesura on es produeix el supòsit del qual estem parlant,
especialment des que s'ha posat fi a un extens període de
bipartidisme amb l'aparició de nous partits a l'espectre polític
amb resultats electorals més limitats, de moment, que els grans
partits tradicionals.

En aquest nou context, l'article 88 penalitza injustament
aquests grups parlamentaris minoritaris que disposen d'un sol
diputat a la comissió, tot imposant una regla de procediment
que de fet els priva a les comissions de l'exercici de funcions
parlamentàries (presidència, secretaria) en igualtat de
condicions que els partits majoritaris.
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Entenem que l'evolució de la configuració parlamentària
imposa la necessitat de reconsiderar l'adequació de l'expressat
a l'article 88 amb relació a les comissions, de manera que es
vegi limitada la privació de l'exercici de funcions de
presidència o secretaria a la mesa al temps estricte en què
desenvolupin la seva intervenció, en què s'aplicaran les regles
generals de suplència, amb la finalitat de no deixar mancada de
contingut l’ assignació d’aquestes funcions en haver de
renunciar el diputat president o secretari contínuament el seu
exercici en cada tema de debat, tret que guardés silenci, cosa
que retallaria en aquest cas el legítim pluralisme polític
encarnat per les diverses veus dels grups parlamentaris.

Per tot el que s’ha exposat, es considera necessari modificar
el Reglament del Parlament de les Illes Balears en els termes
següents:

Article únic
Modificació de la Reforma del Reglament del Parlament de
les Illes Balears aprovada dia 19 de març de 2019

"Article 88

1. Quan a l'inici del debat, el president o la presidenta, els
vicepresidents i/o les vicepresidentes o els secretaris i/o les
secretàries de la Mesa de la cambra o de la comissió, així com
els membres del Govern, desitgin prendre part en el debat en
qualitat de diputats o diputades, ho comunicaran a la Mesa,
abandonaran el seu lloc en aquesta o en els escons reservats a
les persones membres del Govern i no tornaran a ocupar-lo fins
que no s'hagi conclòs la discussió del tema de què es tracti.

2. Si un membre de la mesa és l'únic representant del seu grup
en una comissió i desitja intervenir en el debat per expressar la
posició del grup, ho comunicarà a la Mesa i abandonarà el seu
lloc en aquesta fins que no s'hagi conclòs la seva intervenció.
Durant aquesta, en cas de tractar-se del president o la
presidenta o del secretari o la secretària, serà substituït de
conformitat amb el que es preveu a l'article 43 per als supòsits
d'absència.

Disposició final

La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Palma, 21 de setembre de 2020
Les diputades
Antònia Martín i Perdiz
Esperança Sans i Regis
Gloria Santiago i Camacho
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Catalina Pons i Salom

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de setembre de 2020, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14649/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a política del Govern de les Illes
Balears sobre les mesures de reactivació del sector turístic.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares interpelAla el Govern de les
Illes Balears, sobre la política del Govern en relació amb les
mesures de reactivació del sector turístic.

Palma, a 21 de setembre de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 14650/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a política del Govern de les Illes
Balears sobre mesures per a la reactivació del sector del
comerç.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares interpelAla el Govern de les
Illes Balears, sobre la política del Govern en relació amb
mesures per a la reactivació del sector del comerç.

Palma, a 21 de setembre de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

C)
RGE núm. 14654/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb els
menors amb mesures judicials a Es Pinaret i Es Fusteret
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera d'Afers Socials i
Esports del Govern de les Illes Balears, sobre la política
general del Govern en relació amb els menors amb mesures
judicials a Es Pinaret i Es Fusteret, pel procediment d'urgència.
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Motivació del procediment d'urgència: Ateses les darreres
notícies en relació amb l'acomiadament de dos vigilants del
centre Es Pinaret així com els aldarulls i les fugues de menors
d'Es Pinaret que foren notícia el passat mes d'agost, es fa
necessari i urgent que el Govern doni complida informació a la
cambra de la situació dels centres de menors amb mesures
judicials d'Es Pinaret i Es Fusteret i la política que segueix al
respecte.

El Grup Parlamentari Popular, ateses les notícies
aparegudes als mitjans de comunicació en relació amb
l'acomiadament de dos vigilants d'Es Pinaret, així com els
aldarulls i fugues de menors d'Es Pinaret que foren notícia el
passat mes d'agost, interpel·la la consellera d'Afers Socials i
Esports en relació amb la política general que segueix respecte
dels menors amb mesures judicials en els centres Es Pinaret i
Es Fusteret.

Palma, a 22 de setembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de setembre de 2020, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14807/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a reconstrucció econòmica de les Illes Balears,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9476/20.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 9476/20,
relativa a reconstrucció econòmica de les Illes Balears, la
moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reordenar i racionalitzar l’estructura d’entitats i
serveis dedicats al suport a les empreses per tal que en sorgeixi,
si escau, un nou ens que:
• Contribueixi eficaçment a la internacionalització de les

empreses industrials.
• Ofereixi un servei integral d’acompanyament a les empreses

de nova creació per contribuir de forma decisiva a la seva
consolidació.

• Doni suport als processos d’innovació.
• Tengui presència física i presti servei de forma

descentralitzada, a les quatre illes i a les principals ciutats
de l’arxipèlag.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un fons de capital risc per finançar la creació
d’empreses en sectors estratègics de l’economia de les Illes
Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reformular el programa SOIB Joves Qualificats per
tal que empreses del sector privat també s’hi puguin acollir de
tal manera que puguin contractar en pràctiques persones joves
desocupades beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia
Juvenil.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure mesures concretes per fomentar
l’establiment a les Illes Balears de joves emprenedors perquè
hi desenvolupin el seu projecte. Amb aquest objectiu, s’insta a
realitzar una avaluació independent i professional dels
projectes en funció de la seva viabilitat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar una estratègia per atraure l’establiment
familiar de professionals qualificats que puguin desenvolupar
la seva feina en règim de teletreball.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a concretar en un pla estratègic el calendari i els
objectius en matèria d’implantació d’instal·lacions d’energies
renovables socialitzades. Els objectius s’han de fixar, com a
mínim, en termes de nombre de projectes, potència instal·lada
i participació de petits inversors locals, per a cada any i fins al
final de la legislatura.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar dels recursos suficients l’Institut Balear de
l’Energia per complir amb el pla estratègic a què es fa
referència en el punt anterior.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una plataforma d’intermediació digital que
impulsi la venda arreu del món dels productes alimentaris
artesans i de qualitat produïts a les Illes Balears.

Palma, a 25 de setembre de 2020
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de setembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 14630/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de la COVID-19 a Vila i Sant Antoni per cada
100.000 habitants.

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, quina
incidència hi havia de COVID-19 en els darrers 7 i 14 dies per
cada 100.000 habitants?

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

B)
RGE núm. 14634/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dispositius/línies de COVID exprés.

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

La Conselleria de Salut i Consum del GOIB va anunciar a
principis de setembre la disposició d'un servei/línies
COVID-EXPRES per a la presa de mostres per al diagnòstic de
COVID-19.

L'objectiu anunciat és d'augmentar la capacitat de presa de
mostres i augmentar el nombre de PCR, així com
descongestionar els centres de salut per a la realització
d'aquestes proves.

Quants i quan han estat operatius (data i lloc ubicació)
aquests centres fixos i aquestes unitats mòbils?

S'han habilitat aquests espais/unitats a la resta d'illes, a més
de la de Mallorca?

Quantes proves PCR i presa de mostres per a serologies,
s'han realitzat des de la seva obertura a cadascuna d'aquestes
unitats COVID EXPRES, tant fixes com mòbils? (se sol·licita
especificació des de quina data inici/unitat/total proves)

Quin personal (nombre i categories professionals) s'ha
contractat per a aquest servei COVID-EXPRES?

Palma, 21 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 14644/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a contractació del nou PAC de salut de Pollença.

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 començat el Govern de les Illes Balears el procediment
per a la contractació del nou PAC de salut de Pollença?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 14645/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a tramitació del procediment de contractació de la
construcció del nou PAC de salut de Pollença.

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

En quin tràmit del procediment de contractació es troba la
construcció del nou PAC de salut de Pollença?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 14646/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió del Govern en l'adjudicació i execució de
la construcció del nou PAC de salut de Pollença.

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.

Quina previsió d'adjudicació i execució de la construcció
del nou PAC de salut de Pollença té el Govern?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 14656/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aqüífer de Migjorn (Menorca) (1).

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

En quina situació es troba la tramitació i l'execució del
projecte pilot de recàrrega de l'aqüífer de Migjorn (Menorca)?

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

G)
RGE núm. 14657/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aqüífer de Migjorn (Menorca) (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.

Quins motius han endarrerit la licitació i l'adjudicació del
projecte pilot de recàrrega de l'aqüífer de Migjorn (Menorca)?

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

H)
RGE núm. 14658/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aqüífer de Migjorn (Menorca) (3).

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

Renunciarà el Govern de les Illes Balears a executar el
projecte pilot de recàrrega de l'aqüífer de Migjorn (Menorca)?

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 14659/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aqüífer de Migjorn (Menorca) (4).

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

Exigirà o assumirà responsabilitats el Govern de les Illes
Balears pel retard en l'execució del projecte pilot de recàrrega
de l'aqüífer de Migjorn (Menorca)?

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

J)
RGE núm. 14660/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de gasificació de Menorca (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.

En quina situació es troba l'execució del projecte de
gasificació de Menorca?

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 14661/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de gasificació de Menorca (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.

Quins motius han retardat el projecte de gasificació de
Menorca?

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 14662/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de gasificació de Menorca (3).

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

Es produeix un incompliment en els terminis d'execució del
projecte de gasificació de Menorca?

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

M)
RGE núm. 14663/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de gasificació de Menorca (4).

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



3832 BOPIB núm. 67 -  2 d'octubre de 2020

S'han ampliat els terminis d'execució del projecte de
gasificació de Menorca?

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 14664/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de gasificació de Menorca (5).

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

Comparteix el Govern de les Illes Balears la denúncia feta
per l'empresa adjudicatària de la gasificació de Menorca que el
retard en l'execució del projecte frena la reactivació econòmica
d'aquesta illa?

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 14665/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de gasificació de Menorca (6).

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

Exigirà o assumirà responsabilitats el Govern de les Illes
Balears pel retard en la gasificació de Menorca?

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 14666/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
denúncia en relació amb el preu de l'ametlla.

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

Quina valoració fa la consellera d'Agricultura de la
denúncia efectuada per Jaume Coll, pagès i presentador del
programa Uep com anam? d'IB3, en referència al preu de
l'ametlla, que "mentre els pagesos cobram la llavor a 3.30
euros, les cooperatives la venen a 10.20 euros, les més
barates"?

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Q)
RGE núm. 14667/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada dels fangs contaminats de l'antiga depuradora de
Ferreries (Menorca) (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.

En quina situació es troba la tramitació, la licitació i
l'adjudicació de la retirada dels fangs contaminats de l'antiga
estació depuradora de Ferreries (Menorca)?

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)
RGE núm. 14668/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada dels fangs contaminats de l'antiga depuradora de
Ferreries (Menorca) (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.

Quins motius han endarrerit l'execució de la retirada dels
fangs contaminats de l'antiga estació depuradora de Ferreries
(Menorca)?

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

S)
RGE núm. 14669/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada dels fangs contaminats de l'antiga depuradora de
Ferreries (Menorca) (3).

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

Renunciarà el Govern de les Illes Balears a l'execució de la
retirada dels fangs contaminats de l'antiga estació depuradora
de Ferreries (Menorca)?

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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T)
RGE núm. 14670/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada dels fangs contaminats de l'antiga depuradora de
Ferreries (Menorca) (4).

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

Exigirà o assumirà el Govern de les Illes Balears la
responsabilitat pel retard en l'execució de la retirada dels fangs
contaminats de l'antiga estació depuradora de Ferreries
(Menorca)?

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

U)
RGE núm. 14676/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tramitació i instrucció dels procediments sancionadors
respecte de les 1.129 actes per infraccions, segons
afirmacions de la consellera Isabel Castro en el dia d'avui.

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

Sol·licitam especificació dels motius que justifiquen les
1.129 actes per supòsits d'infraccions que, segons la consellera 
Isabel castro, són objecte de tramitació en instrucció del
procediment sancionador corresponent, a dia d'avui.

D'igual manera, sol·licitam detall per emplaçament/
ubicació.

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

V)
RGE núm. 14677/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
acomiadament de dues persones que presten servei per a
l'empresa de seguretat a Es Pinaret amb motiu dels fets
ocorreguts dia 22 d'agost en el centre socioeducatiu.

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

Sol·licitam informació detallada de:

1. Motius pels quals dos treballadors han deixat de prestar
serveis a l'empresa de seguretat. Han estat acomiadats?

2. Expedients oberts en relació amb el personal que presta
serveis a Es Pinaret amb motiu dels fets/incidents ocorreguts el
22 d'agost.

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

W)
RGE núm. 14678/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal que presta serveis de protecció i vigilància al
centre socioeducatiu Es Pinaret (I).

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.

1. Quina valoració fa la consellera d'Afers Socials sobre el
personal que presta serveis de protecció i vigilància al centre
socioeducatiu Es Pinaret? És el necessari o, per contra, és
insuficient?

2. Considera la Sra. Fina Santiago que es compleixen tots i
cadascun dels protocols existents en relació amb el centre
socioeducatiu i les mesures de protecció i vigilància?

3. Estan garantits l'operativitat i el correcte funcionament de tot
el material de què disposa el personal que realitza les funcions
de protecció i vigilància en el centre Es Pinaret? En relació
amb el material per a les comunicacions entre el personal
durant el 2020 i, especialment, en relació amb agost 2020,
afirma la consellera el seu eficient funcionament?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

X)
RGE núm. 14679/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal que presta serveis de protecció i vigilància al
centre socioeducatiu Es Pinaret (II).

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.

1. Quina valoració fa la Sra. Josefina Tur, directora gerent del
patronat de la Fundació Institut Socioeducatiu S´Estel sobre el
personal que presta serveis de protecció i vigilància al centre
socioeducatiu Es Pinaret? És el necessari o, per contra, és
insuficient?

2. Quina valoració fa la Sra. Josefina Tur sobre el personal que
presta serveis de protecció i vigilància al centre socioeducatiu
Es Pinaret? És el necessari o, per contra, és insuficient?
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3. Considera la Sra. Josefina Tur que es compleixen tots i
cadascun dels protocols existents en relació amb el centre
socioeducatiu i les mesures de protecció i vigilància?

4. Estan garantits l'operativitat i el correcte funcionament de tot
el material de què disposa el personal que realitza les funcions
de protecció i vigilància en el centre Es Pinaret? En relació
amb el material per a les comunicacions entre el personal
durant el 2020 i, especialment, en relació amb agost 2020 pot
afirmar el seu eficient funcionament?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Y)
RGE núm. 14685/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reunions del
Consell d'Administració de l'Institut Balear de l'Energia
(IBE).

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 vegades s'ha reunit el Consell d'Administració de
l'Institut Balear de l'Energia d'ençà la seva creació l'11
d'octubre de 2019?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

Z)
RGE núm. 14686/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recursos humans de
l'Institut Balear de l'Energia (IBE).

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

Quins són els recursos humans de què disposa l'Institut
Balear de l'Energia? Sol·licit resposta desglossada entre
personal laboral i personal funcionari.

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AA)
RGE núm. 14687/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a integrants del
Consell d'Administració de l'Institut Balear de l'Energia
(IBE).

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

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

Quins són els membres que integren el Consell
d'Administració de l'Institut Balear de l'Energia?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AB)
RGE núm. 14688/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de creació
de societats mercantils de l'Institut Balear de l'Energia
(IBE).

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 societats mercantils de comercialització d'energia
té previstes crear l'Institut Balear de l'Energia fins a 31 de
desembre de 2021?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AC)
RGE núm. 14689/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió
d'adquisició de participacions a societats mercantils de
l'Institut Balear de l'Energia (IBE).

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.

A quantes societats mercantils de comercialització d'energia
elèctrica té previst adquirir participacions l'Institut Balear de
l'Energia i per quin valor d'aquí a 31 de desembre de 2021?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AD)
RGE núm. 14690/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de
programes de subvencions i línies d'ajuts de l'Institut
Balear de l'Energia (IBE).

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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Quins programes de subvencions i línies d'ajuts públics té
previst obrir l'Institut Balear de l'Energia i per quin valor d'aquí
a 31 de desembre de 2021?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AE)
RGE núm. 14691/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de
campanyes d'informació i sensibilització de l'Institut Balear
de l'Energia (IBE).

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 campanyes d'informació i sensibilització ciutadana
sobre el canvi climàtic i l'ús de l'energia té previst promoure
l'Institut Balear de l'Energia i per quin valor d'aquí a 31 de
desembre de 2021?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AF)
RGE núm. 14692/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a suficiència de la
inversió per impulsar la construcció d'instal·lacions
d'energies renovables de petites dimensions obertes a la
participació econòmica de veïns i empreses.

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 el Govern que és suficient la inversió, prevista al
Pacte de reactivació de les Illes Balears, de 100.000 euros per
impulsar la construcció d'instal·lacions d'energies renovables
de petites dimensions obertes a la participació econòmica de
veïns i empreses?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AG)
RGE núm. 14693/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de
distribució de la inversió per impulsar la construcció
d'instal·lacions d'energies renovables de petites dimensions
obertes a la participació econòmica de veïns i empreses.

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.

Com preveu distribuir el Govern la inversió, prevista al
Pacte de reactivació de les Illes Balears, de 100.000 euros per
impulsar la construcció d'instal·lacions d'energies renovables
de petites dimensions obertes a la participació econòmica de
veïns i empreses?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AH)
RGE núm. 14694/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura
de la línia d'ajudes fins a 20 milions d'euros per impulsar la
penetració d'energies renovables.

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.

Quan preveu el Govern obrir la línia d'ajudes de fins a 20
milions d'euros en col·laboració amb l'IDAE per impulsar la
penetració d'energies renovables a les Illes Balears? Com pensa
articular aquesta línia d'ajudes i amb quin calendari?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AI)
RGE núm. 14695/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura
de la línia d'ajudes per a la implantació de punts de càrrega
per impulsar la mobilitat elèctrica.

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.

Quan preveu el Govern obrir la línia d'ajudes per a la
implantació de punts de càrrega per impulsar la mobilitat
elèctrica prevista al Pacte de reactivació de les Illes Balears?
Com pensa articular aquesta línia d'ajudes i amb quin
calendari?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AJ)
RGE núm. 14696/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura
de la línia d'ajudes per subvencionar punts de càrrega
elèctrics per a particulars i empreses.

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.

Quan preveu el Govern obrir la línia d'ajudes per
subvencionar punts de càrrega elèctrics per a particulars i
empreses que donin de baixa un vehicle de combustió vell
prevista al Pacte de reactivació de les Illes Balears? Com pensa
articular aquesta línia d'ajudes i amb quin calendari?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AK)
RGE núm. 14697/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura
de la línia d'ajudes per fomentar l'eficiència energètica dels
habitatges mitjançant l'aïllament i la rehabilitació.

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.

Quan preveu el Govern obrir la línia d'ajudes per fomentar
l'eficiència energètica dels habitatges mitjançant l'aïllament i la
rehabilitació prevista al Pacte de reactivació de les Illes Balears
per un valor de set milions d'euros? Com pensa articular
aquesta línia d'ajudes i amb quin calendari?

Palma, 22 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

AL)
RGE núm. 14735/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a adhesió al pla d'ajudes per a la compra de
vehicles elèctrics MOVES II.

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.

S'ha adherit la comunitat autònoma de les Illes Balears al
pla d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics MOVES II?

Palma, 23 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

AM)
RGE núm. 14736/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a conseqüències de la no-adhesió al pla d'ajudes
per a la compra de vehicles elèctrics MOVES II.

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

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

En cas que la comunitat autònoma de les Illes Balears no
s'hagi adherit al pla d'ajudes per a la compra de vehicles
elèctrics MOVES II, quines conseqüències té aquesta no-
adhesió? Pot suposar la pèrdua d'una subvenció de 2,4 milions
d'euros?

Palma, 23 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

AN)
RGE núm. 14738/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió d'adhesió al pla d'ajudes per a la compra
de vehicles elèctrics MOVES II.

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 previst la comunitat autònoma de les Illes Balears
adherir-se al pla d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics
MOVES II encara que sigui fora de termini? Quina previsió de
temps té per fer-ho?

Palma, 23 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

AO)
RGE núm. 14748/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a bilingüisme al perfil
oficial de Twitter del Govern.

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.

Per quin motiu s'ha optat per bilingüitzar la descripció del
perfil oficial de Twitter del Govern?

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

AP)
RGE núm. 14749/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de mascaretes KN95.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quantes mascaretes KN95 té actualment la Conselleria de
Salut?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AQ)
RGE núm. 14750/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a garantia que ofereixen les mascaretes
KN95.

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

Quina garantia ofereixen les mascaretes KN95?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AR)
RGE núm. 14751/20, de la diputada Catalina Pons i

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

Quan s'espera que arribi el punt àlgid de la segona onada de
la pandèmia?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AS)
RGE núm. 14771/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

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

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

Quin ha estat el nombre de persones contractades pel Servei
de Salut de les Illes Balears des de l'1 d'agost de 2020 al 30 de
setembre de 2020?

De quines categories professionals i per a quines funcions?

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

Palma, 24 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AT)
RGE núm. 14772/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Comissió contra la violència a l'esport (1).

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

La Comissió contra la violència a l'esport es va constituir
l'any passat 2019 a tenor del que es disposa a la Llei 14/2006,
de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, com a òrgan
col·legiat adscrit a la Direcció General competent en matèria
d'esports. Les seves funcions són, entre altres, les d'elaborar
informes i estudis sobre les causes i els efectes de la violència,
el racisme i la xenofòbia a l'esport, recollir, analitzar i publicar
anualment les dades sobre la violència, el racisme i la
xenofòbia a les competicions esportives, a més de promoure
accions de prevenció i divulgar-les mitjançant campanyes de
publicitat.

Des de la seva constitució l'abril 2019, quantes reunions
s'han realitzat i amb quin ordre del dia?

Quines actuacions, d'acord amb el directori de les funcions
i objectius que corresponen a aquest òrgan col·legiat, s'han dut
a terme des de la seva constitució fins avui?

Palma, 24 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AU)
RGE núm. 14774/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
campanyes de sensibilització i programes realitzats per
l'EPRTVIB (IB3) respecte de la violència a l'esport.

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 general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins programes informatius, documentals, investigació i
campanyes publicitàries sobre sensibilització, específics per a
la prevenció i la denúncia contra la violència a l'esport s'han dut
a terme des de l'EPRTVIB (IB3) des d'1 de gener de 2019 fins
a setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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AV)
RGE núm. 14775/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunes de la campanya de la grip 2020-2021 a les Illes
Balears (1).

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

La Conselleria de Salut i Consum ha anunciat l'avanç de la
data d''inici de vacunació del grup 2020-2021.

Quina quantitat d'unitats de vacunes (grip) s'adquiriren a la
campanya de la grip 2019-2020?

Quin va ser l'import total destinat i executat per a
l'adquisició de vacunes de la grip a la campanya 2019-2020?

Quina quantitat d'unitats de vacunes (grip) es té previst
adquirir/s'han adquirit per a la campanya de la grip 2020-2021?

Quin és l'import total destinat i executat per a l'adquisició
de vacunes de la grip a la campanya 2020-2021?

Palma, 24 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AW)
RGE núm. 14776/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunes de la campanya de la grip 2020-2021 a les Illes
Balears (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.

La Conselleria de Salut i Consum ha anunciat l'avanç de la
data d''inici de vacunació de la grip 2020-2021. S'ha manifestat
la importància d'una major vacunació a la població diana, i
d'aquesta en especial aquella de risc enfront de la grip, atesa la
incidència que pot tenir la situació de pandèmia COVID-19.

Quina aportació del Govern d'Espanya té previst rebre el
Govern de les Illes Balears amb l'objectiu i la finalitat
específics de la campanya de vacunació de la grip 2020-2021
a les Illes Balears en el context de la pandèmia de COVID-19?

Palma, 24 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AX)
RGE núm. 14786/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
educatius que han activat el protocol COVID a 25 de
setembre de 2020.

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

Quants centres educatius han activat el protocol COVID a
dia 25 de setembre de 2020? Enumerau-los.

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AY)
RGE núm. 14787/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes de centres educatius infectats per COVID-19 a 25
de setembre de 2020.

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

Quants alumnes dels centres educatius estan infectats per
COVID-19 a dia 25 de setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AZ)
RGE núm. 14788/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes de centres educatius en quarantena  a 25 de
setembre de 2020.

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

Quants alumnes dels centres educatius estan en quarantena
a dia 25 de setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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BA)
RGE núm. 14789/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes de centres educatius que han donat positiu per
COVID-19 fins a 25 de setembre de 2020.

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

Quants alumnes dels centres educatius han donat positiu per
COVID-19 des de l'inici del curs fins a dia 25 de setembre de
2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BB)
RGE núm. 14790/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
tancades per COVID-19 fins a 25 de setembre de 2020.

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

Quantes aules dels centres educatius de les Illes Balears han
estat tancades per contagis COVID-19 des de l'inici de curs fins
a dia 25 de setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BC)
RGE núm. 14791/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes d'ensenyament obligatori infectats per COVID-19
a 25 de setembre de 2020.

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

Quants alumnes de l'ensenyament obligatori estan infectats
per COVID-19 a dia 25 de setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BD)
RGE núm. 14792/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes d'ensenyament obligatori en quarantena a 25 de
setembre de 2020.

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

Quants alumnes de l'ensenyament obligatori estan en
quarantena a dia 25 de setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BE)
RGE núm. 14793/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes d'ensenyament obligatori que han donat positiu
per COVID-19 a 25 de setembre de 2020.

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

Quants alumnes de l'ensenyament obligatori han donat
positiu per COVID-19 des de l'inici de curs fins a dia 25 de
setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BF)
RGE núm. 14794/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
educatius tancats per COVID-19 a 25 de setembre de 2020.

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

Quants centres educatius de les Illes Balears han estat
tancats per contagis per COVID-19 des de l'inici del curs fins
a dia 25 de setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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BG)
RGE núm. 14795/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
docents contagiats per COVID-19 a 25 de setembre de
2020.

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

Quants professors i professores han estat contagiats per
COVID-19 des de l'inici del curs fins a dia 25 de setembre de
2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BH)
RGE núm. 14796/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
docents en quarantena o aïllats a 25 de setembre de 2020.

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

Quants professors i professores estan en quarantena o aïllats
des de l'inici del curs fins a dia 25 de setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BI)
RGE núm. 14797/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fiabilitat de les mascaretes de protecció subministrades a
escoles i docents.

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

Quina fiabilitat de protecció tenen les mascaretes
subministrades a les escoles i als docents fins a dia 25 de
setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BJ)
RGE núm. 14798/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mascaretes subministrades als centres educatius a 25 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.

Quantes mascaretes s'han subministrat a cada centre
educatiu de les Illes balears (públic o concertat) fins a dia 25 de
setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BK)
RGE núm. 14799/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mascaretes subministrades als centres educatius a 25 de
setembre de 2020 (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.

Quantes mascaretes s'han subministrat a cada centre
educatiu de les Illes balears (públic o concertat) fins a dia 25 de
setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BL)
RGE núm. 14800/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mascaretes subministrades als centres educatius a 25 de
setembre de 2020 (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.

Amb quina periodicitat s'han subministrat les mascaretes a
cada centre educatiu de les Illes balears (públic o concertat)
fins a dia 25 de setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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BM)
RGE núm. 14801/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mascaretes subministrades als centres educatius a 25 de
setembre de 2020 (3).

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

On s'han adquirit les mascaretes que s'han subministrat a
cada centre educatiu de les Illes balears (públic o concertat)
fins a dia 25 de setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BN)
RGE núm. 14802/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mascaretes subministrades als centres educatius a 25 de
setembre de 2020 (4).

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

Quina ha estat l'empresa o les empreses adjudicatàries del
subministrament  de les mascaretes a cada centre educatiu de
les Illes balears (públic o concertat) fins a dia 25 de setembre
de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BO)
RGE núm. 14803/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mascaretes subministrades als centres educatius a 25 de
setembre de 2020 (5).

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

A quin preu global i per unitat s'han adquirit les mascaretes
a cada centre educatiu de les Illes balears (públic o concertat)
fins a dia 25 de setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BP)
RGE núm. 14804/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mascaretes subministrades als centres educatius a 25 de
setembre de 2020 (6).

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

Quines comissions o intermediacions s'han pagat per la
compra de les mascaretes a cada centre educatiu de les Illes
balears (públic o concertat) fins a dia 25 de setembre de 2020?

Palma, 24 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

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

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14819/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licitud d'ajudes per al turisme.

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

Per quina raó no ha exigit el Govern de les Illes Balears al
Govern central que sol·licités ajudes a la Unió Europea per al
turisme?

Palma, a 28 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de setembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.
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Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 14864/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a informe Inunbal Llevant Mallorca 2018.

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

Sra. Consellera, quines actuacions s'han dut a terme, de les
recollides en les conclusions de millora de l'Informe Inunbal
Llevant Mallorca 2018, després de dos anys de la torrentada?

Palma, a 29 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

C)
RGE núm. 14865/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a adopció de mesures extraordinàries en relació
amb el comerç.

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

Sra. Presidenta, quines noves mesures extraordinàries en
relació amb el comerç pensa adoptar el Govern per intentar
evitar el naufragi d'una bona part del sector?

Palma, a 29 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 14869/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a atenció presencial
als serveis del SEPE a Eivissa i Formentera.

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

Què està fent el Govern perquè els serveis del SEPE a
Eivissa i Formentera reprenguin l'atenció presencial?

Palma, a 29 de setembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

E)
RGE núm. 14870/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a balanç de la
situació de l'epidèmia.

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

Sra. Presidenta, quin balanç fa de la situació de l'epidèmia
a les Illes Balears?

Palma, a 30 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

F)
RGE núm. 14871/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
insuficiència de la darrera extensió dels ERTO.

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

Atesa la insuficiència de la darrera extensió dels ERTO, Sr.
Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, reivindicarà
els interessos de la nostra comunitat autònoma per ampliar la
durada dels ERTO davant les particularitats del nostre model
econòmic?

Palma, a 30 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

G)
RGE núm. 14872/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures previstes per tal d'alleujar la pressió fiscal davant
la dramàtica situació econòmica derivada de la pandèmia.

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

Sra. Presidenta, davant la dramàtica situació econòmica
derivada de la pandèmia, quines mesures d'alleujament fiscal
tenen previstes des del Govern?

Palma, a 30 de setembre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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H)
RGE núm. 14873/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions del servei de Salut envers un possible increment
de brots i casos de COVID-19 a la tardor-hivern.

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

Quines actuacions té previstes el Govern per
descongestionar els centres de salut i hospitals, en cas d'un nou
increment de COVID-19 durant la tardor-hivern a les Illes
Balears?

Palma, a 30 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

I)
RGE núm. 14874/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del Pla contra inundacions de les Illes Balears.

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

Per quina raó el Govern no té modificat encara el Pla contra
inundacions de les Illes Balears?

Palma, a 30 de setembre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

J)
RGE núm. 14875/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
partides econòmiques específiques per a Menorca Reserva
de la Biosfera.

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

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 30 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 14876/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
federalisme interior.

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

Continua defensant el Govern el concepte de "federalisme
interior"?

Palma, a 30 de setembre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 14877/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de la connectivitat aèria de Menorca.

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

Quines mesures té previstes el Govern per millorar la
connectivitat aèria de Menorca?

Palma, a 30 de setembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

M)
RGE núm. 14878/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
captura per part d'embarcacions foranes de quasi 2 tones
de sirviola (Seriola dumerili) a aigües de Balears.

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

Quines accions ha dut a terme la Direcció General de Pesca
en relació amb la possible captura per part d'embarcacions
foranes de quasi 2 tones de sirviola (Seriola dumerili) a aigües
de Balears?

Palma, a 30 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson



3844 BOPIB núm. 67 -  2 d'octubre de 2020

N)
RGE núm. 14879/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
de les llistes d'espera.

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

Sra. Consellera de Salut, quines mesures té previstes per
reduir les llistes d'espera a les Illes Balears i especialment a
Can Misses?

Palma, a 30 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

O)
RGE núm. 14880/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
discriminació de centres educatius en relació amb
l'ensenyament semipresencial.

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

Sr. Conseller d'Educació, per què alguns col·legis són
discriminats quant a les oportunitats de l'ensenyament
semipresencial?

Palma, a 30 de setembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

P)
RGE núm. 14881/20, del diputat Antoni Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a harmonització
d'imposts per part del Govern del Sr. Sánchez.

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

Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, considera
convenient per als ciutadans de Balears que el Govern del Sr.
Sánchez "harmonitzi" imposts com, per exemple, el de
successions i donacions?

Palma, a 30 de setembre de 2020
El diputat
Antoni Costa i Costa

Q)
RGE núm. 14882/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats
del suposat Pla de reactivació.

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

Sra. Armengol, quins resultats està donant el seu suposat
Pla de reactivació?

Palma, a 30 de setembre de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

R)
RGE núm. 14883/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
adoctrinament als centres educatius de Balears.

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

Sra. Armengol, nega vostè l'existència d'adoctrinament
pancatalanista als centres educatius de Balears?

Palma, a 30 de setembre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

S)
RGE núm. 14884/20, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a 155 a la sanitat balear.

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

Sra. Consellera de Salut, què pensa sobre que el ministre
Illa hagi aplicat un 155 de facto a la sanitat balear i hagi pres el
control de Palma?

Palma, a 30 de setembre de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de setembre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14628/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a inclusió de la clàusula de
responsabilitat constitucional.

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

Des de l'anterior legislatura, fet que ve repetint-se en la
present, és comú que el Govern de les Illes Balears, així com
altres institucions de la nostra comunitat, incloguin diferents
clàusules en la licitació de contractes públics i en les
convocatòries d'ajudes i subvencions.

Més enllà de les lògiques condicions i requisits, s'acostuma
a incloure clàusules lingüístiques o de caràcter social. Així, per
exemple, a la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i
reconeixement democràtics de les Illes Balears, es recullen una
sèrie d'incompatibilitats amb aquests processos públics tal com
recull de manera meridiana l'article 27 d'aquesta llei i que
s'exposa a continuació en la seva literalitat:

"Article 27 
Privació d'ajudes i subvencions públiques
1. El Govern de les Illes Balears no subvencionarà,
bonificarà o prestarà ajudes públiques a aquelles persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, sancionades per
resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix
el títol VI d'aquesta llei.
2. El Govern de les Illes Balears en cap cas no podrà
atorgar ajudes que tinguin per objecte la realització d'una
activitat o el compliment d'una finalitat que atempti,
encoratgi o toleri pràctiques contràries a la memòria
democràtica contemplades en el títol III d'aquesta llei.
3. En les bases de cadascuna de les convocatòries de les
subvencions públiques del Govern de les Illes Balears
s'incorporarà, com un supòsit de pèrdua del dret al
cobrament de la subvenció i del seu reintegrament, que la
subvenció sigui destinada a la realització d'una activitat o al
compliment d'una finalitat prohibida en el títol III d'aquesta
llei."

En data recent (BOIB de 6 de juliol de 2019) hem vist com
s'aprovava una subvenció de 12.499 euros per a l'organització
d'un concert en el qual actuarà el pròfug de la Justícia Josep
Miquel Arenas, Valtonyc. Es tracta del denominat MUR
Festival de Música Urbana i Reivindicativa programat per al 12
d'octubre al Parc Municipal de Sa Torre a la localitat
mallorquina de Felanitx. En el cartell que anuncia
l'esdeveniment figuren com a patrocinadors el Govern balear

(Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat) i l'Institut
d'Estudis Baleàrics. En tots dos casos s'inclouen els logotips
oficials de totes dues institucions en els cartells publicitaris de
l'esdeveniment.

Josep Miquel Arenas, Valtonyc, és un pròfug condemnat
també per l'Audiència Nacional a tres anys i sis mesos de presó
per delictes de calúmnies i injúries greus contra la Corona i
d'enaltiment del terrorisme i humiliació a les víctimes. La
subvenció ha estat atorgada a un dels promotors de
l'esdeveniment, Mulay Embarek, conegut activista portaveu del
grup de suport a Valtonyc i habitual en actes de desprestigi
contra Espanya. Mulay Embarek ha participat en actes de
suport a Valtonyc a Estrasburg i als condemnats per agredir a
Alsasua (Navarra) dos agents de la Guàrdia Civil i les seves
núvies. Ha manifestat en una entrevista a elnacional.cat que
“l'enemic és el mateix, que és Espanya o les institucions
feixistes espanyoles”. En aquest concert s'ha anunciat també
l'actuació de Pablo Hasel, condemnat per l'Audiència Nacional
a dos anys i un dia de presó i a una multa de 37.800 euros per
delictes d'enaltiment del terrorisme, amb l'agreujant de
reincidència, i injúries i calúmnies contra la Corona i les
institucions de l'Estat.

És aquesta una situació que no pot repetir-se. El Govern
balear, ni cap altra institució de les Illes, no pot subvencionar
amb diners públics actes en els quals participin persones
condemnades per delictes tan greus com l'enaltiment del
terrorisme i que siguin promoguts per individus i entitats que
qualifiquen les institucions de l'Estat (entre les quals s'inclou
també el Govern de les Illes Balears) de “feixistes” i les
assenyalen com enemics al nostre país.

És només l'exemple d'allò que ha de corregir-se i que
serveix per il·lustrar la raó de la present proposició no de llei.
És per aquests motius que el Grup Parlamentari VOX-Actua
Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

1. Que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern balear
que les conselleries competents incloguin en els plecs de
licitació de contractes públics i en les convocatòries d'ajudes i
subvencions una clàusula de responsabilitat constitucional.

2. Que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern balear
que aquesta clàusula estipuli que tota persona física o
associació, entitat i/o empresa de qualsevol tipus quedi exclosa
del concurs i/o procés de tramitació i adjudicació d'ajudes i
subvencions en el cas d'haver estat condemnada o veure's
immersa en processos judicials per:
• Terrorisme i/o enaltiment del terrorisme.
• Delictes de sedició i/o rebel·lió.
• Delictes d'odi i/o incitació a l'odi.

3. Que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern balear
que aquesta clàusula sigui aplicable també a les associacions,
entitats i/o empreses de qualsevol tipus que fomentin i/o facin
proselitisme d'idees anticonstitucionals i facin apologia
d'aquestes com:
• Vulneració del principi d'igualtat de tots els ciutadans.
• Racisme.
• Secessionisme.
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• Discriminació per raó de sexe, llengua, ideologia, religió,
o de qualsevol altra classe.

4. Que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern balear
que, en el cas que  la licitació o la subvenció creés un dubte
raonable o, si fos així, sol·licitat per un partit amb representació
parlamentària, la seva licitació i/o concessió sigui elevada a la
corresponent comissió parlamentària per ser aprovada o
denegada.

5. Que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern balear
que promogui l'aplicació de la clàusula de responsabilitat
constitucional als consells insulars i als ajuntaments de les Illes.

Palma, a 26 de setembre de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 14739/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a rebuig de l'ocupació il·legal d'habitatges,
garantia del dret de la propietat, de la seguretat de les
persones i dels béns i reforç de la convivència social a
Balears i al conjunt d'Espanya.

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.

L’ocupació il·legal d’immobles constitueix un fenomen que
ha generat i genera una innegable preocupació social i una
evident sensació d’inseguretat a la ciutadania, no només pels
perjudicis que aquestes accions ocasionen als legítims
propietaris o arrendataris dels immobles ocupats, sinó també
pels greus problemes de convivència que massa sovint es
deriven d’aquests fenòmens.

Alguns sectors de l’espectre polític situat a l’esquerra
al·leguen contínuament el dret al gaudi d’un habitatge digne
recollit a l’article 47 de la Constitució, com un argument vàlid
per justificar l’ocupació il·legal d’habitatges. Es tracta de
generar, probablement de forma intencionada, la idea
completament errònia que davant una necessitat social
d’habitatge, es pot conculcar el dret a la propietat recollit a
l’article 33 de la Constitució i que, fins i tot, hi ha una
incompatibilitat entre aquests dos drets recollits a la nostra
carta magna.

Res mes lluny de la realitat, la defensa de la propietat
privada és perfectament compatible amb les polítiques
públiques que han de facilitar l’accés a un habitatge digne als
ciutadans que es trobin en situacions de vulnerabilitat.

Són els poders públics els que han de garantir l’accés a un
habitatge a un preu raonable, els que han de fomentar la creació
d’ocupació i la generació de rendes per poder accedir a un
habitatge, els que han d’atendre les situacions de vulnerabilitat
amb polítiques socials, rendes mínimes o programes d’ajuda,
però mai no es pot imputar aquesta responsabilitat als ciutadans
de forma individual. Es l’administració pública que té

l’obligació de garantir el dret a l’habitatge, però en cap cas
trepitjant un dret fonamental com el de la propietat.

El compromís dels governs del Partit Popular amb la
garantia del dret a l’habitatge i la protecció als més vulnerables
està fora de tot dubte.

Des de l'any 2012 es van posar en marxa diverses reformes
legals de suport i empara a les famílies en situacions
vulnerables o desfavorides.

Entre les primeres mesures es va adoptar, amb caràcter
excepcional i temporal, la suspensió dels llançaments sobre
habitatges habituals de col·lectius especialment vulnerables
(Reial decret llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures
urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris).

Aquest reial decret llei va ser aprovat i tramitat com
projecte de llei, la qual cosa va donar lloc a l'aprovació de la
Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la
protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i
lloguer social, que mantenia la suspensió immediata i per un
termini de dos anys dels desnonaments de les famílies que es
trobessin en una situació d'especial risc d'exclusió (el termini va
ser ampliat novament per l'article 3 del Reial decret llei 1/2015,
de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció
de càrrega financera i altres mesures d'ordre social).

Posteriorment, el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de
mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense
recursos va establir un Codi de Bones Pràctiques per a la
reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària
sobre l'habitatge habitual.

Finalment, es va aprovar el Reial decret llei 5/2017, de 17
de març, pel qual es modifica el Reial decret llei 6/2012, de 9
de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris
sense recursos, i la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per
reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de
deute i lloguer social.

Convé remarcar també, els Plans d'habitatge 2013-2017 i
l'encara vigent Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, que
contemplen programes específics per al reallotjament de
famílies que hagin estat objecte de desnonament tant per
impagaments hipotecaris com de lloguer.

A més, davant la greu crisi econòmica i social que estam
vivint com a conseqüència de la COVID19, el Partit Popular,
tant a les Illes Balears com a nivell nacional, ha donat suport i
ha proposat tot un cúmul d’iniciatives per facilitat l’accés a un
habitatge als col·lectius més vulnerables o, com a mínim, evitar
la pèrdua del que ja tenien.

Però al mateix temps que es desenvolupen polítiques
d’habitatge per als col·lectius més vulnerables, es fa necessari
abordar amb més contundència la lluita contra l’ocupació
il·legal. De fet, un percentatge elevat de la població ha patit
directament l’ocupació il·legal d’un habitatge de la seva
propietat, la coneix a través d’un familiar o un amic que l’ha
patit o viu a edificis amb part dels immobles ocupats, i saben
perfectament les enormes dificultats que encara hi ha a dia
d’avui per desallotjar els immobles ocupats.
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Certament, la Llei 5/2018, d’11 de juny, de modificació de
la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil, coneguda com llei del
desnonament exprés, votada en contra per tot l’espectre polític
de l’esquerra, va suposar un avanç important quant a la
reducció dels terminis de desnonament dels "okupes" i
recuperació dels habitatges per part dels legítims propietaris.
Resulta destacable també per al cas de les Illes Balears, la
instrucció de 10 de juny de 2019 del Fiscal Superior Bartolomé
Barceló, en què es legitima la policia a actuar d'ofici en cas
d'ocupacions il·legítimes d'habitatges aprofitant l'absència dels
seus habitants: “Els Cossos i Forces de Seguretat actuaran
directament i de manera immediata sense necessitat de
sol·licitar mesures judicials”, resa aquesta instrucció.

Molt recentment, cal esmentar també la Instrucció 1/2020,
de 15 de setembre, sobre criteris d'actuació per a la sol·licitud
de mesures cautelars en els delictes de violació de domicili i
usurpació de béns immobles, de la Fiscalia General de l’Estat,
que també pot suposar un avanç rellevant.

Tot i això, es considera necessari abordar una reforma de
l’ordenament jurídic que el situï al nivell dels països europeus
més avançats, ofereixi total seguretat jurídica i resolgui
definitivament el problema de l’ocupació il·legal a Espanya.

Per això, el Partit Popular va presentar, el passat mes de
juliol, en el Congrés dels Diputats una proposició de llei
orgànica destinada a combatre l'ocupació il·legal d'habitatges
que garanteixi el dret de propietat, la seguretat de persones i
béns i la convivència social. En el seu articulat s'estableix, entre
altres mesures, que la policia podrà desallotjar l'habitatge
ocupat il·legalment en un termini exprés de 24 hores, sense
necessitat d'esperar diversos mesos com fins ara,  i reforça el
delicte d'usurpació passant d'una multa a pena de privació de
llibertat d'un a tres anys.

Quan hi ha una ocupació il·legal, hi ha un acte delictiu i hi
ha una víctima a la qual es despulla d'un dret emparat a la
Constitució. No pot ser que aquestes polítiques de canvi es
basin a considerar l'ocupació il·legal com una solució vàlida
per a una minoria, quan s'han convertit en un problema per a la
majoria.

Combatre l'alarmant i creixent problema de l'ocupació
d'habitatges, lluitar contra les màfies i la delinqüència associada
i garantir així, la propietat privada, la convivència i la seguretat
són els motius principals que impulsen aquesta iniciativa
normativa en el Congrés dels Diputats.

Així mateix, la nova llei reforçarà les penes associades als
delictes d'usurpació, que passarien de multa a privació de
llibertat d'un a tres anys i contempla de manera específica la
figura de les màfies d'ocupació.

A més, s’agilita el procés penal per jutjar aquest tipus de
delinqüència i per a això modifica la Llei d'enjudiciament
criminal i la Llei del jurat.

D'igual manera, amplia la reforma dels processos civils,
aprovada el juny de 2018, perquè les persones jurídiques
propietàries d'habitatges puguin exercir el seu dret amb la
mateixa agilitat que les persones físiques a l'hora de recuperar
la possessió de les seves cases. Fins ara la propietat jurídica de
l'immoble dificultava més encara el desallotjament.

La nova normativa, d'aprovar-se, facultarà també les
comunitats de propietaris, quan els ocupants il·legals realitzin
activitats prohibides, molestes o incíviques, per garantir la
correcta convivència veïnal. A més, considera nul·la la
inscripció en el padró municipal quan la persona inscrita sigui
un "okupa" il·legal, i per a això modifica la Llei de bases de
règim local.

Aquesta proposició de llei no regula els desnonaments
hipotecaris ni d’arrendament, ni té com a objectiu regular els
coneguts “precaris” i deixa clar que aquelles persones amb una
situació de vulnerabilitat no seran considerades com "okupes".

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta que l'ocupació
il·legal no és una solució vàlida a la greu problemàtica de
l'accés a l'habitatge i que l'ordenament jurídic ha de
modificar-se per comptar amb mecanismes àgils que permetin
defensar el dret de propietat i dissuadeixin de l'ús i l'abús de les
ocupacions il·legals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta les formacions
polítiques amb representació en el Congrés dels Diputats a
donar suport a la Proposició de llei orgànica contra l'ocupació
il·legal i per a la convivència veïnal i la protecció de la
seguretat de les persones i coses en les comunitats de
propietaris, presentada pel Grup Parlamentari Popular en el
Congrés dels Diputats el passat mes de juliol de 2020, donat
l'avanç que suposa en la protecció i la seguretat dels drets dels
propietaris dels immobles, establint un marc legal adaptat a les
noves situacions creades per l'ocupació il·legal d'immobles i
garantint la convivència dels ciutadans.

3. El Parlament de les Illes Balears insta les formacions
polítiques amb representació en el Congrés dels Diputats a
modificar el Codi Penal per tal que el delicte d’usurpació
impliqui penes de presó d’un a tres anys.

4. El Parlament de les Illes Balears insta les formacions
polítiques amb representació en el Congrés dels Diputats a
modificar les disposicions normatives que resultin pertinents
per tal de garantir que els cossos i forces de seguretat de l’Estat
puguin desallotjar les persones que ocupin il·legalment un
habitatge en 24 hores o com a màxim en 48 hores.

5. El Parlament de les Illes Balears insta les formacions
polítiques amb representació en el Congrés dels Diputats a
modificar les disposicions normatives que resultin pertinents
per tal de garantir que un immoble ocupat il·legalment no pugui
tenir la consideració d’estatge o domicili. A més, l’ocupació
d’immobles no podrà donar lloc en cap cas a la inscripció dels
ocupants en el padró municipal i, per tant, la inscripció en el
padró d’un ocupant il·legal es considerarà automàticament
nul·la, no constituirà prova de residència ni atribuirà cap dret,
i el ajuntaments donaran de baixa d’ofici, o a instància del
propietari o posseïdor legítim, totes les inscripcions de què
tinguin coneixement.

6. El Parlament de les Illes Balears insta les formacions
polítiques amb representació en el Congrés dels Diputats a
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modificar les disposicions normatives que resultin pertinents
per tal de garantir que les comunitats de veïns puguin actuar
directament davant els tribunals quan es produeixin
comportaments violents de les persones que ocupin il·legalment
un habitatge. També podran actuar d’acord amb la nova
normativa els propietaris que siguin persones jurídiques,
sempre que no impliquin desnonaments de persones en
situacions de vulnerabilitat social o econòmica.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que dins el marc competencial que li correspongui
dugui actuacions fermes destinades a garantir el dret
constitucional a gaudir d’un habitatge digne sense menyscabar
el dret que tenen els propietaris a la seguretat i el gaudi dels
seus immobles, rebutjant, en qualsevol cas, l’ocupació il·legal
d’immobles.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar un nombre de telèfon gratuït que permeti als
ciutadans de les Illes Balears denunciar possibles ocupacions
il·legals o intents d’ocupació i al mateix temps, permeti donar
assessorament legal o de qualsevol altre tipus per tal que els
legítims propietaris o usuaris legitimats d’un habitatge, puguin
actuar contra l’ocupació il·legal.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme actuacions encaminades a formar
específicament policies dels diferents municipis de les Illes
Balears per poder donar una resposta més específica davant els
possibles casos d’ocupació il·legal de qualsevol habitatge del
municipi i col·laborar amb els cossos i forces de seguretat de
l’Estat, si n’era el cas.

Palma, a 22 de setembre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de setembre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14627/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a pla urgent de col·laboració amb
bancs d'aliments, menjadors socials i locals d'auxili social,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Una de les
conseqüències de la pandèmia provocada pel coronavirus és el
devastador impacte que ha tingut sobre l'economia de les Illes
Balears. El PIB de les nostres Illes s'ha desplomat un 40,5 per
cent. Les previsions de futur indiquen que la recuperació serà
massa lenta per a aquelles persones desfavorides que han vist
agreujada la seva situació. Davant els innombrables drames
familiars la col·laboració amb bancs d'aliment, menjadors
socials i locals d'auxili social ha de ser l'absoluta prioritat de
tots els polítics, dels que exerceixen el govern i dels que són a
l'oposició.

Una de les conseqüències de la pandèmia provocada pel
coronavirus és el devastador impacte que ha tingut sobre
l'economia de les Illes Balears. El PIB de les nostres Illes s'ha
desplomat un 40,5 per cent. Les previsions de futur indiquen
que la recuperació serà massa lenta per a aquelles persones
desfavorides que han vist agreujada la seva situació.

L'octubre de l'any passat es van presentar les dades de la
Xarxa per la Inclusió Social en el Parlament de les Illes
Balears. Es va dir llavors que més de 67.000 pensionistes reben
quantitats que els deixen per sota del llindar de la pobresa.
D'aquests, 16.140 pensionistes es troben un graó per sota: estan
en pobresa severa. I això era abans de la pandèmia.

Segons un informe del passat mes de juny d'Oxfam
Intermón, a les illes es produirà un increment del 11,7 per cent
del percentatge de persones per sota de la línia de pobresa.

Segons les dades de 2018 i seguint l'indicador estadístic
AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion, de la Xarxa
Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social) el 18,1
per cent de la població balear està en risc de pobresa i/o
exclusió social, una xifra que podria ascendir a 210.000
persones.

Són només algunes dades del que és una innegable realitat:
la destrucció d'ocupació, la pèrdua d'autònoms, les petites i
mitjanes empreses que tanquen o estan al límit, a punt de baixar
la barrera per sempre. Això es tradueix en innombrables
drames familiars que han de ser l'absoluta prioritat de tots els
polítics, dels que exerceixen el govern i dels que són a
l'oposició.

Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-Actua Balears
proposa la següent 

Proposició no de llei

1.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears en col·laboració amb els diferents consells i
ajuntaments a l'elaboració d'un cens d'entitats que gestionin
bancs d'aliments, menjadors socials i locals d'auxili social a les
Illes. Amb la informació recaptada es podrà determinar el
nombre de famílies que necessiten d'aquesta ajuda vital.

2.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar el més aviat possible un pla de



BOPIB núm. 67 -  2 d'octubre de 2020 3849

col·laboració amb els bancs d'aliments i locals d'auxili social a
les Illes.

3.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir com a prioritat aquest pla mitjançant, si és
necessari, la resignació de partides econòmiques a compte dels
pressupostos de la comunitat.

4.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer públics els mitjans tècnics, humans i econòmics
que s'incloguin en aquest pla.

Palma, a 17 de setembre de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 14681/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
regulació dels campaments militars per a nins soldats,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports.

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

Des de fa uns anys han proliferat a Espanya uns
campaments, denominats d'"orientació militar" on s'hi
desenvolupen activitats adreçades a infants i joves on se'ls
introdueix a la disciplina castrense mitjançant múltiples
activitats d'inspiració militar que, segons els projectes de
cadascun, tenen l'objectiu de forjar el caràcter, l'autonomia i
l'autodefensa dels alumnes.

Aquest tipus de campaments sembla que han servit per
omplir, per a determinades famílies, el buit deixat pel servei
militar obligatori a Espanya i segueix una moda iniciada als
Estats Units d'Amèrica on alguns són autèntics reformatoris per
rehabilitar joves delinqüents. Fins i tot molts no empren armes
simulades, sinó reals, amb instructors de l'Associació Nacional
del Rifle.

Segons la informació recopilada per a la redacció d'aquesta
iniciativa, es troben actualment a Espanya almanco set
campaments d'orientació militar, actius especialment els mesos
de vacances escolars: "Campamento de Orientación
Cívico-Militar González Fernández de Córdoba - El Gran
Capitán", ubicat a Navacerrada (Madrid), s'adreça especialment
a persones entre 11 i 21 anys, d'ambdós sexes; "Campamento
de Jóvenes Cadetes Millán Astray", ubicat al municipi de La
Solana (Ciudad Real), adreçat a edats entre 11 i 20 anys
complerts, es va celebrar per darrer cop el 2018; "Campamento
Don Pelayo" es troba al municipi de Miraflores de la Sierra
(Madrid) i s'adreça a edats compreses entre 16 i 21 anys;
"Campamento Hispaniam Temarr", a La Adrada (Àvila),
adreçat a edats entre 12 i 20 anys; "Campamento Jóvenes
Paracaidistas", a Cartagena (Múrcia), per a edats entre 11 i 21
anys; "Campamento Tercios de Lezo" a Benagéber (València),

per a edats entre 11 i 24 anys; "Campamento de Unidad de
Operaciones Especiales de l'Armada Espanyola 5º ESTOL", La
Unión (Múrcia), per a edats entre 13 i 19 anys.

Actualment sembla que no hi ha cap mena de control de la
tasca pedagògica d'aquests campaments, ja que es considera
que sols realitzen activitats d'oci sense valor educatiu malgrat
que els campaments militars consultats exposen que una de les
seves principals tasques és la "formació en valors".

A tall d'exemple, i a partir d'informacions extretes del seu
web públic, el campament "Tercios de Lezo" estableix
l'assetjament escolar com una de les raons que van impulsar el
disseny del campament. Consideren que aquesta problemàtica
no ha de ser subestimada i per això s'enfoquen a donar una
col·laboració en la lluita contra aquest assetjament. Per acabar
amb aquesta pràctica, exposen que "la disciplina militar i
l'autodefensa física són els mitjans adequats per posar fi a
actituds d'assetjament escolar".

La cosa no acaba aquí. També consideren que, per diversos
motius, els pares es veuen obligats a delegar l'educació en
valors a l'educació formal (l'escola). Ells pretenen "corregir"
això atès que consideren que la institució escolar no ha de
complir aquesta funció. Per altra banda, apunten que hi ha una
extrema exposició, per part dels joves, a mitjans de
comunicació i a xarxes socials que "transmeten models de
valors forans". Tot plegat, diuen, porta als al·lots joves a ser
impregnats de "comportaments diferents dels de la seva cultura
d'origen". Això es pretén corregir des del campament amb una
"restauració dels valors propis de la cultura espanyola a través
dels quals els cadets tenguin eines que orientin el seu judici en
situacions on se'ls plantegi un conflicte de valors".

Un dels altres valors que es vol fomentar és el de l'esperit
"patriòtic" amb un coneixement de la Constitució Espanyola,
que identifiquen ells com una part important de la identitat
nacional.

Paradoxalment a la suposada instrucció en els valors
democràtics que emanen de la Carta Magna, en el cas del
campament "Don Pelayo", l'escut del qual és la silueta del mític
cabdill de la "Reconquesta" creuada per una pala de sapadors
i un HK, el fusell de les Forces Armades espanyoles, sobre la
bandera de l'Estat. La connexió, tot i que no admesa
directament, és evident amb la simbologia de l'extrema dreta.
També costa molt de creure que en un recinte que porta el nom
de José Millán Astray (1879-1954), militar feixista espanyol al
qual se li atribueix el crit de "¡Viva la muerte! ¡Muera la
inteligencia!" es puguin desenvolupar activitats de foment dels
valors democràtics i de creixement personal d'educació en
valors... que no siguin els de la ultradreta.

A banda d'aquests suposats "valors", també s'imparteixen i
duen a la pràctica altres activitats, totes elles lligades amb un
esperit d'instrucció paramilitar i vinculades amb el maneig
d'armes de foc. La majoria de campaments inclouen la pràctica
de tir "airsoft": armes que en comptes de bales disparen boles
de plàstic. Tot i que no són mortals, no són en cap cas
inofensives malgrat els anuncis d'aquests campaments diguin el
contrari. Un impacte a un ull pot causar lesions irreversibles i
per aquest motiu les pràctiques es realitzen amb ús d'ulleres i
protectors bucals i el seu ús està prohibit a menors de catorze
anys.
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Les altres activitats se centren en el següent: classes de
"comportament militar"; classes pràctiques de primers auxilis;
defensa personal bàsica; exercici diari basat en pràctiques de
supervivència i marxes militars; escalada; "pista americana";
pràctica amb armes de foc per a usos militars o policials;
exercicis aquàtics; homenatge a la bandera de l'Estat; visites de
caps i oficials veterans de l'Exèrcit; visites a bases militars en
actiu; foment d'activitats "d'autoconeixement, companyonia i la
milícia".

Com es pot observar, és una mescla ambigua de pràctiques
esportives mesclades amb un ensinistrament castrense com si
aquest fos, de per si, un valor. No sembla que gran part
d'aquests valors casin amb el que es vol impulsar des d'un
model educatiu inclusiu, que eduqui en el valors de la pau i la
solidaritat i que fomenti l'expressió dels alumnes en llibertat,
concòrdia i tolerància.

Cal dir que, com a tret positiu, les normes d'accés
estableixen una prohibició taxativa d'entrada a nins i nines que
hi siguin enviats en contra de la seva voluntat com a resultat
d'un càstig o a iniciativa dels pares sense el consentiment del
menor. Això no lleva, però, que el caràcter voluntari dels
alumnes eximeixi de la necessitat de regular moltes de les
activitats que es desenvolupen en aquests campaments,
específicament aquelles relacionades amb l'ús i el foment de la
violència en qualsevol de les seves variants: ús d'armes de foc;
lluita cos a cos; cursos d'autodefensa per a la resolució de
conflictes de convivència; etc.

L'administració és l'encarregada de vetllar pels drets de la
infància i impulsar iniciatives educatives per a la pau, no sols
en l'ensenyament formal, sinó també en tots els àmbits:
personal, familiar i social. Per aquest motiu, el corpus normatiu
estatal i internacional estableix tota una sèrie de preceptes per
apartar els menors d'edat de la violència, en qualsevol de les
seves formes.

La Convenció dels Drets dels Nins, aprovada per l'ONU en
sessió de 20 de novembre de 1989, estableix que els nins tenen
dret a desenvolupar-se i a rebre una educació que els protegeixi
de la violència.

L'assemblea General de l'ONU va adoptar la Resolució
A/RES/54/263 del 25 de maig de 2000, amb entrada en vigor
el febrer de 2002, del "Protocol facultatiu de la Convenció
sobre els Drets del Nin relatiu a la participació dels nens en
conflictes armats". El seu articulat disposa, entre d'altres, el
següent:

"Article 3
1. Els estats elevaran l'edat mínima, comptada en anys, per
al reclutament voluntari de persones a les seves forces
armades nacionals per damunt de la fixada en el paràgraf 3
de l'article 38 de la Convenció sobre els Drets del Nin 1,
tenint en compte els principis formulats a l'esmentat article,
i reconeixent que en virtut d'aquesta Convenció els menors
de 18 anys tenen dret a una protecció especial."

La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la
infància i l'adolescència de les Illes Balears, estableix en el seu
articulat tota una sèrie de preceptes per tal de preservar els nins
i adolescents d'entorns de violència:

"Article 3. Interès superior de la persona menor d'edat

(...)
1. c) La garantia que la seva vida i el seu desenvolupament
tenguin lloc en entorns adequats i lliures de violència.
(...)

Article 35. Dret a la prevenció i la protecció contra la
violència
1. Les administracions públiques de les Illes Balears, en
l'àmbit de les competències respectives i per protegir la
integritat de les persones menors d'edat, han d'aprovar,
desenvolupar i executar programes destinats a adoptar
mesures preventives per protegir-les contra tota forma de
violència.
(...)

Article 52. Prohibicions i limitacions
1. Queda prohibit vendre, llogar, exhibir i oferir a persones
menors d'edat publicacions, vídeos, videojocs o qualsevol
altre material audiovisual de contingut pornogràfic,
d'apologia de qualsevol forma de delinqüència, d'exaltació
de la violència o que la incitin, d'explotació en les relacions
interpersonals, que reflecteixin un tracte degradant, sexista
o discriminatori cap a les persones amb diversitat funcional,
contraris als drets reconeguts per l'ordenament jurídic o que
resultin perjudicials per al desenvolupament de la seva
personalitat, i també emetre'ls o projectar-los en locals o
espectacles als quals estigui permesa l'assistència de
persones menors d'edat, i difondre'ls per qualsevol mitjà
entre infants i adolescents.
(...)

Article 53. Establiments i espectacles públics
1. Es prohibeix l'entrada i la permanència de persones
menors d'edat als establiments, locals o recintes següents:
2. a) Aquells en què tenguin lloc activitats o espectacles
violents, pornogràfics, de maltractament animal o de
contingut perjudicial per al desenvolupament correcte de la
seva personalitat.
(...)

Article 90. Polítiques de prevenció en matèria de relacions
socials
Les polítiques de prevenció en matèria de relacions socials
tenen com a objectius principals:
1. a) El foment dels valors de solidaritat, civisme i respecte
als drets humans.
2. b) La prevenció de tota classe de violència i dels abusos
sexuals entre persones menors d'edat.
3. c) El foment de programes de consum responsable.
4. d) L'orientació per a l'ús adequat de l'oci i del temps
lliure.
(...)

Article 238. Infraccions greus
(...)
1. G) Oferir, vendre, llogar, difondre per qualsevol mitjà als
infants o adolescents, o exposar públicament, de manera
que quedin lliurement al seu abast, publicacions, objectes,
materials audiovisuals, jocs informàtics o materials de
qualsevol naturalesa que incitin a la violència i a activitats
delictives o a qualsevol mena de discriminació, o que
tenguin un contingut pornogràfic o incitin al consum de
substàncies o a la comissió d'actuacions que generen
addiccions perjudicials per a la salut d'infants i adolescents,
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o que els siguin perjudicials, o que incitin a tenir actituds o
conductes que vulnerin els drets i els principis reconeguts
en la Constitució o en aquesta llei. La responsabilitat
d'aquestes accions correspon als titulars dels establiments
i, si escau, a les persones físiques infractores.
(...)"

A l'Addenda al Pacte Balear per la Infància, signat entre tots
els partits polítics amb representació parlamentària a la
legislatura 2019-2023 (excepte el partit VOX-Actua Baleares),
UNICEF i l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, el
passat 19 de novembre de 2019, s'hi estableix el següent:

"Cal adoptar totes les mesures legislatives, administratives,
socials i educatives apropiades per protegir a l'infant contra
tota forma de violència. Aquestes mesures de protecció
haurien de comprendre procediments eficaços per a
l'establiment d'actuacions que proporcionin l'assistència
necessària al nen o nena víctima de la violència, així com
programes encaminats a la prevenció d'aquesta."

El Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s'estableix el
currículum de l'Educació Primària a les Illes Balears (modificat
pel Decret 28/2016, de 20 de maig) estableix, pel que fa als
valors en contra la violència que han d'imperar en
l'ensenyament per al nivell referenciat el següent:

"Article 4. Objectius
1. Conèixer i apreciar els valors i les normes de
convivència, aprendre a obrar-hi d'acord, preparar-se per a
l'exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans,
així com el pluralisme propi d'una societat democràtica.
(...)
3. Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució
pacífica de conflictes, que els permetin desenvolupar-se
amb autonomia en l'àmbit familiar i domèstic, així com en
els grups socials amb els quals es relacionen.
(...)
14. Desenvolupar les capacitats emocionals i afectives en
tots els àmbits de la personalitat en les relacions amb els
altres, així com una actitud contrària a la violència, als
prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips relacionats
amb la diversitat sexual i de gènere.
(...)

Article 11. Elements transversals
(...)
3. S'ha de fomentar l'aprenentatge de la prevenció i la
resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida
personal, familiar i social, així com dels valors que
sustenten
la llibertat, la pau, la justícia, la igualtat, el pluralisme
polític, la democràcia, el respecte als drets humans i el
rebuig a la violència, el respecte i la consideració a les
víctimes del terrorisme, la pluralitat, el respecte a l'Estat de
dret i la prevenció del terrorisme i de qualsevol altre tipus
de violència.

Article 22. Programacions docents
(...)
4. La programació docent ha de comprendre, com a mínim
en algun curs de l'etapa, la prevenció de la violència de
gènere, de la violència terrorista i de qualsevol forma de

violència, racisme o xenofòbia, inclòs l'estudi de qualsevol
crim contra la humanitat.
(...)"

El Decret 34/2015, de 15 de maig pel qual s'estableix el
currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a les Illes
Balears, modificat pel Decret 29/2016, de 20 de maig,
s'expressa en termes idèntics a l'anterior pel que fa al tractament
de qualsevol forma de violència.

Finalment, el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es
desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral
de la joventut regula els principis generals i la normativa
complementària, mentre els consells insulars no aprovin els
reglaments per als seus territoris respectius, així com les
competències reservades al Govern i a l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en relació amb les
matèries següents: 1. Les escoles d’educació de temps lliure
infantil i juvenil; 2. Els cursos conduents als diplomes de
monitor/a i de director/a d’educació en el temps lliure infantil
i juvenil; 3. Les activitats d’educació en el temps lliure infantil
i juvenil; 4. Les instal·lacions juvenils radicades a les Illes
Balears; 5. El Programa del Carnet Jove Europeu a les Illes
Balears; 6. El Cens autonòmic d’entitats juvenils i entitats
prestadores de serveis a la joventut i els censos insulars
respectius.

En concret, el seu títol III estableix la regulació que ha de
regir les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
i cal destacar el següent:

"Article 39. Projecte educatiu
1. Les activitats d’educació en el temps lliure infantil i
juvenil que es desenvolupin a l’àmbit territorial de les Illes
Balears s’han d’ajustar a un projecte educatiu que ha
d’establir, com a mínim, una relació de les activitats de
contingut educatiu, ecològic, esportiu, de  promoció de la
salut o recreatiu que es vulguin dur a terme, els seus
objectius, la llengua vehicular i els mitjans de què es
disposi.
2. Així mateix, i tenint en compte el grau de dificultat i risc
en el desenvolupament d’aquestes activitats, ateses l’edat,
la destresa necessària i la formació prèvia dels infants o
joves a qui van adreçades, el projecte ha d’incloure una
avaluació dels riscs de les activitats i una descripció de les
mesures preventives dels riscs que es deriven d’aquestes
activitats.

Article 42. Persona o entitat organitzadora de les activitats
S’entén per persona o entitat organitzadora d’activitats
d’educació en el temps lliure infantil i juvenil els
organismes públics competents i les entitats privades, amb
ànim de lucre o sense, i també les persones físiques amb
capacitat jurídica i capacitat d’obrar, sempre que, de
manera habitual o ocasionalment, desenvolupin un
programa o projecte educatiu d’activitats d’educació en el
temps lliure infantil i juvenil que fomenti la formació i
l’educació en valors, els drets humans, la cohesió social i la
igualtat entre homes i dones."

Queda palès, per tant, que hi ha un elevat consens en apartar
els menors de les pràctiques que impliquin l'ús gratuït de la
violència, la tinença d'armes o l'ús de la violència per a la
resolució de conflictes, sigui quina sigui la seva natura. També
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és evident que aquests campaments que pretenen formar "nins
soldat" s'escapen no sols al control de les Administracions
responsables en matèria educativa i de lleure o esport, sinó que
també de la supervisió dels Cossos i Forces de Seguretat de
l'Estat. Sota l'aparent paraigua d'un campament estiuenc, s'hi
amaga una trivialització de la violència, dels conflictes armats
i s'hi intueix una predisposició per a la convalidació de
determinades posicions ultres, amb un rebuig cap al diferent i
amb un impuls a la resolució violenta dels problemes de
convivència.

Per tot això, els grups parlamentari sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar les disposicions administratives i normatives
que calguin per tal de prohibir qualsevol campament o
programa d'oci, adreçat a persones menors d'edat, on s'hi
desenvolupin activitats lligades amb el foment de la violència,
l'ús d'armes o la pràctica d'una disciplina militar que no
comptin amb l'autorització expressa prèvia dels òrgans
competents en matèria de regulació de l'oci d'infants i joves a
les Illes Balears.

Palma, 22 de setembre de 2020
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 14698/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls a la societat de garantia recíproca ISBA, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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

Arran de la crisi econòmica derivada de la COVID 19, les
Illes Balears s’enfronten a un dels majors desafiaments que la
nostra comunitat ha patit mai. Aquesta situació requereix
seguretat, confiança i la disposició de tots els recursos
necessaris per no deixar ningú enrere.

Les empreses espanyoles han estat tradicionalment molt
dependents del finançament bancari, tant per les seves
necessitats d’inversió com per a la seva operativa corrent.
Aquesta dependència és encara major en el cas d’empreses de
menor dimensió, les pimes. A la vegada, les pimes
constitueixen el percentatge majoritari del teixit empresarial
espanyol, i són, en el seu conjunt, el principal ocupador del
país, per la qual cosa, una restricció a l’accés bancari, derivat
de problemes inicialment estrictament financers, té un impacte
significatiu en el conjunt de l'economia.

La situació generada arran d’aquesta pandèmia, ha tingut un
major impacte a les nostres illes a causa de la dependència del
turisme i del sector serveis i de les elevades restriccions de
mobilitat imposades internacionalment. A més d’això, la
segona onada prevista pel darrer trimestre de 2020 ha estat una
realitat molt abans del previst, dificultant encara més la
complicada temporada turística.

En aquest context, la liquiditat de les empreses es presenta
com una peça clau en el manteniment de la viabilitat de PIME
i autònoms.

El Govern i la societat de garantia recíproca ISBA varen
crear la línia extraordinària Covid-19 per facilitar l’accés al
finançament bancari a pimes i autònoms. Aquesta és una de les
primeres mesures que es varen posar en marxa per donar suport
al teixit productiu i forma part del Pacte per a la Reactivació,
i és també un exemple de la col·laboració entre
administracions, ja que també incorpora la participació dels
quatre consells insulars.

Aquesta línia extraordinària ja ha servit per injectar 142
milions d’euros, mitjançant 1.654 operacions de crèdit
aprovades a totes les illes, el que ha suposat triplicar el volum
de finançament aprovat en tot el 2019. Incloent totes les línies
del Govern i ISBA, enguany aquestes vies de finançament ja
han aportat 161,8 milions d’euros a pimes i autònoms, un total
de 1.849 operacions aprovades (segons dades a 18 de
setembre).

L’impacte es reflecteix també en el manteniment dels llocs
de feina que s’hi deriven: enguany es mantenen 37.392 llocs de
feina a Balears a les empreses que han rebut avals (3.445
empreses es beneficien d’operacions amb ISBA).

Enguany, les línies GOIB-ISBA mobilitzen fins a 250
milions d’euros, dels quals 200 milions a través de la línia
extraordinària Covid, que ha estat objecte de diverses
ampliacions des de l’inici de l’emergència sanitària.

Apropar al teixit empresarial balear a l’accés al finançament
que permeti l’obtenció de recursos es torna un element clau per
ajudar-les a créixer i ser competitives en els propers anys.

Per mitjà d’ISBA SGR, el Govern pot facilitar l’accés al
finançament en condicions molt avantatjoses que permetran
fixar el camí cap a la reconstrucció econòmica.

Sense l’esforç i l’escut que aporta el sistema públic, la crisi
seria molt pitjor. No deixar caure els negocis i llocs de feina, és
també no deixar ningú enrere. I això, a més del sistema
d’ERTO, es pot fer també des de ISBA. L’impacte econòmic
de la pandèmia genera en conseqüència un impacte social, i per
això el manteniment de llocs de feina és una de les puntes de
llança de la lluita contra els efectes de la crisi, com altres són
la sanitat i l’educació.

Atesos aquests antecedents, els grups parlamentaris
sotasignants presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata el paper
fonamental d'ISBA en la contenció de les conseqüències
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econòmiques de la crisi COVID19 sobre el manteniment de
teixit productiu de les Illes Balears, especialment de PIME i
autònoms, i sobre el manteniment dels llocs de feina que s’hi
deriven.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir el seu suport en la viabilitat i solvència
d'ISBA SGR amb el reaval de les operacions i l’aportació al
fons de provisions tècniques.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar facilitant l’accés al finançament bancari a
les PIME i autònoms de les Illes Balears mitjançant les línies
d’ajuts als costs financers de les operacions avalades per ISBA.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la dotació de partides pressupostàries
destinades al suport a ISBA SGR i les línies d’ajuts destinades
a facilitar l’accés al crèdit a PIMEs en quant les Illes Balears és
una de les comunitats més afectades econòmicament.

Palma, 22 de setembre de 2020
Els diputats
Jordi Marí i Tur
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 14734/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a planificació de les proves de batxillerat d'accés a
la Universitat (PBAU) 2021, 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, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un fort impacte en
tots els àmbits de la vida, també en l’educació. El curs passat,
milers d’infants i d’estudiants van haver d’interrompre el curs
a causa de l’emergència sanitària i van haver d’acabar-lo des de
casa, adaptant el curs al nou escenari.

Segurament, entre els estudiants que més es van veure
perjudicats d’aquesta situació s’hi troben els alumnes de segon
de batxillerat, que van veure com va deixar d’impartir-se part
dels continguts durant el passat curs 2019-2020 i, a més, van
haver de preparar-se per a unes proves de batxillerat d’accés a
la Universitat sense tenir la certesa de quin contingut hi
entraria, en quines dates se celebrarien ni en quines condicions
es durien a terme fins poc abans d’enfrontar-s’hi.

El nou curs acadèmic 2020-2021 s’ha iniciat des de
l’escenari B que en el cas d'educació secundària i batxillerat
implica la semipresencialitat, i totes les etapes educatives de
tots els centres de les Illes Balears s’hi han hagut d’adaptar amb
els plans de contingència i els recursos de què han pogut
disposar.

Davant un horitzó que no permet garantir que la crisi
sanitària estigui superada la primavera del 2021 és important
que no es demori la planificació de les convocatòries de les
PBAU del 2021 amb un triple objectiu.

Com a primer objectiu i pensant en els alumnes, una
correcta planificació permetria als estudiants de segon de
batxillerat preparar-se ja des de principi de curs adequadament
per a les PBAU, coneixent el seu calendari, currículum i
protocol. En segon lloc, per facilitar la tasca docent. Finalment,
una correcta planificació permetria assegurar una bona
execució del currículum adaptant-lo a la realitat d'aquests dos
cursos afectats per la pandèmia de la COVID-19.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt (Gent
per Formentera-PSIB-EUIB) presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar i aprovar, en coordinació amb la Universitat
de les Illes Balears, el calendari, el currículum i el protocol de
les Proves de Batxillerat d’Accés a la Universitat (PBAU) per
a les convocatòries de l’any 2021, abans de la finalització del
present any.

Palma, 23 de setembre de 2020
La portaveu suplent
Sílvia Tur i Ribas

E)
RGE núm. 14740/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a compromís absolut
amb el comerç de proximitat, davant la Comissió
d'Economia.

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

La crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19
s'està allargant en el temps i provoca enormes dificultats perquè
les empreses puguin sobreviure en un context de dràstiques
caigudes de les vendes. Aquest panorama és especialment
intens en el comerç de proximitat. El petit i mitjà comerç ja
patia, per una banda, la nova competència de la venda on line
i, per una altra banda, el desequilibri produït per l'excés de
grans superfícies comercials ubicades a les entrades i sortides
de les ciutats. Lògicament l'arribada i l'allargament de la
pandèmia afegeix al banyat. El comerç és un sector fonamental
per a l'economia de les Illes Balears per la seva contribució a
l'ocupació i per la riquesa que suposa una pluralitat d'empreses
articulant el territori.

Per evitar una caiguda sense precedents del petit i mitjà
comerç que vertebra els centres urbans dels nostres pobles i
ciutats s'han d'adoptar pels poders públics decisions valentes i
decidides i polítiques vertaderament transformadores i
incentivadores del consum. Una primera cosa que s'ha de
garantir és la perllongació dels Expedients de Regulació
d'Ocupació Temporal (ERTO) per força major, tal com els hem
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conegut a conseqüència de l'estat d'alarma al sector comercial
almanco fins a l'inici de la temporada turística 2021
(maig/juny). Una segona mesura imprescindible és garantir que
les mesures restrictives que s'adoptin per contenir el contagi de
la COVID-19 s'adoptin també tenint en compte el sector, per
tant, que si s'han de limitar algunes activitats, s'han de rebaixar
aforaments o s'han d'implantar mesures de protecció i seguretat,
es faci des de l'acord amb els comerciants. Una tercera cosa, és
establir mecanismes perquè els clients del comerç puguin tenir
aparcament de franc com ofereixen les grans superfícies. I una
quarta cosa és llançar una campanya especial de Nadal per
dinamitzar el comerç i donar-li una nova palanca de connexió.

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
l'Estat que la pròrroga dels ERTO duri fins el juny de 2021 i
inclogui els treballadors del sector comerç.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que abans d'adoptar qualsevol mesura de restricció
o prohibició per contenir la COVID-19 que afecti directament
l'activitat comercial, consensuï la mesura amb els representants
del comerç de proximitat.

Tercera. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir en el termini màxim d'un mes els
mecanismes pertinents perquè els clients del petit i mitjà
comerç tenguin l'aparcament de franc com a mínim fins al juny
2021.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un pla de xoc per incentivar les
vendes del comerç de proximitat tot realitzant una campanya de
dinamització, il·luminació, difusió i promoció aprofitant tot el
que suposen les festes de Nadal.

Palma, 23 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

F)
RGE núm. 14741/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a adhesió immediata
de la comunitat autònoma de les Illes Balears al programa
MOVES II de mobilitat sostenible, davant la Comissió
d'Economia.

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

El Reial Decret 569/2020, de 23 de juny, pel qual es regula
el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible
(Programa MOVES II) i s'acorda la concessió directa de les
ajudes d'aquest programa a les comunitats autònomes,

modificat pel Reial Decret 587/2020, de 23 de juny, estableix
una política pública consistent en la posada en marxa d'ajudes
per a l'adquisició de vehicles elèctrics. Aquest programa té un
pressupost de 100 milions d'euros dels quals estava previst que
uns 2,4 milions d'euros fossin per a les Illes Balears.

Per acollir-se al programa i que aquest incentiu econòmic
arribi a aquestes illes és necessària l'adhesió al programa per
part de la comunitat autònoma. Així l'article 5 del Reial Decret
569/2020 estableix:

"1. Després de la publicació d'aquest reial decret en el
«Boletín Oficial del Estado», l'IDAE procedirà a comunicar
a totes les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i
Melilla, i es publicarà també a la pàgina web de l'Institut, la
disponibilitat del pressupost corresponent a l'import total de
l'ajuda establerta en annex V.
2. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla
hauran d'acceptar de manera expressa i inequívoca,
mitjançant escrit dirigit al director general de l'IDAE,
l'ajuda concedida i ajustada en la seva integritat a aquest
reial decret. De la mateixa manera, procediran a comunicar
l'import que reserven per a la realització per la seva part de
les inversions directes que duguin a terme en qualssevol de
les tipologies d'actuació contemplades a l'annex I, i que
pretenguin finançar amb càrrec a una part de l'ajuda que
rebin.
3. L'IDAE lliurarà les quantitats acordades conforme al que
es preveu en aquest reial decret als comptes corrents i
titulars que les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta
i Melilla determinin."

L'article 6 del RD 569/2020 estableix un termini de tres
mesos perquè la comunitat autònoma accepti i convoqui les
ajudes.

Resulta però, que la comunitat autònoma de les Illes Balears
no ha realitzat aquesta acceptació o adhesió com pertoca tot i
que en teoria volem ser capdavanters en transició energètica,
canvi climàtic i mobilitat sostenible. Entenent que és
imprescindible que la comunitat accepti o s'adhereixi en els
termes descrits al programa MOVES II, sobretot si es té que
l'article 60 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica, que estableix que les
administracions públiques de les Illes Balears promouran la
mobilitat sostenible i, de manera especial, fomentaran la
mobilitat elèctrica i la substitució o reconversió de vehicles per
altres amb manco emissions associades, el Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears proposa la següent 

Proposició no de llei

Primer. Instar el Govern de les Illes Balears a acceptar o
adherir-se de manera immediata al Programa MOVES II per a
incentius a la mobilitat eficient i sostenible tot realitzant de
manera immediata els tràmits que li corresponen d'acord amb
el Reial Decret 569/2020.

Segon. Reprovar la gestió de la conselleria responsable en
matèria d'energia, ja que no ha fet l'acceptació o l'adhesió al
Programa MOVES II dins el termini establert.

Tercer. Instar el Govern de les Illes Balears a realitzar les
gestions i a adoptar els acords pertinents perquè l'acceptació o
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adhesió al Programa MOVES II fora de termini no tengui cap
conseqüència i els recursos econòmics arribin a les Illes
Balears.

Palma, 23 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

G)
RGE núm. 14765/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a impuls al sector de l'exhibició cinematogràfica,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

Ens estem enfrontant a una crisi mundial sense precedents.
Milers de persones han perdut la vida a conseqüència de la
COVID-19 i un nombre encara major ha estat infectat. Milions
de persones es troben confinades a les seves cases en el món
sencer.

La COVID-19 ha posat en evidència, com solen fer les
crisis, l’indispensable que és la cultura per als individus i les
societats.

La Llei del cinema reconeix que activitat cinematogràfica
i audiovisual conformen un sector estratègic de la cultura i de
l'economia espanyola. La contribució del cinema a l'avanç
tecnològic, al desenvolupament econòmic i a la creació
d'ocupació, al costat de la seva aportació al manteniment de la
diversitat cultural, són elements més que suficients perquè les
administracions publiques estableixin les mesures necessàries
per al seu foment i promoció i en les circumstàncies actuals
mesures excepcionals per assegurar la seva supervivència.

El coronavirus està tenint un efecte devastador en la
indústria del cinema, ja que les taquilles de tot el món
s'enfronten a la pèrdua de milers de milions, i les aturades en
els rodatges han deixat sense treball milers de persones en un
sector majoritàriament independent. A més de posposar-se
importants estrenes que han menyscabat els fràgils ingressos
previstos.

Les sales de cinema a Balears han perdut 70.000 euros al
dia pel tancament a causa de l'alerta sanitària per la 
COVID-19, d'acord amb les dades de la Federació de Cinema
a Espanya (FECE). A nivell nacional, les pèrdues diàries per al
sector, que ocupa aproximadament 11.500 persones de manera
directa, s'estimen en 2,6 milions d'euros diaris.

El sector compleix estrictament els protocols pactats amb
les administracions realitzant importants inversions en els seus
locals per oferir als seus clients les garanties sanitàries exigides
per gaudir de l'experiència única de veure pel·lícules a la
pantalla gran.

A més de les circumstàncies extraordinàries a causa de la
COVID-19 que viuen les sales de cinema, cal sumar la falta de

rendibilitat per la qual passa el sector de l'exhibició; tancaments
de complexos cinematogràfics, noves operacions de fusió i
absorció entre operadors propiciant una major concentració en
un sector fins ara molt diversificat i l'aparició de plataformes
digitals competint amb estructures de costos molt més
lleugeres, és comprensible que es produeixi una profunda
reordenació.

La reobertura dels cinemes suposa una icona i un signe de
la tornada a la normalitat, ajudant la seva visibilitat social, i
contribuint a superar l'estrès social sofert durant l'etapa de
confinament.

D'aquesta manera, els ciutadans estan tornant gradualment
al cinema, realitzant així l'activitat d'oci cultural majoritària a
Espanya i la més assequible, amb més de 100 milions
d'espectadors a l'any.

Tot el sector s'enfronta a desafiaments sense precedents i
per això més que mai les decisions han de prendre's amb una
perspectiva a llarg termini.

La recuperació del pols de la nostra societat requereix
inexcusablement de cultura. I per això, el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
adoptar un conjunt de mesures dirigides en primer lloc a
pal·liar de manera immediata les pèrdues ocasionades al sector
de l'exhibició cinematogràfica i altres mesures orientades a la
seva consolidació i creixement en el temps.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a activar línies de suport i subvenció de la Conselleria
de Presidència, Cultura i Igualtat destinades a l'impuls del
sector cinematogràfic.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir ajudes específiques relacionades amb el lucre
cessant de les empreses del sector cinematogràfic, sempre que
sigui conseqüència de les mesures preventives adoptades per
controlar la pandèmia.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar una línia de préstecs específics per al sector
cinematogràfic balear a zero interès, amb període
d'amortització superior a cinc anys i amb el primer any de
mancança.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a activar una programació cinematogràfica en horari
matinal per al pròxim curs escolar incardinada en els projectes
curriculars dels centres.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desplegar un ambiciós pla de promoció del sector
cinematogràfic balear.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar a la disposició del sector cinematogràfic tarifes
especials en els mitjans de comunicació públics per a la
informació i l'impuls de les seves activitats, durant l'any 2020.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar l'autorització del consum de menjar i beguda
a l'interior de les sales de projecció cinematogràfica, observant
totes i cadascuna de les mesures i dels protocols sanitaris
vigents.

Palma, 22 de setembre de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

H)
RGE núm. 14767/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a educació inclusiva
de qualitat, 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, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

A Balears, el curs 2019-2020 hi havia més de 6.400
alumnes amb necessitats especials, la gran majoria, uns 5.900
alumnes, a centres ordinaris on rebien el suport de
professionals especialistes, mentre que mig miler estava
escolaritzat a centres d'educació especial.

El suport especialitzat a les aules de pedagogs terapèutics
(PT), auxiliars tècnics (ATE) i tècnics en audició i llenguatge
(AL) és imprescindible perquè nins i nines amb necessitats
especials puguin anar a centres docents ordinaris i s’integrin i
socialitzin amb normalitat amb la resta d’alumnes de la classe.

L’augment de contagis de la COVID-19 durant l’estiu ha
provocat que l’inici de curs 2020-2021, inicialment previst en
un escenari A de presencialitat, s’hagi iniciat finalment, en un
escenari B de semipresencialitat.

Els centres docents s’han vist abocats, a 10 dies de l’inici
del curs, a fer front a les noves mesures sanitàries que s’han
imposat des de la Conselleria d’Educació en coordinació amb
la Conselleria de Salut per a una tornada a les aules tan segura
com sigui possible.

Els centres docents s’han vist obligats a desdoblar classes
per disminuir les ràtios i mantenir així les distàncies de
seguretat entre alumnes. Però davant la manca de docents per
fer front a aquestes mesures sanitàries han hagut de reorganitzar
el professorat disponible per cobrir les necessitats del centre, el
que ha suposat la reconversió del professorat de suport
d’alumnes amb necessitats especials en tutors dels nous grups.
Això ha deixat a la majoria d’alumnes amb necessitats especials
que hi ha a Balears sense el seu professor de suport.

Els 560 professors nous que ha contractat la Conselleria
d’Educació són del tot insuficients per complir amb les ràtios
sense que es redueixi la qualitat de l’ensenyament.

La plataforma FARSEB, que agrupa aquestes famílies de
menors que van des dels que pateixen dislèxia fins a paràlisi

cerebral, passant pel trastorn de l'espectre autista, ha denunciat
juntament amb la FAPA, aquesta manca de suport als seus fills
a les aules en aquest inici de curs 2020-2021, una mancança
que ja van patir durant l’estat d’alarma que va suposar el
tancament dels centres educatius i el confinament de la
població.

A la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca com a
administració educativa li correspon, segons l'article 71.2 de la
Llei orgànica 2/2006, assegurar els recursos necessaris perquè
l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu
(NESE), així com aquell que requereixi una atenció educativa
diferent de l'ordinària per presentar necessitats educatives
especials (NEE), dificultats específiques d'aprenentatge (DEA),
trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH), altes
capacitats intel·lectuals (AC), d'incorporació tardana al sistema
educatiu (IT) o per condicions personals o d'història escolar
(CP/HE), puguin arribar al màxim desenvolupament possible
de les seves capacitats personals i, en tot cas, als objectius
establerts amb caràcter general per a tot l'alumnat.

L'article 72.1 de la llei esmentada estableix que les
administracions educatives han de disposar de professors de les
especialitats corresponents i dels professionals qualificats, així
com de mitjans i materials necessaris per a l'atenció adequada
de l'alumnat.

Els darrers anys, Balears ha treballat molt per avançar cap
a una educació inclusiva i cap a una atenció a la diversitat de
qualitat, per això s'ha d'evitar que l'emergència sanitària
provoqui fer passes enrere.

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 la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca i el servei d’Inspecció
Educativa de Balears a revisar i solucionar el més aviat
possible les mancances actuals que pateixen els centres
educatius de les Illes en matèria d’atenció a la diversitat.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca a dotar adequadament i
suficientment els centres docents dels recursos humans que
siguin necessaris per al compliment de les mesures de seguretat
imposades per la Conselleria d’Educació, Universitat
i Recerca en coordinació amb la Conselleria de Salut de les
Illes Balears.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca a crear, juntament amb tota
la comunitat educativa, un protocol d’actuació específic que
asseguri la continuïtat de l’ensenyament als alumnes amb
necessitats especials en cas d’un nou confinament d’aquests
menors quan per les seves circumstàncies personals no sigui
possible una atenció a distància.

Palma, 24 de setembre de 2020
Els portaveus
Catalina Pons i Salom
Josep Melià i Ques
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I)
RGE núm. 14770/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a bons turístics per incentivar el turisme entre illes
en temporada baixa, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió, pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la importància
d'implementar les mesures que contempla aquesta proposició
no de llei a la major brevetat possible, es fa necessari i urgent
un pronunciament de la cambra per tal de donar un impuls a
l'acció política del Govern en aquest sentit.

Davant la situació de rebrots de la pandèmia, des del Partit
Popular i des del sector es continua insistint 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, per tal de constituir corredors segurs, encara que de
manera paral·lela, resulta igualment vital prendre mesures des
del Govern de les Illes Balears per reactivar l'economia local
mitjançant el turisme interior i entre illes, ja que hem de tenir
en compte que durant els difícils mesos de temporada baixa que
vénen, l’arribada de turistes estrangers abans de la pandèmia
era testimonial i ara serà nul·la.

El sector turístic ha estat el més danyat per la crisi de la
COVID-19 i Balears la regió que lidera l’atur i la davallada del
PIB.

Com deim, són urgents mesures per recuperar la totalitat de les
empreses i l’activitat econòmica.

Observam un àmbit també molt afectat que són les agencies
de viatge que a nivell nacional el seu volum de negoci ha
davallat un 95%, i amb tota seguretat un 40% no tornaran a
obrir mai més, i a Balears han patit una davallada de la
facturació d’un 80% i un 90% en l’acumulat anual.

Amés a Balears les companyies aèries ja estan reduint els
vols programats, element sense el qual no hi ha possibilitat
d'iniciar actuacions eficaces de recuperació del turisme interior.
És per això que fan falta tots els estímuls possibles per activar
la economia, més quan els viatges de l’Imserso s’ha anunciat
per part del Govern Central que estan aturats i es calcula que
perdran al voltant de 160.000 de visitants aquesta temporada.

Mesures creatives com el bo turístic, que siguin capaces de
reactivar el turisme, i que en aquest cas impulsin el turisme
nacional i més concretament el d'entre illes a Balears,
especialment a la temporada baixa que ara comença, establint
un descompte a vols i allotjaments.

Aquestes mesures ja s’estan posant en marxa a altres països
europeus com Itàlia, mesures que incentiven el consum intern
i que també s’estan posant en marxa a altres comunitats
autònomes com Andalusia.

De fet el Consell Insular de Mallorca ha desenvolupat una
iniciativa similar per a la temporada baixa.

Les Agencies de Viatges a Balears (AVIBA) demanen
concretament crear aquest bo de la mateixa manera que
Andalusia, per estimular els viatges entre illes, amb un
descompte del 25% per a residents a Balears aplicable tant al
desplaçament com a l'allotjament. Demanen que cada unitat
familiar tingui la possibilitat d’adquirir fins a tres bons fins un
màxim de 300€ de descompte.

Des del Partir Popular hem presentat una proposició no de
llei amb una bateria de mesures per a la recuperació del sector
turístic a la qual hem inclòs ja una petició al Govern central per
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.

Per tot l’exposat 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 la creació de bons turístics amb l’objectiu d’estimular
el turisme entre illes, amb descomptes del 25% per a residents
en vols i allotjaments, durant els mesos de temporada baixa, i
sempre amb les condicions que s’acordin
amb el sector turístic.

Palma, 21 de setembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

J)
RGE núm. 14806/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a garanties relatives a l'extensió i
flexibilització dels crèdits ICO per a PIME i autònoms
afectats per la crisi sanitària de la pandèmia de COVID-19,
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 l'extensió i la flexibilització dels crèdits
ICO per a PIME i autònoms afectats per la crisi sanitària de la
pandèmia de la COVID-19.

La línia de crèdits de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO),
aprovada pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i
Transformació Digital per facilitar el manteniment de
l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària
causada per la pandèmia de la COVID-19, s’aprovà amb la
finalitat que empreses i autònoms poguessin atendre les seves
necessitats derivades, entre d’altres, de la gestió de factures, de
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la necessitat de circulant, dels venciments d’obligacions
financeres o tributàries o d’altres necessitats de liquiditat.

El funcionament dels préstecs ICO no difereix massa dels
préstecs “tradicionals” atorgats pels bancs. En aquest cas,
l’Institut de Crèdit Oficial és l’entitat encarregada de prestar els
doblers i de posar les condicions per accedir-hi, mentre que
l’entitat financera s’encarrega de gestionar-ne l’entrega, així
com d’assumir el risc en cas d’impagament del sol·licitant.

Entre les condicions actuals d’aquestes línies establertes per
l’ICO, es va incloure període de carència d’un any per als
venciments a llarg termini, moment a partir del qual les
empreses prestatàries hauran de començar a tornar-lo. Per un
altre costat, també s’han establert uns límits en els percentatges
d’interès en funció de si tipus és fix o variable i si és amb
carència o sense, oscil·lant el percentatge aplicable entre el 2,3
i el 4,9 depenent de les característiques concretes de cada un.
Aquestes condicions posen en escac la situació de molts
empresaris que preveuen que la seva situació econòmica en el
2021 no els permeti afrontar els primers pagaments dels crèdits
sol·licitats.

El Banc Central Europeu (BCE) augura que, fins al 2022,
uns 72.000 milions d’euros en préstecs garantits entren en
mora, fins i tot els sis principals bancs espanyols (Santander,
Bankia, Sabadell, BBVA, Bankinter i Caixabank) han anunciat
un aprovisionament d’11.000 milions d’euros per afrontar
aquesta situació de potencial morositat la qual podria
produir-se entre el darrer trimestre del 2020 i el primer
semestre del 2021.

Atès l’escenari previst pel mateix BCE d’impagaments de
les empreses, les associacions d’empresaris sol·liciten la
modificació de les condicions de les línies de crèdit mitjançant
l’ampliació dels períodes de carència, així com la disminució
dels tipus d’interès. Aquesta mesura afavoriria el sector
empresarial i en permetria la recuperació i subsistència fins a
l’any 2022, així com garantir en major mesura la devolució
íntegra dels crèdits.

Per l’exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta la
següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
promoure, juntament amb l’Institut de Crèdit Oficial, una
millora de les condicions dels crèdits ICO destinats a autònoms
i PIME, mitjançant un increment del període carència almenys
un any per als préstecs ICO ja concedits; així com  un
increment del percentatge de cobertura dels nous avals i una
minoració dels tipus d’interès dels nous préstecs que siguin
concedits per aquest organisme. Tot això amb l’objectiu de
pal·liar l’empitjorament de les perspectives de l’economia
espanyola previngut en els informes emesos per diverses
institucions i organismes, inclosos els de l’AIReF i el Banc
d’Espanya.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
impulsar la creació de noves línies de crèdit emeses per l’ICO
que afavoreixin la injecció de liquiditat al teixit productiu, per
tal de contribuir a la sostenibilitat d’empreses viables amb
problemes de liquiditat i a la protecció de l’ocupació.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
garantir que les possibles noves línies de crèdits emeses per
l’ICO siguin destinades preferentment a autònoms i PIME les
quals són les que actualment pateixen de forma més greu els
efectes d’aquesta crisi sanitària.

Palma, 25 de setembre de 2020
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

K)
RGE núm. 14809/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a suport a l'informe de Nacions Unides sobre
Veneçuela i condemna de la violació dels drets humans,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la gravetat dels
fets denunciats per Nacions Unides, es fa necessari i urgent un
pronunciament de la cambra al respecte.

Nacions Unides, va acordar fa un any, constituir la Missió
Internacional Independent de determinació dels fets per a
Veneçuela. L'informe presentat a Brussel·les recentment resulta
demolidor. Per primera vegada es determinen responsabilitats
individuals sobre les greus violacions de drets humans comeses
pel Govern de Veneçuela.

L'extens informe, de més de quatre-centes pàgines, qualifica
els delictes com de lesa humanitat i assenyala que els
responsables directes són Nicolás Maduro, Diosdado Cabello,
número dos del xavisme i president de l'Assemblea Nacional
Constituent; el ministre de l'Interior, Néstor Reverol; i el de
Defensa, Vladimir Padrino, així com els caps dels serveis
d'intel·ligència, a més d'altres quaranta-cinc alts funcionaris del
règim xavista.

“La Missió va trobar motius raonables per creure que les
autoritats i les forces de seguretat veneçolanes han planificat i
executat des de 2014 greus violacions als drets humans, algunes
de les quals –incloses les execucions arbitràries i l'ús sistemàtic
de la tortura– constitueixen crims de lesa humanitat”, va dir
Marta Valiñas, presidenta de la Missió. “Lluny de ser actes
aïllats, aquests crims es van coordinar i van cometre de
conformitat amb les polítiques de l'Estat, amb el coneixement
o el suport directe dels comandants i els alts funcionaris del
govern”, va agregar.

L'informe és un document més que s'afegeix a l'extens
expedient que ha anat acumulant el govern de Maduro en la
justícia internacional. A més, la missió independent qualifica
que l'inventari de violacions assenyalades entren de ple en la
competència de la Cort Penal Internacional (CPI). La fiscalia
de CPI va iniciar el febrer de 2018 l'examen preliminar d'una
eventual demanda per crims de lesa humanitat contra
Veneçuela que, de constituir-se, seria la primera contra un país
d'Amèrica Llatina.
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L'informe ve a corroborar el que les organitzacions de la
societat civil han vingut denunciat, malgrat els obstacles
sistemàtics del mateix Govern de Veneçuela, i organitzacions
afins.

Amnistia Internacional va considerar una fita el suport de
l'ONU milers de víctimes. “Les autoritats sota el comandament
de Nicolás Maduro continuen cometent crims de dret
internacional i greus violacions de drets humans, com ara
execucions extrajudicials, tortura, detencions arbitràries i ús
excessiu de la força”, va dir en un comunicat Erika Guevara
Rosas, directora per a les Amèriques, qui va exhortar a renovar
el mandat d'aquest mecanisme d'escrutini internacional. “No
fer-ho seria donar l'esquena a les víctimes, a la veritat i a la
justícia”, va dir.

L'informe realitza una anàlisi detallada de les execucions
extrajudicials i recull setze operacions, amb el resultat de
cinquanta-tres execucions realitzades per ordres
governamentals. També s'analitzen les anomenades Operacions
d'Alliberament del Poble, que entre 2015 i 2017 van produir
quatre-centes tretze persones mortes. Un dels casos investigats
és una massacre ocorreguda el 2016 a Barlovento, a l'estat de
Miranda (centre), en la qual 12 homes van ser trets de les seves
cases per militars i setmanes després van aparèixer morts en
una fossa comuna.

L'informe destaca que alts funcionaris del Govern han
elogiat aquestes accions, en les quals centenars d'oficials armats
entraven per assalt a comunitats, en alguns casos utilitzant
vehicles blindats i helicòpters. També revela que funcionaris de
les Forces d'Actuació Especial (FAES, de la Policia Nacional
Bolivariana) van dir als membres de la Missió que era una
pràctica acordada assassinar persones amb antecedents penals,
plantar armes per simular “enfrontaments” i efectuar un tret
amb la mà del mort en previsió d'un peritatge.

L'informe conclou que de cap manera no es tracta de casos
aïllats i que la repressió forma part d'una política d'eliminació
de membres no desitjats de la societat sota la cobertura de la
lluita contra el crim.

L'informe també recull com una pràctica sistemàtica la
persecució per filiació política, que va portar a detencions
arbitràries, amb desaparicions forçoses per períodes curts de
temps i actes de tortura que, segons les recerques de l'ONU, era
per obligar una persona a incriminar-se a si mateixa o a altres
persones, en particular líders de l'oposició d'alt perfil.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva més
enèrgica repulsa i condemna per la sistemàtica violació dels
drets humans executada pel Govern de Veneçuela, que vénen
enumerats en l'esmentat informe de Nacions Unides.

2. El Parlament de les Illes Balears exhorta el Govern
d'Espanya a iniciar accions legals davant la Cort Penal
Internacional contra els individus assenyalats a l'informe, i
sol·licita al Consell de Drets de l'ONU continuar les recerques
sobre la violació de drets humans al país hispanoamericà.

3. El Parlament de les Illes Balears exigeix l'immediat
alliberament d'aquells presos que hagin estat empresonats a
Veneçuela sense l'observança dels procediments legalment i
democràticament establerts, d'acord amb allò que disposa la
Declaració Universal dels Drets Humans, en els seus articles 7
a 12.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir al Govern d'Espanya vincular qualsevol
negociació o cooperació que realitzi amb Veneçuela a la
demostració d'avanços en matèria democràtica i de respecte als
drets humans.

5. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu suport a la
Unió Europea en la imposició de sancions individuals contra
funcionaris del règim de Nicolás Maduro. Les sancions
individuals contra responsables de la repressió i els seus
col·laboradors necessaris constitueixen un instrument vàlid per
assolir un avanç democràtic.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a liderar davant la Unió Europea els esforços internacionals per
promoure l'estat de dret i restaurar la democràcia mitjançant
eleccions democràtiques, lliures i transparents a Veneçuela
quan es donin les circumstàncies necessàries per fer-ho.

Palma, 24 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

L)
RGE núm. 14816/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a defensa del Rei Felip VI, davant la
Comissió d'Assumptes Institucional i Generals.

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

La Constitució Espanyola de 1978 és la norma suprema de
l'ordenament jurídic espanyol, a la qual  estan subjectes tots els
poders públics i ciutadans d'Espanya des de la seva entrada en
vigor el desembre de 1978.

En el títol preliminar, diu, entre altres punts, que Espanya
es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que
propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la
llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític. La
sobirania nacional resideix al poble espanyol, del qual emanen
els poders de l'Estat. La forma política de l'Estat espanyol és la
Monarquia parlamentària. La Constitució es fonamenta en la
indissoluble unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i
indivisible de tots els espanyols.

El 25 de setembre es va dur a terme el lliurament de
despatxos a la nova promoció de jutges a la qual faltava,
després de més de 20 anys, el Rei. El president del Consell
General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, va
mostrar l'"enorme pesar" dels jutges per l'absència del Rei Don
Felip. Lesmes va expressar que el lament no sols obeïa al fet
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que es trenca amb una tradició de més de 20 anys, sinó també,
i sobretot, perquè la presència de Sa Majestat  el Rei, del Cap
de l'Estat (...) serveix a més per ressaltar la dignitat de la nostra
funció.

Segons van difondre diversos mitjans, citant fonts de la
Zarzuela, el Rei va fer una cridada de cortesia al president del
CGPJ a fi de traslladar la seva felicitació personal a la nova
promoció de la carrera judicial, sense consideracions
institucionals respecte de l'acte ja celebrat.

Amb posterioritat es van produir diverses reaccions entre
les quals van destacar les de membres del Govern d'Espanya
com la del vicepresident segon del Govern que es va referir de
manera indirecta al succés escrivint en una xarxa social:
"Respecte institucional significa neutralitat política de la
prefectura de l'Estat” en al·lusió a la cridada del Rei al
president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del
Tribunal Suprem.

El ministre de Consum, Alberto Garzón, va acusar
directament Don Felip de maniobrar contra el Govern i
d'incomplir la Constitució en una xarxa social: “La posició
d'una monarquia hereditària que maniobra contra el Govern
democràticament triat, incomplint d'aquesta manera la
Constitució que imposa la seva neutralitat, mentre és aplaudida
per l'extrema dreta és senzillament insostenible”.

Tenint present tot l'anterior, el Grup Parlamentari
Ciudadanos presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears que insti el Govern central a defensar la Constitució de
1978, confirmada pel poble espanyol de la sobirania del qual
emanen els poders de l'Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears que insti el Govern central a garantir el degut respecte
a les seves institucions i especialment a la figura del Rei, Felip
VI, que en l'actualitat encarna la màxima expressió del nostre
Estat de dret.

3. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears que insti el Govern central a protegir els ciutadans
espanyols de qualsevol intent desestabilitzador per part dels
que tenen el deure de guardar i fer guardar la Constitució com
a norma fonamental de l'Estat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears que insti el Govern central a recordar i garantir que
qualsevol revisió o canvi legislatiu que afecti el nostre model
d'Estat només pot dur-se a terme a través del nostre ordenament
jurídic, recollit amb inequívoca precisió a la nostra Carta
Magna.

Palma, 28 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 14651/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença de la
directora de l'Institut Balear de la Dona, sobre la
convocatòria de subvencions per fomentar la contractació
de dones víctimes de violència masclista en projectes
d'inserció laboral.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de setembre de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença de la directora de l'Institut Balear de
la Dona, per tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3437/20.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de setembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14725/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
millora de les instal·lacions de l'IES Josep Miquel Guàrdia
d'Alaior.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 14712/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de setembre de 2020, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada María Asunción Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a  aportacions econòmiques en
el pressupost per a 2021 per a la Reserva de la Biosfera de
Menorca, per la pregunta RGE núm. 14819/20, relativa a
sol·licitud d'ajudes per al turisme.

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

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-033.pdf#page=57
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-066.pdf#page=30
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Ordre de Publicació

C)
Creació d'una Ponència d’estudi per a l’elaboració d’un

document de propostes de revisió i millora del Reglament
del Parlament i d’actualització i adaptació d’aquest a la
situació generada per la pandèmia del coronavirus
COVID-19, en el si de la Comissió de Reglament del
Parlament de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de setembre de 2020, atès l'acord adoptat per la Comissió de
Reglament, en sessió de dia 25 de setembre de 2020, adopta els
acords següents:

1. Crear en el si de la Comissió de Reglament una Ponència
d’estudi per a l’elaboració d’un document de propostes de
revisió i millora del Reglament del Parlament i d’actualització
i adaptació d’aquest a la situació generada per la pandèmia del
coronavirus COVID-19.

2. Establir que aquesta tengui la mateixa composició numèrica
de les ponències de les comissions permanents, amb el mateix
criteri distributiu, és a dir: 

• 2 al Grup Parlamentari Socialista
• 1 al Grup Parlamentari Popular
• 1 al Grup Parlamentari Unidas Podemos
• 1 al Grup Parlamentari Ciudadanos
• 1 al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
• 1 al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
• 1 al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears
• 1 al Grup Parlamentari Mixt

3. Ordenar-ne la publicació en el BOPIB.

4. Recaptar dels grups parlamentaris la designació dels diputats
respectius que n’hagin de formar part.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvi a la Comissió de Reglament del Parlament de les

Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de setembre de 2020, es dóna per assabentada de l'escrit
RGE núm. 14808/20, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual comunica que el diputat Enric
Casanova i Peiró substitueix la diputada Helena Benlloch i
Bottini a la Comissió de Reglament.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament de

la Sra. Maria Antònia Cantallops Alemany com a personal
eventual adscrita al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears.

Atès que:

La Sra. Maria Antònia Cantallops Alemany amb DNI núm.
******96D, fou nomenada com a personal eventual adscrita
funcionalment al servei del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears per Resolució de la Presidència de dia 15
de juliol de 2019.

La Sra. Catalina Pons Salom, portaveu del grup
parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears  ha presentat
una sol·licitud de cessament de la Sra. Maria Antònia
Cantallops Alemany, com a personal eventual del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, mitjançant
l’escrit RGE núm. 14766/2020 de 24 de setembre de 2020.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Resolució

1. El cessament de la Sra. Maria Antònia Cantallops Alemany
amb DNI núm. ******96D com a personal eventual adscrita
funcionalment al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears , amb efectes econòmics i administratius des de dia 30
de setembre de 2020.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
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Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.

c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

A la seu del Parlament, 25 de setembre de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

de la Sra. Aina Maria Coll Pou com a personal eventual
adscrita funcionalment al Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears.

Atès que:

1. La Sra. Catalina Pons Salom, portaveu del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, sol·licita el
nomenament de la Sra .Aina Maria Coll Pou, amb DNI
******61V, com a personal eventual adscrita funcionalment al
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears amb
unes retribucions de 31.186,96€ anuals amb una jornada a
temps complet, mitjançant l’escrit RGE núm.14766/2020, de
24 de setembre de 2020.

2. La Sra. Catalina Pons Salom declara que la Sra. Aina Maria
Coll Pou realitzarà funcions de personal eventual i la seva
retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat i feina
que ha de desenvolupar a temps complet al Parlament de les
Illes Balears.

3. La Sra. Catalina Pons Salom declara, mitjançant l’esmentat
escrit, que el temps de dedicació de la Sra. Aina Maria Coll
Pons serà a temps complet tot d’acord amb la normativa de la
Seguretat Social que regula la matèria.

4. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.

Resolució

1. El nomenament de la Sra. Aina Maria Coll Pou, amb DNI
núm. ******61V, com a personal eventual adscrita
funcionalment al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, amb efectes econòmics i administratius des de l’1
d’octubre del 2020 i amb unes retribucions corresponents a
31.186,96 € anuals, modalitat C.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de

Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.

c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma, 25 de setembre de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en

relació amb la convocatòria per proveir mitjançant el
sistema de lliure designació una plaça vacant dotada
pressupostàriament del cos d'uixers per ocupar el lloc de
treball de viceuixer/a major del Parlament de les Illes
Balears.

L'oficiala major del Parlament de les Illes Balears,
conformement amb el que disposa la base 4.e) de les bases
reguladores d'aquesta convocatòria, acorda d'elevar a definitiva
la llista provisional d'admesos i exclosos i fer-la pública.

Aspirants admesos

Cognoms Nom DNI

1 Barceló Vives Margarita Irene ****6606K

2 Juliá Rigo Alejandro ****4580Q

3 Salamanca Pericás Antonio ****4479J

Aspirants exclosos: Cap.

Palma, 26 de setembre de 2020
L'oficiala major
Esperança Munar i Pascual
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Ordre de Publicació

E)
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en

relació amb la convocatòria d'una plaça del cos facultatiu
tècnic, especialitat informàtica per ocupar com a funcionari
de carrera el lloc de treball de responsable d'Explotació i
Gestió de l'Àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial del
Parlament de les Illes Balears.

L'oficiala major del Parlament de les Illes Balears,
conformement amb el que disposa la base 8.4 de les bases
reguladores d'aquesta convocatòria, acorda d'elevar a definitiva
la llista provisional d'admesos i exclosos i fer-la pública.

Aspirants admesos

Cognoms Nom DNI

1 Janakieff de Pablos Eva Alicia ****7512W

Aspirants exclosos: Cap.

Palma, 26 de setembre de 2020
L'oficiala major
Esperança Munar i Pascual

Ordre de Publicació

F)
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en

relació amb la convocatòria per proveir per concurs de
mèrits una plaça del cos d'administratius per ocupar com
a funcionari de carrera el lloc de treball d'administratiu de
l'Àrea d'Assistència Tècnica Parlamentària del Parlament
de les Illes Balears.

L'oficiala major del Parlament de les Illes Balears,
conformement amb el que disposa la base 6.4 de les bases
reguladores d'aquesta convocatòria, acorda d'elevar a definitiva
la llista provisional d'admesos i exclosos i fer-la pública.

Aspirants admesos

Cognoms Nom DNI

1 Genestra Serra Petra Maria ****4965N

Aspirants exclosos: Cap.

Palma, 26 de setembre de 2020
L'oficiala major
Esperança Munar i Pascual

Ordre de Publicació

G)
Nomenament de la Sra. Margarita Irene Barceló i Vives

com a viceuixera major del Parlament de les Illes Balears
pel sistema de lliure designació i del cessament com uixera
del cos d’uixers .

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 22 de juliol de
2020, d’acord amb el que estableixen els articles 7, 55.1 i 55.2
de l'Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears,
acordà d’aprovar la convocatòria i les bases per proveir la plaça
de viceuixer/a major del grup C, subgrup C2, complement de
destinació 18 i complement específic de 927,77 € mensuals, pel
sistema de lliure designació.

La convocatòria i les bases esmentades es publicaren al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 62, de
dia 4 de setembre de 2020.

S’ha comprovat que l’aspirant Sra. Margarita Irene Barceló
i Vives és funcionària de carrera del cos d’uixers del Parlament
de les Illes Balears en situació administrativa de servei actiu i
que reuneix els requisits exigits a la base segona de la
convocatòria d’acord amb la documentació presentada.

La base cinquena de la convocatòria estableix que:
"l’oficiala major, un cop comprovat que els aspirants reuneixen
els requisits exigits a la base segona de la convocatòria, d’acord
amb l’establert a l’article 55.4 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears i segons el principi de
discrecionalitat, proposarà a la Mesa del Parlament el
nomenament de l’aspirant que consideri més idoni per ocupar
la plaça i, si la Mesa ho aprova, el president del Parlament de
les Illes Balears, mitjançant la corresponent resolució
n’efectuarà el nomenament corresponent".

Per aquest motiu, l’oficiala major, dia 28 de setembre de
2020, proposà el nomenament de la Sra. Margarita Irene
Barceló i Vives com a viceuixera major del Parlament de les
Illes Balears pel sistema de lliure designació, en considerar-la
l’aspirant més idònia pels motius que consten a l’esmentada
proposta.

La Mesa del Parlament, en sessió celebrada dia 30 de
setembre de 2020, ha acordat d’aprovar i ratificar la proposta
de nomenament formulada per l’oficiala major.

La interessada disposarà del termini d’un mes, comptador
des de la notificació del nomenament, per prendre possessió de
la plaça, d’acord amb el que regula l’article 15 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, i a la base sisena de
la convocatòria.

Per tots aquests motius, d’acord amb la Mesa del Parlament
en sessió celebrada el 30 de setembre de 2020 i la proposta feta
per l’oficiala major, dict la següent

Resolució

1. S’ordena el nomenament de la Sra. Margarita Irene Barceló
i Vives amb DNI núm. ****6606K com a viceuixera major, del
cos d’uixers del Parlament de les Illes Balears, grup C, subgrup
C2, nivell de complement de destinació 18 i complement
específic de 927,77€, pel sistema de lliure designació.

2. La publicació de la resolució del nomenament al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Els efectes econòmics i administratius del nomenament seran
des del dia que s’assenyali a l’acta de presa de possessió de la
plaça de viceuixera major del Parlament de les Illes Balears.
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4. Prèviament a l’acta de presa de possessió de la plaça de
viceuixera major, es produirà el seu cessament en la plaça
d’uixera amb els efectes econòmics i administratius indicats a
l’acta de presa de possessió com a viceuixera major del
Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició.
 

Un cop transcorregut un mes de la interposició del recurs
potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la resolució,
s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hi hagi una resolució
expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1 c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma, 30 de setembre de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
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:

Sr. Josep Castells i Baró
Sr. Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí
Sra. Maria Antònia Truyols i Martí
Sra. Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

I)
Declaracions tributàries relatives a l’impost sobre la

renda de les persones físiques dels diputats i les diputades
de l'any 2018.

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
corresponent a 2018 dels diputats i les diputades següents:

Sra. Maria Pilar Carbonero i Sánchez
Sra. Catalina Pons i Salom
Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

J)
Declaracions tributàries relatives a l’impost sobre la

renda de les persones físiques dels diputats i les diputades
de l'any 2019.

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
corresponent a 2019 dels diputats i les diputades següents:

Sra. Francesca Lluch Armengol i Socias
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. Silvia Cano i Juan
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http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-403-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-493-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-476-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-409-2019.PDF
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Sra. Maria 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. Maria Tania Marí i Marí
Sra. Virginia Marí i Rennesson
Sr. Vicente Marí i Torres
Sr. Jordi Marí i Tur
Sra. Antonia Martin 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. Esperança Sans i Regis
Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster
Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí
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 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

K)
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 de la diputada Sra. Maria Antònia
Sureda i Martí.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 66, de 25 de
setembre de 2020.

-  Pàg. 3809. Apartat F)

On diu:

GP Ciudadanos 3

Hi ha de dir:

GP Ciudadanos 2

http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-469-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-425-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-418-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-357-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-477-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-74-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-458-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-342-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-431-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-503-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-472-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-453-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-466-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-22-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-417-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-460-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-444-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-473-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-407-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-485-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-482-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-489-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-479-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-400-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-490-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-447-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-478-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-480-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-506-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-491-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-502-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-505-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-488-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-301-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-481-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-484-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-326-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-486-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-494-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-332-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-495-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-474-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-501-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-381-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-487-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-316-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-290-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-507-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-504-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-429-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-401-2019.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-316-10.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-316-10.PDF
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-066.pdf#page=51
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	RGE núm. 14695/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura de la línia d'ajudes per a la implantació de punts de càrrega per impulsar la mobilitat elèctrica.
	RGE núm. 14696/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura de la línia d'ajudes per subvencionar punts de càrrega elèctrics per a particulars i empreses.
	RGE núm. 14697/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura de la línia d'ajudes per fomentar l'eficiència energètica dels habitatges mitjançant l'aïllament i la rehabilitació.
	RGE núm. 14735/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a adhesió al pla d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics MOVES II.
	RGE núm. 14736/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a conseqüències de la no-adhesió al pla d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics MOVES II.
	RGE núm. 14738/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió d'adhesió al pla d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics MOVES II.
	RGE núm. 14748/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a bilingüisme al perfil oficial de Twitter del Govern.
	RGE núm. 14749/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de mascaretes KN95.
	RGE núm. 14750/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a garantia que ofereixen les mascaretes KN95.
	RGE núm. 14751/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a punt àlgid de la segona onada de la pandèmia.
	RGE núm. 14771/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a contractació per part del Servei de Salut de les Illes Balears de personal sanitari i qualsevol altre categoria destinat al reforç per la COVID-19 en l'estratègia de contenció i posterior prevenció de rebrots.
	RGE núm. 14772/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Comissió contra la violència a l'esport (1).
	RGE núm. 14774/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanyes de sensibilització i programes realitzats per l'EPRTVIB (IB3) respecte de la violència a l'esport.
	RGE núm. 14775/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunes de la campanya de la grip 2020-2021 a les Illes Balears (1).
	RGE núm. 14776/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunes de la campanya de la grip 2020-2021 a les Illes Balears (2).
	RGE núm. 14786/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres educatius que han activat el protocol COVID a 25 de setembre de 2020.
	RGE núm. 14787/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes de centres educatius infectats per COVID-19 a 25 de setembre de 2020.
	RGE núm. 14788/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes de centres educatius en quarantena  a 25 de setembre de 2020.
	RGE núm. 14789/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes de centres educatius que han donat positiu per COVID-19 fins a 25 de setembre de 2020.
	RGE núm. 14790/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules tancades per COVID-19 fins a 25 de setembre de 2020.
	RGE núm. 14791/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes d'ensenyament obligatori infectats per COVID-19 a 25 de setembre de 2020.
	RGE núm. 14792/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes d'ensenyament obligatori en quarantena a 25 de setembre de 2020.
	RGE núm. 14793/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes d'ensenyament obligatori que han donat positiu per COVID-19 a 25 de setembre de 2020.
	RGE núm. 14794/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres educatius tancats per COVID-19 a 25 de setembre de 2020.
	RGE núm. 14795/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a docents contagiats per COVID-19 a 25 de setembre de 2020.
	RGE núm. 14796/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a docents en quarantena o aïllats a 25 de setembre de 2020.
	RGE núm. 14797/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fiabilitat de les mascaretes de protecció subministrades a escoles i docents.
	RGE núm. 14798/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mascaretes subministrades als centres educatius a 25 de setembre.
	RGE núm. 14799/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mascaretes subministrades als centres educatius a 25 de setembre de 2020 (1).
	RGE núm. 14800/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mascaretes subministrades als centres educatius a 25 de setembre de 2020 (2).
	RGE núm. 14801/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mascaretes subministrades als centres educatius a 25 de setembre de 2020 (3).
	RGE núm. 14802/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mascaretes subministrades als centres educatius a 25 de setembre de 2020 (4).
	RGE núm. 14803/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mascaretes subministrades als centres educatius a 25 de setembre de 2020 (5).
	RGE núm. 14804/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mascaretes subministrades als centres educatius a 25 de setembre de 2020 (6).

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 14819/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud d'ajudes per al turisme.
	RGE núm. 14864/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a informe Inunbal Llevant Mallorca 2018.
	RGE núm. 14865/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a adopció de mesures extraordinàries en relació amb el comerç.
	RGE núm. 14869/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a atenció presencial als serveis del SEPE a Eivissa i Formentera.
	RGE núm. 14870/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a balanç de la situació de l'epidèmia.
	RGE núm. 14871/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a insuficiència de la darrera extensió dels ERTO.
	RGE núm. 14872/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures previstes per tal d'alleujar la pressió fiscal davant la dramàtica situació econòmica derivada de la pandèmia.
	RGE núm. 14873/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del servei de Salut envers un possible increment de brots i casos de COVID-19 a la tardor-hivern.
	RGE núm. 14874/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del Pla contra inundacions de les Illes Balears.
	RGE núm. 14875/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partides econòmiques específiques per a Menorca Reserva de la Biosfera.
	RGE núm. 14876/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a federalisme interior.
	RGE núm. 14877/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la connectivitat aèria de Menorca.
	RGE núm. 14878/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a captura per part d'embarcacions foranes de quasi 2 tones de sirviola (Seriola dumerili) a aigües de Balears.
	RGE núm. 14879/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de les llistes d'espera.
	RGE núm. 14880/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a discriminació de centres educatius en relació amb l'ensenyament semipresencial.
	RGE núm. 14881/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a harmonització d'imposts per part del Govern del Sr. Sánchez.
	RGE núm. 14882/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats del suposat Pla de reactivació.
	RGE núm. 14883/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a adoctrinament als centres educatius de Balears.
	RGE núm. 14884/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a 155 a la sanitat balear.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 14628/20, del Grup Parlamentari VOX- Actua Baleares, relativa a inclusió de la clàusula de responsabilitat constitucional.
	RGE núm. 14739/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de l'ocupació il·legal d'habitatges, garantia del dret de la propietat, de la seguretat de les persones i dels béns i reforç de la convivència social a Balears i al conjunt d'Espanya.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 14627/20, del Grup Parlamentari VOX- Actua Baleares, relativa a pla urgent de col·laboració amb bancs d'aliments, menjadors socials i locals d'auxili social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
	RGE núm. 14681/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels campaments militars per a nins soldats, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 14698/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la societat de garantia recíproca ISBA, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
	RGE núm. 14734/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació de les proves de batxillerat d'accés a la Universitat (PBAU) 2021, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 14740/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a compromís absolut amb el comerç de proximitat, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 14741/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a adhesió immediata de la comunitat autònoma de les Illes Balears al programa MOVES II de mobilitat sostenible, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 14765/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls al sector de l'exhibició cinematogràfica, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 14767/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a educació inclusiva de qualitat, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 14770/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bons turístics per incentivar el turisme entre illes en temporada baixa, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
	RGE núm. 14806/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garanties relatives a l'extensió i flexibilització dels crèdits ICO per a PIME i autònoms afectats per la crisi sanitària de la pandèmia de COVID-19, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
	RGE núm. 14809/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'informe de Nacions Unides sobre Veneçuela i condemna de la violació dels drets humans, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
	RGE núm. 14816/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a defensa del Rei Felip VI, davant la Comissió d'Assumptes Institucional i Generals.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 14651/20, del Grup Parlamentari VOX- Actua Baleares, relatiu a sollicitud de compareixença de la directora de l'Institut Balear de la Dona, sobre la convocatòria de subvencions per fomentar la contractació de dones víctimes de violència masclista en projectes d'inserció laboral.

	3.17. INFORMACIÓ
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3437/20.
	Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 14712/20.
	Creació d'una Ponència d’estudi per a l’elaboració d’un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d’actualització i adaptació d’aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19, en el si de la Comissió de Reglament del Parlament de les Illes Balears.



	 4. INFORMACIONS
	Canvi a la Comissió de Reglament del Parlament de les Illes Balears.
	Resolució de Presidència en relació amb el cessament de la Sra. Maria Antònia Cantallops Alemany com a personal eventual adscrita al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.
	Resolució de Presidència en relació amb el nomenament de la Sra. Aina Maria Coll Pou com a personal eventual adscrita funcionalment al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.
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	Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en relació amb la convocatòria per proveir per concurs de mèrits una plaça del cos d'administratius per ocupar com a funcionari de carrera el lloc de treball d'administratiu de l'Àrea d'Assistència Tècnica Parlamentària del Parlament de les Illes Balears.
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