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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 14994/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dramàtiques xifres
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E) RGE núm. 15107/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a impuls als mitjans de comunicació públics i privats de les Illes Balears. 3892

F) RGE núm. 15108/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a repartiment in just de les ajudes estatals en matèria de residus del PIMA. 3892

G) RGE núm. 15109/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern
de foment i suport a l'emprenedoria en innovació. 3892

H) RGE núm. 15110/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interessos del poble de Fornells
i de Ports IB. 3893

I) RGE núm. 15131/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a retallades en els
pressuposts de les diferents conselleria i del sector públic instrumental. 3893

J) RGE núm. 15132/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a introducció a l'agenda
política balear del canvi de model d'estat. 3893

K) RGE núm. 15133/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política sanitària
del Govern respecte dels centres d'oci infantil de les Illes Balears. 3893
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L) RGE núm. 15134/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació actual de les plantes
fotovoltaiques a Menorca. 3893

M) RGE núm. 15135/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Illes Balears
com a destinació turística segura. 3893

N) RGE núm. 15136/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe sobre
l'explotació infantil de nins i nines tutelats. 3894

O) RGE núm. 15137/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a devolució de
18 milions d'euros del Conveni de la Platja de Palma. 3894

P) RGE núm. 15138/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció del coronavirus
a les infermeres embarassades. 3894

Q) RGE núm. 15139/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de la
necessitat d'esforçar-se i aprovar per passar de curs escolar. 3894

R) RGE núm. 15140/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació en l'aplicació de
les mesures de confinament en els municipis de Vila i Sant Antoni a Eivissa. 3894

S) RGE núm. 15141/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb
la part fiscal del REB. 3894

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 14827/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a restabliment del servei/funcionament de la Unitat de
Problemes Relacionats amb l'Alcohol (UPRA), davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 3895

B) RGE núm. 14828/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de manera urgent d'un pla de gestió (GSA) dels
recursos pesquers de les Illes Balears, davant la Comissió d'Economia. 3895

C) RGE núm. 14831/20, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia internacional contra l'explotació sexual i la tracta de dones,
nines i nins, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 3896

D) RGE núm. 14862/20, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a barem de valoració de mèrits més just,
davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 3898

E) RGE núm. 14903/20, dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a manca de serveix bancaris, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 3898

F) RGE núm. 14913/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escorxador insular per a Menorca, davant la Comissió d'Economia.
3899

G) RGE núm. 14925/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reforma de l'impost
sobre dipòsits d'entitats de crèdit, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 3900

H) RGE núm. 14955/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a absentisme escolar,
davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 3901

I) RGE núm. 14963/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a APP SOIB, davant
la Comissió de Turisme i Treball. 3902

J) RGE núm. 14979/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a qualitat digital als centres educatius,
davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 3903

K) RGE núm. 14988/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a processos constituents, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència). 3904

L) RGE núm. 14992/20, dels Grups Parlamentaris Mixt (MÉS per Menorca) i MÉS per Mallorca, relativa a declaració de l'oficialitat
de la llengua catalana a la Unió Europea, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 3904
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 7689/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a resultats dels tests realitzats en els punts de servei de detecció ràpida de la COVID-19 instal·lats a Balears. 3905

B) A la Pregunta RGE núm. 7719/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mascaretes quirúrgiques FFP2 i FFP3 per a personal sanitari retirades per defectuoses. 3906

C) A la Pregunta RGE núm. 7720/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tests/proves de diagnòstic COVID-19 al personal que treballa als centres sanitaris, sociosanitaris i assistencials de gestió del Govern
de les Illes Balears. 3906

D) A la Pregunta RGE núm. 7721/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tests/proves de diagnòstic COVID-19 realitzades a les Illes Balears. 3906

E) A la Pregunta RGE núm. 7722/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mascaretes KN95 destinades al personal del Servei de Salut de les Illes Balears. 3906

F) A la Pregunta RGE núm. 7923/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informes de qualitat i validació externs encarregats pel Govern de les Illes Balears, referits al material EPI (mascaretes, etc.) adquirit
de compres en Espanya i a l'estranger. 3907

G) A la Pregunta RGE núm. 8099/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocols d'ús de mascaretes NK95/FFP2/FFP3 per al personal sanitari i sociosanitari del Servei de Salut i dels centres assistencials de
dependència i discapacitat dependents del Govern de les Illes Balears. 3907

H) A la Pregunta RGE núm. 8193/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacants, baixes i permisos del personal sanitari i sociosanitari del Servei de Salut. 3908

I) A la Pregunta RGE núm. 8251/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests
de diagnòstic de COVID-19 realitzats el mes d'abril de 2020. 3908

J) A la Pregunta RGE núm. 8252/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tests/proves diagnòstiques de COVID-19 realitzades al personal que treballa al Servei de Salut de les Illes Balears, de l'1 d'abril al 6
de maig de 2020. 3908

K) A la Pregunta RGE núm. 8270/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
execució del conveni amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran per a la millora de sanejament i depuració en aquest municipi. 3908

L) A la Pregunta RGE núm. 8272/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard
en l'execució del conveni amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran per a la millora de sanejament i depuració en aquest municipi. 3909

M) A la Pregunta RGE núm. 8502/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'expedients d'autorització de projectes o obres que romanen en tramitació a la Direcció General de Recursos Hídrics.

3909

N) A la Pregunta RGE núm. 8503/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'expedients de plans, projectes o obres que romanen en tramitació a la Direcció General de Recursos Hídrics.3909

O) A la Pregunta RGE núm. 8504/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a peticions d'informe o autorització de plans, projectes o obres amb entrada l'any 2017 que romanen en tramitació a la Direcció
General de Recursos Hídrics. 3909

P) A la Pregunta RGE núm. 8505/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a peticions d'informe o autorització de plans, projectes o obres amb entrada l'any 2018 que romanen en tramitació a la Direcció
General de Recursos Hídrics. 3909

Q) A la Pregunta RGE núm. 8506/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a peticions d'informe o autorització de plans, projectes o obres amb entrada l'any 2019 que romanen en tramitació a la Direcció
General de Recursos Hídrics. 3909

R) A la Pregunta RGE núm. 8507/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a increment d'empleats públics tècnics dedicats a tramitar les peticions d'informe o autorització de plans, projectes o obres a
la Direcció General de Recursos Hídrics. 3910
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S) A la Pregunta RGE núm. 8508/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a termini mitjà de l'any 2019 en el qual la Direcció General de Recursos Hídrics ha emès informe o autorització per a plans,
projectes o obres. 3910

T) A la Pregunta RGE núm. 8509/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'informe o autorització que va rebre durant l'any 2018 la Direcció General de Recursos Hídrics.        

3910

U) A la Pregunta RGE núm. 8510/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'informe o autorització que va rebre durant l'any 2019 la Direcció General de Recursos Hídrics.        

3910

V) A la Pregunta RGE núm. 8511/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'informe o autorització que ha rebut durant aquest any la Direcció General de Recursos Hídrics.        

3910

W) A la Pregunta RGE núm. 8907/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada
salarial als funcionaris. 3910

X) A la Pregunta RGE núm. 8912/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pla
de contingència sanitària davant el previsible rebrot de COVID-19. 3911

Y) A la Pregunta RGE núm. 9396/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a arribades al port
exterior de Ciutadella. 3911

Z) A la Pregunta RGE núm. 9533/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a HPO en els
termes municipals de Maó, Sant Lluís i Es Castell. 3911

AA) A la Pregunta RGE núm. 9558/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat
de persones de residències a cures pal·liatives durant la pandèmia de la COVID-19. 3912

AB) A la Pregunta RGE núm. 9699/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
conciliació laboral i familiar dels treballadors sanitaris en el context COVID-19. 3912

AC) A les Preguntes RGE núm. 9834 i 9835/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a expedients
sancionadors instruïts per l'Agència Tributària de les Illes Balears que van prescriure el 2019, i a inspeccions tributàries impulsades per
l'Agència Tributària de les Illes Balears el 2019. 3912

AD) A la Pregunta RGE núm. 10211/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a unitats bàsiques de salut del Servei de Salut de les Illes Balears. 3912

AE) A la Pregunta RGE núm. 10358/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a compliment d'actuacions del Pla Hidrològic de les Illes Balears. 3912

AF) A les Preguntes RGE núm. 10361 a 10363/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a contingut i a control i seguiment del contingut de les proves d'accés a la Universitat. 3913

AG) A la Pregunta RGE núm. 10382/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a recurs d'alçada pendent de resoldre a la Conselleria de Medi Ambient. 3913

AH) A la Pregunta RGE núm. 10436/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre d'unitats bàsiques de salut que romanen tancades a les Illes Balears. 3913

AI) A la Pregunta RGE núm. 10437/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relativa a previsió per part de la Conselleria de Salut d'obrir les unitats bàsiques de salut que encara romanen tancades
a les Illes Balears. 3913

AJ) A la Pregunta RGE núm. 10504/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a campanya de vacunació de la grip 2019-2020 a la població de les Illes Balears. 3914

AK) A les Preguntes RGE núm. 10997 a 11045/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a aportacions econòmiques fetes pel GOIB o ens instrumentals que en depenen a diverses federacions balears durant
el 2019. 3914
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AL) A la Pregunta RGE núm.  11046/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a esdeveniments esportius subvencionats pel GOIB durant el 2019. 3915

AM) A la Pregunta RGE núm.  11047/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a esdeveniments esportius subvencionats pel GOIB durant el 2020. 3915

AN) A la Pregunta RGE núm.  11048/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a usuaris que han utilitzat el poliesportiu Prínceps d'Espanya durant 2019. 3915

AO) A la Pregunta RGE núm.  11049/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a esportistes individuals subvencionats pel GOIB durant 2019. 3915

AP) A la Pregunta RGE núm.  11050/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a esportistes individuals subvencionats pel GOIB durant 2020. 3915

AQ) A les Preguntes RGE núm.  11051 i 11053/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a clubs de participació col·lectiva i de participació individual que varen ser subvencionats pel Govern de les Illes
Balears durant el 2019. 3916

AR) A les Preguntes RGE núm.  11052 i 11054/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a clubs de participació col·lectiva i de participació individual que varen ser subvencionats pel Govern de les Illes
Balears durant el 2020. 3916

AS) A la Pregunta RGE núm.  11056/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions adoptades arran de la mort de desenes d'exemplars de tortuga a la finca de Son Real. 3916

AT) A la Pregunta RGE núm.  11057/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a aparició de peixos morts a la vorera de la costa, a la zona d'ERs Carnatge de Palma els dies 18 i 19 de juliol. 3917

AU) A les Preguntes RGE núm.  11099 i 11100/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a modificacions de crèdit a les partides dels programes i seccions del pressupost 2020 amb motiu de la crisi COVID-19 i a
bloqueigs/indisponibilitat de crèdit del pressupost 2020 a data 21 de juliol de 2020. 3917

AV) A la Pregunta RGE núm.  11110/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a estratègia de la campanya de la vacuna de la grip 2020/2021 a les Illes Balears. 3917

AW) A les Preguntes RGE núm.  11135 a 11137/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a inspecció de locals d'oci (1 a 3). 3918

AX) A la Pregunta RGE núm.  11187/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives a mesures
per a l'impuls del teletreball i reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 3918

AY) A les Preguntes RGE núm.  11188 a 11190/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a reunió de la Mesa sectorial de serveis generals (1 a 3). 3919

AZ) A les Preguntes RGE núm.  11193/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a informació sobre mascaretes immobilitzades durant el mes d'abril. 3919

BA) A les Preguntes RGE núm.  11298/20, del diputat Josep melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions de canvi d'ús que s'han presentat d'acord amb la disposició addicional primera del Decret llei 8/2020 des
de la seva entrada en vigor. 3919

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 14829/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del portaveu
del Comitè de Malalties Infeccioses de Balears, Sr. Javier Arranz, sobre les declaracions realitzades als mitjans de comunicació.

3919

B) RGE núm. 14904/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'inspector
en cap de la Conselleria d'Educació Sr. Antonio Arbós, sobre l'adoctrinament secessionista i pancatalanista en alguns centres educatius.

3919
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3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 14871/20. 3920

B) Retirada de les sol·licituds de compareixença RGE núm. 9854/20 i 11192/20. 3920

C) Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 9614/20. 3920

D) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. RGE núm. 14739/20. 3920

E) Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE núm. 5973/19. 3920

F) Tramitació davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca per a la Proposició no de llei RGE núm. 13960/20. 3920

4. INFORMACIONS

A) Composició de la Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de proposta 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. 3921

B) Canvi a la Comissió de Reglament. 3921

C) Designació de segon portaveu suplent del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. 3921

D) Modificació del Segon Pla de contingència del Parlament de les Illes Balears davant la situació ocasionada per la COVID-19.
3921
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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
22 de setembre de 2020, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 4692/20, relativa a política general del Govern en
matèria universitària, amb l'esmena RGE núm. 14629/20, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar els processos de convocatòria i
selecció de projectes competitius de recerca de la
Universitat de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que la taxa
d’escolarització universitària de les Illes Balears és la més
baixa d’Espanya amb un 10,9% i tres vegades menor de la
mitjana estatal (32,1%) segons l’informe publicat pel
Ministeri d’Universitats corresponent al curs 2018-2019, i
insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa un pla
de xoc per incentivar els estudis post obligatoris
universitaris, així com a donar suport a les iniciatives de
promoció promogudes per la mateixa Universitat.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que la nostra
comunitat té una xifra elevada de joves que se’n van de la
nostra comunitat per estudiar a altres comunitats
autònomes, així com una xifra de joves indecisos que
canvien d’estudis durant el primer any de grau universitari,
i insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment al
mandat parlamentari d’elaborar, juntament amb la
Universitat de les Illes Balears, un estudi de demanda de
nous estudis universitaris d’acord amb les necessitats i
noves realitats abans de final de 2020, per incentivar la
formació universitària de graus i màsters i reduir les dades
indicades.

A la seu del Parlament, 24 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 22

de setembre de 2020, debaté la InterpelAlació RGE núm.
9476/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reconstrucció
econòmica.

Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Castells i Baró i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

Palma, 7 d'octubre 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 22
de setembre de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 14237/20, del diputat Maxo Benalal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vessaments d'aigües fecals a Eivissa, que contestà el conseller
de Medi Ambient i Territori.

B) RGE núm. 14294/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre compra
d'habitatges a les Illes Balears, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

C) RGE núm. 14298/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar
l'ocupació il·legal d'habitatges, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

D) RGE núm. 14306/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desplegament de la Llei
d'habitatge, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

E) RGE núm. 14295/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a possible
augment de la delinqüència com a conseqüència de la crisi
socioeconòmica, que contestà la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització.

F) RGE núm. 14296/20, de la diputada María Salomé Cabrera
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla del
Govern en matèria turística, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-035.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014629
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-050.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-050.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=29
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G) RGE núm. 14297/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de la legalitat en el trasllat de residus sanitaris a la
península, que contestà el conseller de Medi Ambient i
Territori.

H) RGE núm. 14299/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retorn de prop
de 12 milions d'euros dels ERTO, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

I) RGE núm. 14300/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
suport al comerç de Palma, que contestà el vicepresident i
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

J) RGE núm. 14301/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Règim especial de les
Illes Balears, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.

K) RGE núm. 14304/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a no-
presencialitat a etapes educatives, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

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

M) RGE núm. 14288/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a sancions imposades a les zones confinades del
Govern de les Illes balears, que contestà la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització.

N) RGE núm. 14287/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a proliferació de serps a Eivissa, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 14305/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per
pal·liar la crisi econòmica i sanitària, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 14286/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures per pal·liar la dramàtica situació que hauran
d'enfrontar molts d'autònoms i empreses aquesta temporada
baixa, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Q) RGE núm. 14302/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la
pandèmia i gestió del Govern, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 7 d'octubre 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 22

de setembre de 2020, rebutjà els Punts 1, 2, 6 i 7 de la Moció
RGE núm. 4692/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del Govern en matèria universitària, amb el
resultat següent: 
• Punts 1 i 7: vots emesos 58, vots a favor 23, vots en contra

30 i abstencions 5.
• Punt 2: vots emesos 58, vots a favor 26, vots en contra 30

i abstencions 2.
• Punt 6: vots emesos 58, vots a favor 28, vots en contra 30

i abstencions 0.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la Sra. Consellera de Salut i Consum,

davant el Ple de la cambra, sobre la situació actual de la
pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre
la gestió efectuada en matèria de salut (RGE núm.
13875/20).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de setembre de 2020, tengué lloc la compareixença de la Sra.
Consellera de Salut i Consum, qui informà sobre el tema
indicat.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 14625/20.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2020, acorda l'ajornament de la pregunta
esmentada, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a accions del
Govern de les Illes Balears davant la proposta del Govern
central en relació amb l'exclusió del sector del comernç i

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=30
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l'hoteleria de l'extensió dels ERTO, atesa l'absència, per raons
justificades, d'aquesta diputada.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual

es valida el Decret Llei 12/2020, de 28 d’agost, pel qual es
modifica el règim transitori per a la percepció de
determinades prestacions establertes en el Decret llei
10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears; es modifica el Decret llei
11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19; i es modifiquen les exigències
de personal en les residències de persones grans per atendre
les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 (RGE
núm. 13964/20).

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 22 de setembre de 2020, després d’un debat i una
votació de totalitat, acordà validar el Decret Llei 12/2020, de
28 d’agost, pel qual es modifica el règim transitori per a la
percepció de determinades prestacions establertes en el Decret
llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears; es modifica el Decret llei
11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19; i es modifiquen les exigències de
personal en les residències de persones grans per atendre les
conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 (Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 150 de 29 d’agost de 2020).

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Aprovació de l'informe de la Comissió de l'Estatut dels

Diputats i les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de
la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2020, aprovà per assentiment l'informe
esmentat.

Palma, a 7 d'octubre 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'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de setembre
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 7498/19, relativa a polítiques transversals de
cultura, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar l’acció de les diferents conselleries
per tal de determinar espais on es puguin desenvolupar
polítiques de cultura transversals. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a demanar ajudes al Govern de l’Estat per al
desenvolupament de polítiques culturals de caràcter
transversal.

A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez
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 23 de setembre de 2020, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 4415/20, relativa a
abonament de les quantitats pendents en concepte d'adaptació
del lloc de feina de les empleades embarassades i durant el
període lactància del personal de l'Ibsalut, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta la conselleria de
Salut i Consum a abonar el més aviat possible i sense retard
les quantitats en concepte d’adaptació del lloc de feina de
les empleades embarassades i durant el període de lactància
del personal de l’Ibsalut.

A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
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Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 23 de setembre de 2020, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 8519/20, relativa a
impuls a la donació de sang a les Illes Balears, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a continuar impulsant campanyes per fomentar la
conscienciació sobre la donació de sang. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a continuar  incorporant les entitats locals i de representació
de la població migrada en les campanyes sobre donació de
sang. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a impulsar els programes orientats a joves perquè siguin
donants de sang i incloure-hi la perspectiva de gènere. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a mantenir el caràcter voluntari i altruista de la
donació de sang al nostre país i que romangui vinculat al
sistema públic de salut. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a donar suport a les línies de investigació i innovació en
l’àmbit de la donació de sang i teixits actualment obertes,
així com a obrir-ne de noves. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a continuar incorporant les tecnologies de darrera generació
per a la gestió de les donacions de sang. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a continuar oferint programes per ajudar les persones amb
por a la donació de sang per superar les seves pors, com és
el cas del Programa Imagina (https://imagina.fbstib.org).

 
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a dur a terme totes les mesures perquè les Illes Balears
siguin un referent en donació de sang.

A la seu del Parlament, 29 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 23 de setembre
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 9033/20, relativa a mesures per pal·liar la crisi
generada per la COVID-19 en el sector del transport terrestre
balear, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a consensuar amb el sector del transport
terrestre balear mesures per a pal·liar els efectes generats
per la crisi del COVID-19 i prendre en consideració les
propostes que puguin ajudar a la reconstrucció d'aquest
teixit empresarial i la recuperació de l'ocupació.

A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president en funcions de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de setembre
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 9843/20, relativa a garantir la seguretat sanitària
en els ports i aeroports de les Illes Balears i realitzar una
gestió àgil dels protocols establerts, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar l'adopció de totes les mesures
necessàries per garantir la seguretat sanitària i, per tant,
exercir un control efectiu i eficaç respecte de tots els
passatgers que arribin a les Illes Balears, a través dels
nostres aeroports i ports. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar que es dotin els mitjans necessaris
per a la realització del control sanitari necessari per evitar
possibles contagis i rebrots amb motiu de l'arribada de
passatgers a través dels ports i aeroports de les nostres illes. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que reclami actuar de manera ràpida i
immediata en els casos en els quals es detecti la possibilitat
de persones amb símptomes de contagi que es trobin en els
nostres ports i aeroports. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern central a implementar els protocols
establerts per a la detecció i la prevenció de contagis en els
ports i aeroports per garantir el compliment estricte de totes
les mesures de seguretat que s'han establert i de les que
s'adoptin en el futur. En particular: 

a) Compliment de la regulació de les distàncies de
seguretat entre els passatgers en els moments d'espera a tota
la zona aeroportuària tant interior com exterior amb
senyalització de rutes i marcadors de distància de seguretat. 

b) Obligat compliment de totes les mesures en la
realització de les proves/protocols que comprenen els
processos de control respecte dels passatgers que arriben a
les nostres illes. 
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar el Govern central que s'implementin
les mesures necessàries respecte dels professionals sanitaris
perquè es reforci la dotació de personal per a un control
efectiu i eficient en l'acompliment de les labors de control
i gestió sanitària en els ports i aeroports de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president en funcions de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de setembre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 11316/20,
relativa a reforç de polítiques actives, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a reforçar la convocatòria de línies de
subvencions per a la contractació directa, per part de les
administracions, de persones en situació d'atur derivades de
la situació socioeconòmica generada per la COVID-19.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a crear línies específiques suplementàries per
augmentar la inversió en polítiques actives i facilitar la
contractació de persones en situació d'atur i vulnerabilitat
social i laboral per part de les administracions locals.

A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La vicepresidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de setembre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 13959/20,
relativa a extensió de la vigència del Pla "Me cuida" com a
eina de suport a les persones treballadores per compte aliè que
han de cuidar al nucli familiar persones afectades per la
COVID-19, amb l'esmena RGE núm. 14724/20, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

G)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d’Espanya a allargar la vigència del Pla “Me Cuida” en tant
els criteris sanitaris escaients per evitar la transmissió
comunitària de la COVID-19 així ho aconsellin.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a igualar les garanties i la seguretat jurídica establerta en el
Pla “Me Cuida” per als treballadors per compte aliè als
treballadors autònoms, cadascun en el règim que pertoqui,
de tal manera que puguin accedir en similars condicions a
la cura de la família, si per causa de la COVID-19 així fos
necessari.

A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La vicepresidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de
setembre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 9520/20, relativa a acabar amb el racisme a
l'esport base, amb l'esmena RGE núm. 14747/20, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears
que el procés d’elaboració del futur avantprojecte de Llei
de l’esport i l'activitat física de les Illes Balears sigui el més
participatiu possible per tal que el text pugui comptar amb
el consens i l’acceptació més gran possible. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure, en l’elaboració del futur
avantprojecte de Llei de l’esport i l'activitat física de les
Illes Balears, la prohibició i la sanció dels insults i les
manifestacions racistes, masclistes i “lgtfòbics” en els
recintes i espectacles esportius, especialment a l’esport
base, i que la gravetat del règim sancionador de la nova
norma permeti sancionar pràctiques així amb la prohibició
d’accés a recintes esportius per part dels infractors.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure, en col·laboració amb la Comissió
contra la violència a l’esport de les Illes Balears, accions
formatives i preventives amb tota la comunitat esportiva en
favor dels valors ètics i de respecte a l’esport.

A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
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 24 de
setembre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no
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de llei RGE núm. 10295/20, relativa a la derogació de la Llei
mordassa, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

l’Estat i les Corts espanyoles a donar la màxima celeritat a
la derogació de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la
seguretat ciutadana, coneguda com Llei mordassa.

A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de setembre
de 2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 10928/20,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garanties per a la
seguretat i la convivència ciutadanes enfront de l'ocupació
il·legal d'habitatges, amb el resultat següent: vots emesos 13,
vots a favor 6, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports

del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de
setembre de 2020, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei
RGE núm. 10295/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
derogació de la Llei mordassa, amb el resultat següent: vots
emesos 11, vots a favor 3, vots en contra 7 i abstencions 1.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de compareixença de la consellera de Presidència,

Cultura i Igualtat, sobre conciliació (RGE núm. 13989/20,
del Grup Parlamentari Mixt).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de setembre
de 2020, acordà, per unanimitat, recaptar la presència de la
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat per tal d'informar
sobre el tema indicat.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de creació d'una ponència d'estudi en el si de la

Comissió de Reglament del Parlament de les Illes Balears.

 La Comissió de Reglament del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de setembre de 2020, adoptà, per
unanimitat, el següent acord:

"Crear en el si de la Comissió de Reglament, una
ponència d'estudi per a l'elaboració 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. La composició de la ponència
serà la mateixa que la de les ponències legislatives."

A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2020
El secretari de la comissió
Juan Manuel Lafuente i Mir
El president de la comissió
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 d'octubre de 2020, d'acord amb els articles 138 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 14927/20, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a modificació de la Llei 11/2014, de 15
d'octubre, de comerç de les Illes Balears.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
 D'acord amb el que preveuen els articles 138 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la següent proposició de llei.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 11/2014, DE 15 D'OCTUBRE, DE COMERÇ DE

LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Declaració Universal de Drets Lingüístics estableix en
l’article 51.1 que “Tothom té dret a usar la llengua pròpia del
territori en les seves relacions amb les empreses, establiments
comercials i entitats privades i a ser recíprocament atès i
correspost en aquesta llengua“. En el punt 51.2 continua dient:
“Tothom té dret, com a client, consumidor o usuari, a ser
informat, oralment o per escrit, en la llengua pròpia del territori
en els establiments oberts al públic”.

Per la seva banda la Carta Europea de les Llengües
Regionals o Minoritàries, tractat europeu (CETS 148) adoptat
a Estrasburg el 5 de novembre de 1992 sota els auspicis del
Consell d'Europa per tal de promoure les llengües regionals i
minoritàries d'Europa, ratificada per l’Estat espanyol el 9
d’abril de 2001, demana implicació als governs per defensar i
promoure l’ús de les llengües no majoritàries dins els seus
estats, també en l’àmbit empresarial i comercial.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears de 2007, aprovat
per Llei Orgànica 1/2007, estableix, pel que fa a la llengua a les
Illes Balears, la següent previsió: 
• “La llengua catalana pròpia de les Illes Balears, i la nostra

cultura i tradicions són uns elements identificadors de la
nostra societat i, en conseqüència, són elements
vertebradors de la nostra identitat.” 

• “Tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no
podrà ser discriminat per causa de l’idioma. Les institucions
publiques de les Illes Balears garantiran l’ús normal i
oficial dels dos idiomes, prendran mesures necessàries per
assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que
permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües
quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.”

Per contra, el 30 de setembre de 2014, el Parlament de les
Illes Balears aprovà la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de
comerç de les Illes Balears, que substituïa la Llei 11/2001, de
15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes
Balears, i eliminà de l’ordenament jurídic del sector els drets
lingüístics dels consumidors que, en la llei derogada, quedaven
recollits en els articles 8 i 20.

Durant l’any 2016 es van modificar la Llei de normalització
lingüística i la Llei de funció pública de les Illes Balears amb
l’objectiu de complir amb el mandat electoral de recuperar el
requisit de català per accedir a l’administració pública. Així, un
cop recuperat i fomentat l’ús del català en l’àmbit de la funció
pública de les Illes Balears, és hora de fer el mateix en un àmbit
tan sensible com el del comerç.

Article 1

S’introdueix en la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç
de les Illes Balears, un nou article amb el contingut següent:

"Article 5 bis. Drets lingüístics dels consumidors

1. En els establiments regulats en aquesta llei, els
consumidors tenen dret a ser atesos en alguna de les
llengües oficials de les Illes Balears, i no podran ser
discriminats o atesos incorrectament per raó de la llengua
oficial que emprin.

2. En els establiments al detall que disposen d'una plantilla
laboral de més de tres treballadors, els consumidors tenen,
a més, el dret de ser atesos en la llengua oficial de les Illes
Balears que escullin.

3. La senyalització i els cartells d'informació general de
caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per als
consumidors dels establiments oberts al públic han de ser
redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a
les marques, als noms comercials i als rètols emparats per
la legislació de la propietat industrial. En els termes que
reglamentàriament es determinin, els establiments
comercials informaran els consumidors dels seus drets
lingüístics mitjançant la col·locació dels anuncis
corresponents.

4. Les administracions competents promouran l'ús
progressiu de la llengua catalana en les activitats
comercials, com també en els rètols, símbols i distintius
dels establiments comercials de les Illes Balears."

Article 2

Es modifica l’article 20 de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre,
de comerç de les Illes Balears, que queda amb el contingut
següent:

"Article 20. Publicitat de l’horari comercial

A tots els establiments comercials ha de figurar la
informació del calendari diari d'obertura i de tancament en
un lloc visible, tant a l'interior com a l'exterior, fins i tot
quan l'establiment sigui tancat. El text d'aquesta informació
ha de constar, almenys, en català."

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 24 de setembre de 2020
El portaveu
Josep Castells i Baró
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3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de setembre de 2020, admet a tràmit les propostes de
resolució següents, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A) 
Núm. 1, del Grup Parlamentari Popular, derivada del

debat dels escrits RGE núm. 1845/19 i 4670/20, presentats
pel director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears.

El Grup Parlamentari Popular, subsegüent al debat dels
escrits RGE núm. 1845/19 i 4670/20, presentats pel director de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears, mitjançant els quals tramet la memòria anual
corresponent als exercicis 2018 i 2019, respectivament,
presenta la proposta de resolució següent:

El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut de les memòries presentades pel director de l'Oficina 
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears,
corresponent als exercicis 2018 i 2019, reconeix la
professionalitat dels funcionaris i treballadors que integren
aquest organisme, però constata la duplicitat de funcions que
significa la posada en marxa d'un ens com l'Oficina  de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, atès
que les tasques són ja realitzades per altres institucions,
organismes i administracions, així com el substancial estalvi
que suposaria l'eliminació d'aquest organisme per a les arques
públiques, en un context de profunda crisi econòmica.

Palma, 30 de setembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B) 
Núm. 2, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas

Podemos i MÉS per Mallorca, derivada del debat dels
escrits RGE núm. 1845/19 i 4670/20, presentats pel director
de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears.

Els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS
per Mallorca, subsegüent al debat dels escrits RGE núm.
1845/19 i 4670/20, presentats pel director de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears,
mitjançant els quals tramet la memòria anual corresponent als
exercicis 2018 i 2019, respectivament, presenten les propostes
de resolució següent:

• Impuls de visualització de l'Oficina  de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció davant la societat de les Illes Balears
com a eina necessària per a la prevenció i el control de la
corrupció.

• Reforç de les línies de formació per fomentar l'ètica pública
a totes les administracions públiques.

• Reforçar els mecanismes de cooperació i coordinació amb
aquelles administracions i entitats amb competències
complementàries a les pròpies de l'Oficina per tal d'evitar
possible duplicitats.

Palma, 30 de setembre de 2020
Els portaveus
Pilar Carbonero i Sánchez
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 d'octubre de 2020, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14863/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del
Govern en relació amb el comerç.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre la seva política general en
relació amb el comerç atesos els efectes devastadors de la crisi
de la COVID-19.

Palma, a 29 de setembre de 2020
Els diputats
Josep Melià i Ques
Maria Antònia Sureda i Martí
La portaveu
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 14918/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política del Govern de les Illes Balears per evitar
les possibles inundacions i catàstrofes meteorològiques a les
Illes Balears (procediment d'urgència).

Motivació del procediment d'urgència: Després de dos anys de
la catàstrofe que va afectar el Llevant de Mallorca i tota vegada
que no s'ha modificat encara el Pla contra inundacions de les
Illes balears, és necessari i urgent mantenir un debat en relació
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amb la política del Govern quant a evitar possibles inundacions
a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la seva política general duta a terme per tal d'evitar
possibles inundacions a les Illes Balears i altres catàstrofes
meteorològiques, així com les actuacions desenvolupades per
pal·liar els efectes d'aquests fenòmens.

Palma, a 30 de setembre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 14923/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a desplegament del REIB.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre el desplegament del REIB.

Palma, a 29 de setembre de 2020
Els portaveus
Josep Castells i Baró
Sílvia Tur i Ribas

D)
RGE núm. 14976/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern de les Illes Balears
quant a la defensa de l'ordre constitucional (procediment
d'urgència).

Motivació del procediment d'urgència: Diversos moviments i
grups polítics, fins i tot alguns que tenen responsabilitats de
govern i que han jurat "complir i fer complir la Constitució",
han posat en dubte la legitimitat de la nostra Carta Magna,
establint una falsa relació entre els problemes dels espanyols i
els articles de la nostra llei de lleis; han maniobrat per
estigmatitzar i buidar de contingut les institucions que ens
defineixen com a estat de dret; i alguns, fins i tot, han arribat a
vulnerar obertament les lleis que tots ens hem donat. Les
notícies que s'han succeït en els últims mesos i setmanes i les
declaracions dels ministres en seu parlamentària posen de
manifest com els atacs a la Constitució i a les més altes
institucions de l'Estat, amb el Rei al capdavant, han anat
creixent mentre el Govern d'Espanya no sols ha incomplit la
seva obligació de "guardar i fer guardar la Constitució", sinó
que ha virat cap a postulats extrems, pròxims als que
agredeixen el nostre ordre constitucional. Davant aquesta
concatenació de fets i atesa la representació ordinària de l'Estat
en la comunitat autònoma de la presidenta del Govern
establerta a l'article 152 de la Constitució, considerem que és
necessari conèixer el posicionament del Govern de les Illes
Balears i la política general d'aquest quant a garantir l'ordre
constitucional a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la seva política general relativa a la defensa de
l'ordre constitucional a les Illes Balears davant els atacs a
aquest per part de moviments i grups polítics, alguns d'ells,
socis del mateix executiu autonòmic.

Palma, a 2 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 14982/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria educativa
i especialment en relació amb l'adaptació al nou marc que
pretén establir el Govern de l'Estat que permet obtenir la
titulació sense aprovar totes les assignatures.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears en relació
amb la política general en matèria educativa i, especialment, en
relació amb l'adaptació al nou marc que pretén establir el
Govern del sr. Sánchez i que permet obtenir la titulació sense
aprovar totes les assignatures.

Palma, a 2 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 d'octubre de 2020, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14959/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a política del Govern en relació amb
l'habitatge assequible i social, derivada de la InterpelAlació
RGE núm. 14206/20.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari 
Ciudadanos presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
14206/20, relativa a política del Govern en relació amb
l'habitatge assequible i social, la moció següent.
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1. El Parlament de las Illes Balears constata la necessitat que el
Govern adopti mesures i actuacions per facilitar l'accés a
l´habitatge digne, social i assequible.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
convenis de col·laboració publicoprivada per a la construcció
de nous habitatges assequibles i socials, amb criteris de
sostenibilitat i eficiència energètica.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a potenciar
convenis de col·laboració en cessió temporal de sòl públic i en
convenis de gestió urbanística en sòl urbanitzable.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que els
convenis de col·laboració publicoprivada per a la construcció
de nous habitatges assequibles i socials es puguin acollir a les
mesures de tramitació i gestió establertes en el Decret llei
3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria de
habitatge.

5. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern a impulsar
la realització de projectes ambiciosos de rehabilitació de zones
i barris degradats dels municipis de les nostres illes.

6. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern que el plans
d´actuació per rehabilitar barris i zones degradades dels
municipis de les nostres illes es dugui a terme amb convenis de
col·laboració publicoprivada i beneficiant-se d´ajudes europees
per a la rehabilitació.

7. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern a cercar
formules per ampliar les possibilitats del canvi d´ús dels
edificis turístics obsolets per a habitatge social o assequible.

8. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern a aprofundir
en les possibilitats de col·laboració per construir habitatge de
lloguer social en terrenys dotacionals.

Palma, a 2 d'octubre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 d'octubre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14824/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures acordades des de Salut Pública per les quals s'ha
ordenat el tancament de l'activitat en els locals d'oci infantil
(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.

Quins han estat les raons i els motius pels quals la
Conselleria de Salut i Consum ha ordenat el tancament de
l'activitat en els locals d'oci infantil?

Considera i pot acreditar la conselleria que els titulars
d'aquesta activitat empresarial no han complert amb els
protocols establerts des de Salut Pública?

Té constància la Conselleria de Salut i Consum que hi hagi
hagut incidència de la COVID-19 en alguns d'aquests locals,
usuaris o personal?

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

B)
RGE núm. 14825/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a futur del
Centre Balears Europa.

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.

Sra. Consellera d'Hisenda, quines són les previsions del
Govern respecte del futur del Centre Balears Europa?

Palma, a 28 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

C)
RGE núm. 14826/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu del
combustible a Menorca.

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

Sra. Consellera de Salut i Consum, quines mesures
concretes proposa el Govern perquè Menorca no sigui el
territori d'Espanya amb el combustible més car?

Palma, a 28 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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D)
RGE núm. 14842/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures previstes/acordades des del Govern de les Illes
Balears per compensar les conseqüències i l'impacte
socioeconòmic causats en el sector de l'activitat dels locals
d'oci infantil, arran de l'ordre de tancament dictada per
Salut Pública.

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.

El passat 14 de setembre es va anunciar una nova resolució
amb mesures restrictives per raons de la COVID-19 que va
afectar el col·lectiu d'empresaris, autònoms, treballadors i
famílies, en l'àmbit de l'activitat d'oci infantil que es
desenvolupa en locals degudament acreditats i homologats en
llicència d'activitat, i mesures sanitàries.

El tancament d'aquesta activitat de la qual s'anuncia una
possible pròrroga suposa un greu perjudici a l'activitat
econòmica i conseqüències socials per a famílies que se
sustenten d'aquesta activitat i vincles laborals.

Quines actuacions i mesures té previstes/acordades el
Govern de les Illes Balears per compensar les conseqüències i
l'impacte socioeconòmic causats en el sector de l'activitat de
locals dedicats a l'oci infantil, arran de l'ordre de tancament
dictada per Salut Pública?

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

E)
RGE núm. 14853/20, del diputat Pablo Jesús Jiménez i

Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a port de Fornells.

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

El port de Fornells té una gran rellevància paisatgística i
ambiental a l'illa de Menorca. Això li fa tenir un abast turístic
de primera importància, fet que facilita la instal·lació de
diferents negocis en relació amb aquest sector econòmic que
solen buscar la seva ubicació en la façana marina o almenys la
més pròxima possible.

La gestió d'aquest port correspon a Ports de les Illes
Balears. En els últims temps s'ha anat obrint un debat entorn de
la nova planificació de l'entramat litoral i urbà adjacent a
resultes de la finalització de les concessions en la zona del
carrer Governador. Hi ha unes certes discrepàncies sobre la
finalitat que ha de donar-se a aquest espai i com ha de
dissenyar-se la façana litoral, donant major protagonisme a l'oci
i el gaudi de la ciutadania o a la iniciativa privada a través de
concessions administratives.

En relació amb l'anterior, tenim interès a saber el següent:

1. Segons expressa Ports de les Illes Balears necessita disposar
d'un edifici per a la seva comesa gestora. Pot indicar-nos si això
suposa una nova construcció en la zona del Pla o per contra es
pretenen situar aquests serveis en la zona recuperada del
Contramestra?

No creu que seria una oportunitat per recuperar i remodelar
tota la façana marítima d'aquest poble i donar-li un ús públic?

2. Creu necessari cedir a la iniciativa privada mitjançant
concessió una zona per dedicar-la a construir un edifici per
instal·lar un restaurant privat de què novament només podran
gaudir uns pocs?

3. No creu millor retornar aquest lloc al gaudi públic per
disposar d'un espai sociocultural, en comptes de continuar
insistint en el model desenvolupista de turisme convencional,
quan a més l'oferta de restauració a Fornells és més que
suficient?

Palma, a 29 de setembre de 2020
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández

F)
RGE núm. 14860/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
beques menjador.

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.

Davant les queixes dels pares i les mateixes circulars
informatives trameses per les direccions dels centres educatius,
hem pogut constatar la reducció si no eliminació de les beques
menjador per al present curs escolar 2020-2021. El fet que, en
adaptació a les mesures de seguretat derivades de la pandèmia
de la COVID-19, un nombre considerable de centres hagin
optat per horaris escolars intensius en lloc de jornada partida,
ha comportat que s'alteri el servei de menjador.

Aquesta situació implica dos grans problemes. D'una banda,
es fa difícil conciliar vida laboral i familiar, perquè molts pares
necessiten que els seus fills recorrin al servei de menjador per
poder recollir-los al final de la seva jornada o durant una pausa
d'aquesta. D'altra banda, en desaparèixer les beques de
menjador es perjudica les famílies més humils, aquelles per a
les quals el menjador escolar suposa garantir un menjar
complet i equilibrat per als seus fills.

I encara es dóna una tercera qüestió sobre aquest tema. Els
col·legis que compten amb la seva pròpia cuina, especialment
els més petits de barris treballadors que aposten per un menú
casolà i saludable, es veuen obligats a prolongar els ERTO que
afecten el personal de cuina. I això comportarà inevitablement
el seu acomiadament.

Així doncs, des del Grup de VOX en el Parlament de les
Illes Balears es formulen a les següents preguntes amb
sol·licitud de resposta per escrit:
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Quina partida econòmica s'ha disposat per a les beques
menjador a Balears per al present curs 2020-2021 en relació
amb l'any anterior?

Quin nombre de beques menjador s'han aprovat i quina
diferència suposen respecte del curs anterior?

En quina situació queden els treballadors del personal de
cuina d'aquests centres i quina possibilitat tenen de prolongar
els seus ERTO?

Del total dels centres educatius de Balears en els quals es
disposa de servei de menjador i als quals s'han atorgat beques
menjador fins ara, quants queden sense servei de menjador
respecte de l'any passat?

Palma, a 29 de setembre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

G)
RGE núm. 14901/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
balears, relativa a nombre de PCR fetes als barris
palmesans de Son Gotleu, Can Capes, Soledat Nord i Son
Canals (I).

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 PCR es van fer a la barriada palmesana de Son
Gotleu durant els quinze dies abans del seu confinament
perimetral l'11 de setembre de 2020? I a la barriada de Can
Capes? I a la de la Soledat Nord? I a la de Son Canals?

Palma, a 30 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

H)
RGE núm. 14902/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
balears, relativa a nombre de PCR fetes als barris
palmesans de Son Gotleu, Can Capes, Soledat Nord i Son
Canals (II).

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 PCR es van fer a la barriada palmesana de Son
Gotleu durant els quinze dies del seu confinament perimetral
l'11 de setembre de 2020? I a la barriada de Can Capes? I a la
de la Soledat Nord? I a la de Son Canals?

Palma, a 30 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

I)
RGE núm. 14919/20, del diputat Pablo Jesús Jiménez i

Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a inspecció turística.

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 la legislatura passada, es va observar la falta de recursos
humans en la inspecció turística que possibilitava que les
irregularitats o il·legalitats que es cometessin en el mercat
turístic quedessin sense constància i per tant sense sanció. Per
això es va entendre que s'havia de potenciar aquest servei
administratiu i es va modificar la Llei 8/2012, de 19 de juliol,
de turisme de les Illes Balears, a l'apartat 1 de l'article 95, que
queda redactat d'aquesta manera:

"Article 95. Els serveis de la inspecció de turisme.
1. Les funcions inspectores en l'àmbit insular corresponent
seran exercides per l'administració turística competent a la
qual s'adscriguin els corresponents serveis d'inspecció, que
tindran l'estructura que es determini reglamentàriament.

Els serveis d'inspecció i control d'empreses i activitats
turístiques hauran de disposar de personal suficient per a
una adequada supervisió i control de les places turístiques
existents i de l'oferta il·legal. En particular, la plantilla
d'inspectors d'aquests serveis haurà de ser, com a mínim,
d'un funcionari per cada vint mil places turístiques inscrites.
A aquest efecte, els òrgans competents hauran d'aprovar les
modificacions de les relacions de llocs de treball
necessàries, i hauran de dotar pressupostàriament les places
corresponents de la plantilla, abans del 31 de desembre de
2022."

En relació amb l'anterior, tenim interès a saber el següent:

Han augmentat en la relació de llocs de treball els
relacionats amb el servei d'inspecció turística? En quina
proporció?

Des de la modificació de la llei han augmentat el nombre
d'irregularitats o il·legalitats observades en el mercat turístic?
En quina proporció?

Quantes de les irregularitats o il·legalitats observades han
estat sancionades? Quin percentatge suposa el possible
augment, en cas d'haver-se produït, respecte dels períodes
anteriors a la modificació de la llei?

L'acceptació, en el DL8/2020, de mesures urgents en relació
amb la pandèmia de la COVID-19, d'una sèrie d'esmenes
relacionades amb la inspecció turística suposarà una major
participació quantitativa i qualitativa d'aquesta?

Palma, a 30 de setembre de 2020
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
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J)
RGE núm. 14920/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a temps d'espera d'arribada d'ambulància en cas
d'avís d'una residència per un cas greu de COVID-19.

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

Quin és el temps de mitjana que tarda a arribar el servei
d'ambulància 061 davant l'avís d'una residència per un cas greu
de COVID-19 amb necessitat d'ingrés immediat a un hospital?

Palma, a 1 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

K)
RGE núm. 14921/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a recursos dedicats pel servei d'ambulància 061 als
malalts greus de COVID-19.

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

Quins recursos té específicament dedicats el servei
d'ambulància 061 per a malalts de COVID-19 amb necessitat
d'ingrés immediat a un hospital?

Palma, a 1 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

L)
RGE núm. 14952/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tests ràpids d'antígens recentment adquirits pel Govern de
les Illes Balears per diagnosticar la COVID-19.

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

Quan té previst el Servei de Salut/la Conselleria de Salut i
Consum, iniciar els tests ràpids d'antígens per diagnosticar la
COVID-19?

Quina considera el Govern que és la població diana i a
quins col·lectius té previst iniciar la seva aplicació?

Palma, a 1 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

M)
RGE núm. 14954/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions després de la fuga de tres interns del centre de
menors Es Pinaret el passat 22 d'agost de 2020.

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

Quines mesures i actuacions de millora s'han dit a terme i
quins protocols s'han modificat fins a la data arran de la fuga de
tres menors del centre de menors Es Pinaret el passat 22 d'agost
de 2020?

Palma, a 1 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

N)
RGE núm. 14964/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adquisició d'un aparell d'ecografia a l'Hospital Mateu
Orfila (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.

L'any 2018 es va renovar l'aparell d'ecografia de l'Hospital
Mateu Orfila de Menorca a causa, segons declaracions a
mitjans de comunicació, a la insuficient resolució de l'aparell
per realitzar la prova que es practica a embarassades a la
setmana 20 de gestació. Durant un període de temps, moltes
dones embarassades menorquines es varen derivar a Mallorca
per realitzar aquesta prova.

Quina va ser la data d'adquisició de l'ecògraf substituït el
2018? Durant quant de temps va estar operatiu?

Palma, a 2 d'octubre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

O)
RGE núm. 14965/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adquisició d'un aparell d'ecografia a l'Hospital Mateu
Orfila (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.

L'any 2018 es va renovar l'aparell d'ecografia de l'Hospital
Mateu Orfila de Menorca a causa, segons declaracions a
mitjans de comunicació, a la insuficient resolució de l'aparell
per realitzar la prova que es practica a embarassades a la
setmana 20 de gestació. Durant un període de temps, moltes
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dones embarassades menorquines es varen derivar a Mallorca
per realitzar aquesta prova.

En quina data s'han realitzat revisions d'aquest aparell?

Palma, a 2 d'octubre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

P)
RGE núm. 14966/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adquisició d'un aparell d'ecografia a l'Hospital Mateu
Orfila (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.

L'any 2018 es va renovar l'aparell d'ecografia de l'Hospital
Mateu Orfila de Menorca a causa, segons declaracions a
mitjans de comunicació, a la insuficient resolució de l'aparell
per realitzar la prova que es practica a embarassades a la
setmana 20 de gestació. Durant un període de temps, moltes
dones embarassades menorquines es varen derivar a Mallorca
per realitzar aquesta prova.

Per quin motiu es va canviar l'aparell?

Palma, a 2 d'octubre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Q)
RGE núm. 14967/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adquisició d'un aparell d'ecografia a l'Hospital Mateu
Orfila (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.

L'any 2018 es va renovar l'aparell d'ecografia de l'Hospital
Mateu Orfila de Menorca a causa, segons declaracions a
mitjans de comunicació, a la insuficient resolució de l'aparell
per realitzar la prova que es practica a embarassades a la
setmana 20 de gestació. Durant un període de temps, moltes
dones embarassades menorquines es varen derivar a Mallorca
per realitzar aquesta prova.

Quants de pacients de Menorca es derivaren durant els anys
2017, 2018 i 2019 a Son Espases? D'aquestes, quantes eren
dones embarassades? Quantes per a la prova de la setmana 20
de gestació?

Palma, a 2 d'octubre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

R)
RGE núm. 14968/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adquisició d'un aparell d'ecografia a l'Hospital Mateu
Orfila (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.

L'any 2018 es va renovar l'aparell d'ecografia de l'Hospital
Mateu Orfila de Menorca a causa, segons declaracions a
mitjans de comunicació, a la insuficient resolució de l'aparell
per realitzar la prova que es practica a embarassades a la
setmana 20 de gestació. Durant un període de temps, moltes
dones embarassades menorquines es varen derivar a Mallorca
per realitzar aquesta prova.

De les dones embarassades de Menorca derivades a Son
Espases, quantes varen tenir infants amb algun tipus de
patologia i/o complicacions durant el part?

Palma, a 2 d'octubre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

S)
RGE núm. 14969/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adquisició d'un aparell d'ecografia a l'Hospital Mateu
Orfila (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.

L'any 2018 es va renovar l'aparell d'ecografia de l'Hospital
Mateu Orfila de Menorca a causa, segons declaracions a
mitjans de comunicació, a la insuficient resolució de l'aparell
per realitzar la prova que es practica a embarassades a la
setmana 20 de gestació. Durant un període de temps, moltes
dones embarassades menorquines es varen derivar a Mallorca
per realitzar aquesta prova.

Quan es va pressupostar la renovació de l'ecògraf adquirit
durant el 2018? Quina partida hi havia destinada?

Palma, a 2 d'octubre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

T)
RGE núm. 14970/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adquisició d'un aparell d'ecografia a l'Hospital Mateu
Orfila (7).

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.

L'any 2018 es va renovar l'aparell d'ecografia de l'Hospital
Mateu Orfila de Menorca a causa, segons declaracions a
mitjans de comunicació, a la insuficient resolució de l'aparell
per realitzar la prova que es practica a embarassades a la
setmana 20 de gestació. Durant un període de temps, moltes
dones embarassades menorquines es varen derivar a Mallorca
per realitzar aquesta prova.

Quin ha estat el destí de l'ecògraf substituït?

Palma, a 2 d'octubre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

U)
RGE núm. 14986/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
conclusions de l'informe de la Comissió d'experts sobre
l'explotació sexual infantil a Mallorca (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.

El passat 1 d'octubre, la Sra Noemí Pereda, coordinadora de
la Comissió d'experts, va manifestar als mitjans de comunicació
que:
• L'IMAS, Consell de Mallorca, ha d'escometre una auditoria

amb la finalitat d'avaluar què ha fallat en el departament de
menors de Mallorca.

• L'IMAS va actuar tard, i els mateixos tècnics de la UVASI
reconeixen que trigaven entre un i dos mesos entre que es
detectava un possible abús sexual i l'actuació dels protocols.

• Els psicòlegs dels centres de menors no coneixen
íntegrament els protocols a posar en marxa  en detectar-se
un cas d'explotació sexual d'un menor.

• L'informe dels experts va ser lliurat al Consell de Mallorca
el passat 15 de juliol. Han passat 2 mesos i mig des que s'ha
lliurat fins que s'ha presentat.

• "No és competència d'aquesta comissió d'experts una
recerca interna, però amb això no dic que no sigui
necessària".

1. Quin coneixement té la Conselleria d'Assumptes Socials i
Esports de les conclusions de l'informe, i des de quan té
coneixement i recepció d'aquest?

2. Quina valoració fan la directora general d'Infància, Família
i Joventut i la consellera d'Assumptes Socials i Esports sobre
les conclusions recollides a l'informe?

3. Quantes reunions han mantingut representants i tècnics de la
Conselleria d'Assumptes Socials i Esports amb els responsables
o tècnics de l'IMAS, Consell de Mallorca, per valorar les
conclusions i recomanacions de l'informe des del 15 de juliol
que va ser lliurat?

Palma, a 3 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

V)
RGE núm. 14987/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
conclusions de l'informe de la Comissió d'experts sobre
l'explotació sexual infantil a Mallorca (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.

1. Quins protocols ha actualitzat el Govern de les Illes Balears,
en l'àmbit de les seves competències sobre els menors i joves
sota la seva tutela en els centres socioeducatius complint
mesures judicials, respecte de la prevenció, l'educació i la
detecció de casos d'abusos i explotació sexual de menors, des
del 15 de juliol de 2020 fins a avui?

2. Considera la Conselleria d'Assumptes Socials i Esports que
és recomanable i necessària una auditoria sobre el
funcionament dels centres, així com de la gestió i els protocols
respecte dels menors sota tutela dels consells insulars?

Palma, a 3 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 d'octubre de 2020, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14994/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dramàtiques xifres d'atur i destrucció d'ocupació a les Illes
Balears.

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

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
quines polítiques impulsa el Govern de les Illes Balears davant
les dramàtiques xifres d'atur i de destrucció d'ocupació a les
nostres illes?

Palma, a 5 d'octubre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 d'octubre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 15084/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a curs universitari sobre memòria democràtica.

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. Castro, considera que subvencionar amb 50.000 euros
un curs universitari sobre memòria democràtica respon a una
demanda social creixent, tal i com afirma el Govern balear a la
seva pàgina web?

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

C)
RGE núm. 15085/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
propostes incloses en el Pla de reactivació econòmica.

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. Armengol, quantes propostes dels partits de l'oposició
ha inclòs al seu Ple de reactivació econòmica?

Palma, a 6 d'octubre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

D)
RGE núm. 15089/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de
l'anunci de les navilieres de suspendre els trajectes de
primera i darrera hora entre Formentera i Eivissa.

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

Què pensa la presidenta del Govern sobre l'anunci de les
navilieres de suspendre els trajectes de primera i darrera hora
entre Formentera i Eivissa si no hi ha finançament per part de
l'executiu?

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

E)
RGE núm. 15107/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a impuls als mitjans de comunicació
públics i privats de les Illes Balears.

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

Sra. Presidenta, quin impuls pensa donar el seu govern als
mitjans de comunicació públics i privats de les Illes Balears?

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

F)
RGE núm. 15108/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a repartiment in just de les ajudes
estatals en matèria de residus del PIMA.

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, quines mesures pensa adoptar el Govern
davant el repartiment injust de les ajudes estatals en matèria de
residus del Pla d'impuls al medi ambient (PIMA)?

Palma, a 6 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

G)
RGE núm. 15109/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern de foment i suport a l'emprenedoria en
innovació.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Sr. Vicepresident i Conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius, quines mesures de foment i suport a
l'emprenedoria en innovació té previstes el Govern?

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

H)
RGE núm. 15110/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interessos del poble
de Fornells i de Ports IB.

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.

Què és prioritari per al Govern: l'interès del poble de
Fornells o els interessos de Ports IB?

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

I)
RGE núm. 15131/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
retallades en els pressuposts de les diferents conselleria i del
sector públic instrumental.

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, dels
pressuposts aprovats per a aquest any, quines retallades ha dut
a terme a les diferents conselleries i al sector públic
instrumental amb motiu de la pandèmia de la COVID-19?

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

J)
RGE núm. 15132/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
introducció a l'agenda política balear del canvi de model
d'estat.

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

Sra. Presidenta, comparteix vostè que el seu soci de govern
MÉS per Mallorca introdueixi a l'agenda política balear el
canvi de model d'estat?

Palma, a 7 d'octubre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

K)
RGE núm. 15133/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política sanitària del Govern respecte dels centres d'oci
infantil de les Illes Balears.

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

Quina política sanitària aplica la Conselleria de Salut als
centres d'oci infantil de les Illes Balears?

Palma, a 7 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 15134/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
actual de les plantes fotovoltaiques a 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.

Sr. Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius,
quina és la situació actual de les plantes fotovoltaiques a
Menorca?

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 15135/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Illes Balears com a destinació turística segura.

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

Considera necessari el Govern que les Illes Balears es
constitueixin com una destinació turística segura diferenciada
per illes?
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Palma, a 7 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

N)
RGE núm. 15136/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informe sobre l'explotació infantil de nins i nines tutelats.

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.

Com valora el Govern les conclusions de l'informe presentat
pel Consell Insular de Mallorca i el president de l'IMAS sobre
l'explotació infantil de nins i nines tutelats?

Palma, a 7 d'octubre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

O)
RGE núm. 15137/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a devolució de 18 milions d'euros del Conveni de la
Platja de Palma.

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, com valora
la devolució de 14 milions més interessos, que arriben a 18
milions d'euros, del Conveni de la Platja de Palma?

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

P)
RGE núm. 15138/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció
del coronavirus a les infermeres embarassades.

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, per quina raó no va protegir del
coronavirus les infermeres embarassades tal com va denunciar
el sindicat SATSE?

Palma, a 7 d'octubre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Q)
RGE núm. 15139/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
defensa de la necessitat d'esforçar-se i aprovar per passar
de curs escolar.

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 què el Govern no defensa la necessitat d'esforçar-se i
aprovar per passar de curs davant els atacs de la ministra
Celaá?

Palma, a 7 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

R)
RGE núm. 15140/20, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació en
l'aplicació de les mesures de confinament en els municipis
de Vila i Sant Antoni a Eivissa.

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

Considera el Govern que hi ha hagut coordinació en
l'aplicació de les mesures de confinament en els municipis de
Vila i Sant Antoni a Eivissa?

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

S)
RGE núm. 15141/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en relació amb la part fiscal del REB.

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, té prevista alguna actuació en relació amb
la part fiscal del REB?

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 d'octubre de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14827/20, del Grup Parlamentari

C i ud a d a n o s ,  re la t iv a  a  re s ta bl imen t  d e l
servei/funcionament de la Unitat de Problemes Relacionats
amb l'Alcohol (UPRA), davant la Comissió de Salut
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Adopció immediata de
les mesures que siguin necessàries per al restabliment del
servei/funcionament de la Unitat de Problemes Relacionats amb
l'Alcohol (UPRA).

La Unitat de Problemes Relacionats amb l'Alcohol (UPRA)
està situada a l'Hospital Psiquiàtric de Palma.

La UPRA, unitat de referència per a la desintoxicació
hospitalària de l'alcohol, va deixar de prestar el seu servei el
març per causa de la COVID-19 i l'estat d'alarma. En data
d'avui continua sense “activitat”. Aquesta circumstància fa que
els usuaris d'aquesta unitat (en el moment de la suspensió del
servei) i les persones que en aquest moment demanden o
precisen d'aquesta atenció es trobin totalment desateses. La
Conselleria de Salut i Consum no ha prestat cap mena
d'alternativa des que es va acordar la “suspensió” del servei.
Cal recordar que el 2019 aquesta unitat va prestar servei a 285
persones.

El "tancament", tan prolongat en el temps (6 mesos),
d'aquesta unitat assistencial preocupa tant a les persones
necessitades d'aquesta atenció mèdica com al seu entorn
personal i familiar, així com també als sanitaris/treballadors de
la UPRA. El desconcert és manifest, ja que les persones que
precisen l'atenció que, fins el mes de març, oferia la UPRA es
troben que, en aquest moment, el Sistema de Salut de les Illes
Balears no ofereix cap mena d'atenció, seguiment, instrucció i/o
itinerari a seguir. Aquesta situació de desconcert i
desinformació és extensiva al personal sanitari vinculat a
aquesta unitat, ja que, des de la Conselleria de Salut i Consum,
fins a tres ocasions s'ha anunciat la data del restabliment del
servei, l'última era per al 15 de setembre.

Davant la desatenció i els perjudicis que s'estan produint
respecte de les persones que necessiten de l'atenció de la
UPRA, aquest grup parlamentari presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata que, en data d'avui,
la UPRA continua sense prestar el servei que fins el març de
2020 realitzava i que des de la Conselleria de Salut i Consum
no s'estan atenent adequadament les persones amb problemes
relacionats amb l'alcohol.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
donar continuïtat al servei d'Unitat de Problemes Relacionats
amb l'Alcohol i implementar totes les mesures sanitàries que
siguin necessàries per causa de la COVID-19.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
i Consum a restablir immediatament  el servei de la UPRA,
amb la dotació de la infraestructura, material i personal
necessari per garantir l'eficàcia del servei.

Palma, a 28 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu suplent
Patricia Guasp i Barrero

B)
RGE núm. 14828/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a desenvolupament de manera urgent d'un pla de
gestió (GSA) dels recursos pesquers de les Illes Balears,
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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Des de temps immemorials no hi ha dubte que les aigües de
Balears han estat un gran recurs per a la majoria de vaixells de
pesca. En els últims deu anys, el problema ha estat la contínua
degeneració dels nostres recursos pesquers en la seva major
part a causa del lliure accés a les nostres aigües per part de gran
part de la flota pesquera de la costa mediterrània.

És una evidència el fet que no sols s'ha incrementat el
nombre d'embarcacions professionals de pesca que treballen a
les nostres aigües de Balears, sinó que a més l'esforç pesquer
també és superior. La potència i la millora de la flota pesquera
és una evidència. La major part de la flota que s'acosta a les
nostres aigües es tracta d'embarcacions que es dediquen a la
pesca de palangre, cèrcol i alguna d'arts menors.

El sector de pesca balear, dins el quals incloem totes les
modalitats, té una rotació d'arts, temporades de pesca per
espècies i fins i tot estacionalitat en l'ús de caladors que el que
busquen és la conservació dels recursos pesquers explotats.
Encara més, Balears ha estat i és pionera en regulacions
pesqueres com per exemple la que té la llagosta o la serviola.
En aquest últim cas, un exemple és la veda que arriba fins al 15
de setembre a Mallorca i Menorca i fins a l'1 d'octubre a
Eivissa i Formentera per als exemplars juvenils (edat 0). Es va
aconseguir que aquesta veda en aigües interiors s'estengués a la
zona d'aigües exteriors per part d'Estat espanyol.
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Realment no té cap sentit la regulació de l'estacionalitat
pesquera i les modalitats de pesca usades per la flota Balear si,
com ha ocorregut enguany amb les embarcacions de cèrcol
peninsulars, les regulacions pesqueres només abasten les zones
d'aigües interiors. Les aigües interiors funcionen amb simples
línies rectes de base entre puntes de terra, les quals en la
majoria dels casos són escasses.

Tot l'esforç que fan els pescadors professionals locals i
també recreatius respectant les talles i èpoques de pesca de la
serviola per exemple, es veuen truncats per la presència, entre
altres, de grans embarcacions de pesca de cèrcol professionals
de la península, que han acudit a pescar a la zona de Balears
durant els mesos d'agost i setembre, fora de línies base (sempre
suposadament i mentre no es demostri el contrari). Cal tenir en
compte que recents estudis semblen indicar que quan aquesta
espècie arriba en forma de petit verderol a les nostres costes es
queda tota la seva vida a les nostres costes i no es desplaça a
aigües peninsulars.

Aquest és un cas molt clar, desgraciadament, de la
impotència que ha de sentir el sector pesquer professional i
recreatiu de la seva gestió sobre aquesta espècie i altres, i es fa
imprescindible que el Govern balear iniciï els tràmits per a una
gestió eficaç de les aigües que envolten l’arxipèlag balear
(almenys fins a les 6 milles) ja que els peixos no entenen de
línies de base rectes ni d'aigües interiors o exteriors. A més, en
aquest cas particular seria interessant eliminar la pesca de
cèrcol com a mínim durant els mesos que els nostres pescadors
professionals locals i recreatius compleixen amb les
restriccions per a la conservació dels estocs pesquers de
serviola.

La dificultat que té el servei d'inspecció de pesca de les
diferents illes del nostre arxipèlag és que manca dels mitjans
suficients per poder detectar a temps a aquestes embarcacions.
Una gran majoria d'elles compleixen amb la normativa actual,
però unes poques són les que la incompleixen de manera
flagrant.

És per això que es fa urgent l'establir un pla de gestió
integral per a les aigües de Balears; unes mesures de gestió per
a l'explotació sostenible dels recursos pesquers. La Llei 3/2001,
de 26 de març, de pesca marítima de l'Estat estableix entre els
seus fins el de vetllar per l'explotació equilibrada i responsable
dels recursos pesquers. Hem de lluitar per protegir, conservar
i regenerar els nostres recursos. Així doncs, en el seu article 12,
estableix que el titular del departament podrà establir fons
mínims, zones i períodes de veda en els quals es limiti o es
prohibeixi l'exercici de les activitats pesqueres o la captura de
determinades espècies, així com adoptar aquelles altres mesures
que es considerin necessàries. Ningú no dubta ja dins del sector 
que hi ha zones de les nostres aigües que estan sobreexplotades
i que es necessiten mesures urgents per revertir la situació.

A la vista d'aquesta situació es fa necessari l'elaboració d'un
pla de gestió integral o GSA de Balears que permeti una
estabilitat social i econòmica dels nostres pescadors
professionals. Tant les embarcacions de pesca de cèrcol com
les de palangre (superfície i fons) que s'acosten a les nostres
aigües han de regular-se de tal manera que els nostres recursos
es mantinguin. En moltes ocasions incompleixen la normativa
més bàsica de mantenir encès el sistema de localització per

satèl·lit (AIS), per a així poder accedir on no poden sense ser
descoberts.

És per tot això que el Govern de les Illes Balears ha de
posar tots els esforços tècnics i econòmics en el
desenvolupament d'aquest Pla de gestió o GSA específic per a
Balears per a una explotació sostenible de les nostres
pesqueres. La nostra unitat de gestió seria la GSA 5, aigües al
voltant de Balears. Els objectius a aconseguir són reduir la taxa
d'explotació per a les espècies pelàgiques i la mortalitat de
pesca per a les espècies demersals amb mesures de gestió i
normes d'explotació específiques. Així doncs, és necessari
establir uns fons mínims o una distància en milles (podrien ser
6 milles com ja he dit abans) entre altres mesures, per a les
embarcacions de pesca professional de la península i d'aquesta
manera poder protegir els nostres caladors.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears urgeix al Govern de les Illes
Balears a posar tots els mitjans tècnics i econòmics per
desenvolupar en el menor termini possible un Pla de Gestió
(GSA) específic per a les Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears instarà el Govern de les
Illes Balears, davant l'escassetat de mitjans tècnics i humans
dels diferents departaments d'Inspecció de Pesca de cada
administració competent, a la creació d'una comissió tècnica
formada pels diferents cossos tècnics i d'inspecció i dels
diferents agents d'autoritat competents en pesca per poder
estudiar i posar en comú problemàtiques comunes

Palma, a 28 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 14831/20, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Dia internacional contra l'explotació sexual i la
tracta de dones, nines i nins, 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

El 23 de setembre es commemora el Dia internacional
contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, nenes i nens.
Aquesta pràctica, estesa per tot el món, és una manifestació
extrema de la desigualtat de les dones i de la seva pobresa en
la nostra societat.

El tràfic de dones i de nenes amb fins d'explotació sexual és
un dels més terribles negocis de món, si no el més gran. Segons
dades de Nacions Unides i de la Unió Europea, les dones i les
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nenes representen el 71% de les víctimes de tracta detectades
a tot el món i el 80% de les identificades a Europa occidental;
el 95% d'elles acaben explotades per a la prostitució.

L'explotació sexual és la forma més comuna d'explotació
(59%) seguida de la feina forçat (34%).

Les dones, a més, es troben entre les més afectades per la
pandèmia.

Un informe elaborat pel Grup d'Estudis de la Prostitució a
les Illes Balears (GEPIB) l’any 2017 va revelar que a les
nostres illes unes 2350 dones ofereixen serveis sexuals i que al
voltant de 100.000 homes fan ús de la prostitució cada any a les
Illes Balears. Entre 4700 i 4900 homes recorren de manera
freqüent a la prostitució, amb la compra de cinc o més serveis
sexuals al mes.

Aquest informe calcula que a l'arxipèlag es mouen uns 50
milions d'euros anuals, sent aquesta una estimació a la baixa.

A la Llei d’igualtat de les Illes Balears es considera a les
víctimes de tracta víctimes de la violència masclista i per això,
es va aprovar el 2019 un Pla Autonòmic de Lluita contra el
Tràfic de Dones i Nenes amb Fins d'Explotació Sexual i
d’Abordatge a la Prostitució (2019 -2022) fruit d'un procés de
treball en xarxa coordinat entre administracions, institucions,
entitats i agents implicats en aquesta tasca, amb 60 accions per
complir amb 12 objectius dividits en 4 eixos d'actuació.

Un pla dotat en 2,8 milions d'euros per donar eines per
garantir la protecció, la recuperació i integració social,
psicològica i laboral de les dones en situació de trànsit i de
prostitució, a més de coordinar la intervenció i la planificació
d'accions de totes les entitats implicades.

Durant l'estat d'alarma es va constatar com les dones en
situació de prostitució eren expulsades dels establiments on a
més d'exercir la prostitució tenien allà establerta la seva
residència, la qual cosa les deixava en una situació de
precarietat a més de la vulnerabilitat per negar-se a mantenir
relacions sexuals per no ser contagiades pels puteros. A l'efecte
d'atendre les necessitats bàsiques d'aquestes dones que en
aquell moment eren aproximadament unes 500, per part de
Govern de les Illes Balears es van habilitar mesures per poder
donar-los durant els mesos d'abril, maig i part de juny, la renda
social garantida a través de les entitats Casal Petit, Metges del
Món i Creu Roja. El cost total de les rendes més les ajudes de
lloguer, aliments i productes d'higiene va ascendir a un total de
964.000 €.

D'altra banda el Govern va cedir l'ús de tres pisos a Casal
Petit per a les dones tractades i altres que volien deixar la
prostitució lliurant a més la quantitat de 123.000 € per a les
necessitats i l'atenció psicològica de les dones.

D'altra banda els consells insulars es van encarregar de
facilitar a les dones alternatives residencials, algunes de les
quals es mantenen i mantindran fins a finals d'aquest any. En
aquest sentit cal assenyalar que només el Consell de Mallorca
ha destinat 375.000 € a un servei d'acollida urgent que ha atès
una mitjana de 30 dones cada mes, de les que 14 han manifestat
la seva intenció d'abandonar la seva situació de prostitució i
segueixen un programa d'adaptació a la seva nova realitat,

enfortiment de les seves capacitats i actualització dels seus
coneixements a l'efecte d'inserció en el món laboral ordinari.

El tancament dels clubs i establiments on s'exerceix la
prostitució ha suposat un pas important cap a l'abolició de la
prostitució, pendent, això sí de la voluntat de les
administracions públiques, ja que cal habilitar els recursos
perquè la majoria de dones que estaven en situació de
prostitució puguin assolir l'autonomia econòmica per mitjans
normalitzats.

La UIB per encàrrec de l'IBDona ha realitzat un exhaustiu
estudi sobre la prostitució, el tràfic i l'explotació sexual infantil
i adolescent a les Illes Balears, que tindrà rellevància ja que és
el major estudi realitzat a Espanya i on 239 dones en situació
de prostitució han estat entrevistades en profunditat.

L'estudi té sis capítols, entre d'altres, la situació de
necessitat social de les persones en situació de prostitució, la
salut d'aquestes persones, l'explotació sexual de la infància i
adolescència i finalment, anàlisi dels prostituïdors (espanyols
i estrangers).

En l'estudi s'han analitzat tots els anuncis presents en les
plataformes de distribució, 515 anuncis diferents, s'ha realitzat
una anàlisi de totes les webs d'organitzacions que ofereixen
"acompanyants" i serveis sexuals com ofertes estructurals i amb
característiques unificades per les diferents empreses.

Hi ha una estreta línia entre tracta i prostitució, de manera
que sense prostitució no hi hauria tracta. Compartim la crida de
Nacions Unides perquè la resposta a la COVID-19 i la
recuperació posterior a escala mundial assignin un lloc
prioritari a la dignitat i els drets humans. Hem de redoblar els
esforços per protegir les víctimes del tràfic i evitar que les
persones vulnerables siguin explotades.

El Grup Parlamentari Socialista assumeix que des dels
nostres àmbits competencials hem de continuar treballant per
dotar de recursos i garanties les dones, nenes i nens víctimes
d'explotació sexual.

Així mateix volem reconèixer el treball d'organitzacions i
col·lectius que continuen prestant serveis vitals durant la crisi,
localitzant les víctimes i ajudant-les a tenir accés a la justícia,
la salut i l'assistència i la protecció socials, i evitant que es
produeixin més actes d'abús i explotació.

La igualtat entre dones i homes continuarà sent inabastable
mentre es comprin, venguin i explotin dones, nenes i nens,
prostituint-los. Els estudis i les experiències en altres països ens
indiquen que allà on s'ha regularitzat la prostitució ha
augmentat el tràfic. Per tant, entenem que per combatre la tracta
de dones, nenes i nens amb fins d'explotació sexual de manera
efectiva cal acabar amb la prostitució.

Cal abolir i eradicar el tràfic d'éssers humans amb fins
d'explotació sexual, defensar la dignitat de les dones i acabar
amb les xarxes i les màfies que es lucren explotant les dones,
nenes i nens.

Hem de protegir i assistir les víctimes, cooperar amb els
països d'origen i conscienciar la ciutadania que és una forma
d'esclavitud.
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La prostitució i la tracta amb fins d'explotació sexual són
una de les cares més cruels de la feminització de la pobresa,
així com una de les pitjors formes de violència contra les dones
el sofriment s'ha agreujat a causa de la pandèmia.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar implantant el Pla Autonòmic contra
l’explotació sexual de dones i nines, amb els objectius de:

a) Reforçar els serveis per donar cobertura integral (legal,
psicològica, sanitària i d'inserció sociolaboral, etc.) a les
víctimes de tracta i a dones en situació de prostitució.

b) Establir les mesures necessàries de dissuasió, prevenció
i sensibilització per desincentivar el consum de prostitució,
especialment dirigit a homes i de manera específica a homes
joves.

c) Adoptar les mesures per evitar la publicitat de serveis de
prostitució.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, dins del seu marc competencial, a continuar impulsant
les mesures necessàries per al desenvolupament d'una
estructura de suport multidisciplinari per a les víctimes, generar
consciència social contrària a la compra i al consum de
prostitució i a la imatge vexatòria de les dones i a perseguir la
delinqüència organitzada dedicada a aquesta activitat il·lícita.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a enfortir la col·laboració amb les institucions,
organitzacions i col·lectius que presten serveis d'assistència a
les víctimes.

Palma, a 28 de setembre de 2020
La portaveu
Sílvia Cano i Juan

D)
RGE núm. 14862/20, del Grup Parlamentari El Pi-

proposta per les Illes Balears, relativa a barem de valoració
de mèrits més just, 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.

Segons es desprèn de l’annex 3 de la convocatòria pública
de creació d’una borsa d’aspirants a funcionaris interins
docents per cobrir vacants i substitucions a centres públics
d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria
d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears per al
curs 2020-2021, de dia 19 de desembre de 2019, no es valorarà
l'experiència docent prèvia del personal en escoles infantils
públiques (cicle 0-3 anys) perquè no es consideren centres
públics dependents de l’administració educativa els que
depenen dels ajuntaments,  consells Insulars i/o altres entitats
de dret públic.

Els articles 23.2 i 103.3 de la Constitució Espanyola i
l’article 10 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic estableixen la
necessitat que el procediment de selecció d’aspirants a cobrir
vacants i substitucions en règim d’interinitat ha d’ajustar-se els
principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

El nostre grup parlamentari considera que la mencionada
Resolució de la directora general de Personal Docent que
aprovà la convocatòria pública vulnera els principis d’igualtat
i de mèrit, perquè no té en compte l’experiència adquirida pels
docents a les escoles autoritzades d’ensenyament de 0 a 3 anys
en el barem de valoració de mèrits per accedir a aquest borsí.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari El Pi-proposta per
les Illes Balears proposa la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure l’experiència docent dels mestres de les
escoles autoritzades d’ensenyament de 0 a 3 anys dins el barem
de valoració de mèrits de la convocatòria pública anual per
formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb
la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de
totes les especialitats o funcions a centres públics
d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 29 de setembre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
La portaveu
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 14903/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a manca de serveix
bancaris, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

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

Durant els darrer anys els municipis, sobretot aquells més
petits i de l’àmbit més rural, han anat perdent multitud de
serveis que han contribuït a crear una sensació d’aïllament o
abandonament entre els habitants de les petites localitats en
comparació amb aquells que resideixen al nuclis urbans, molts
poden pensar que aquest és un fenomen més típic del que
anomenen l’Espanya buidada, però malauradament també
s’està donant a territoris com el nostre, en què els serveis
públics cada vegada més es traslladen a l’àmbit urbà i
abandonen el rural.

Aquesta pèrdua de serveis no sols afecta l’àmbit públic,
sinó que també s’ha vist reflectida en aquells serveis que han de
prestar entitats de caràcter privat. Aquí el sector bancari és un
clar exponent d’aquesta pèrdua de serveis per part dels
ciutadans, les crisis econòmica passada i l’actual, l’enorme
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reestructuració del sector que ha motivat el tancament o la fusió
de nombroses entitats ens va deixant un degoteig de notícies
sobre el tancament de sucursals bancàries, que moltes vegades
també suposen el tancament dels caixers automàtics, de manera
que municipis i nuclis de població queden totalment
desproveïts d’aquest servei, que en aquest moment i amb les
cada vegada més nombroses normes sobre pagament i efectiu,
podríem denominar com a servei públic i bàsic per a la nostra
població.

El tancament d’entitats té un efecte enorme en qualsevol
municipi, i la recent fusió de Bankia i CaixaBank fa que sonin
totes les alarmes, ja que pot provocar l’efecte de la desaparició
de l’habitualment única oficina bancària a un poble o nucli de
població, cosa que genera importants problemes per al conjunt
de la seva població, especialment entre els més majors, que
comproven com operacions que són quotidianes en el nostre dia
a dia, com treure doblers en efectiu, pagar rebuts o fer
qualsevol tipus de transferència, es poden convertir en una
vertadera odissea i obligar les persones a desplaçar-se a altres
municipis propers, per poder realitzar gestos abans tan senzills.

A això li hem d’unir el fet de que, a pesar dels grans
avanços en matèria de banca electrònica que hem experimentat
en els últims anys, molts col·lectius vulnerables, entre els quals
també hi ha la gent gran no es troben familiaritzades amb l’ús
de les noves tecnologies per poder accedir a serveis de banca
des dels seus domicilis, això no és més que una conseqüència
de la bretxa digital existent a la nostra societat.

La lluita per la promoció de les condicions d’igualtat en la
prestació de serveis de caràcter financer i bancari s’ha
d’afrontar pel conjunt de les administracions públiques
afectades, i a través de la col·laboració públicoprivada. I
pensam que s’ha d’afrontar des de la declaració dels serveis
financers com a serveis públics, evitant així l’exclusió
financera.

Un exemple de la necessitat d’aquest servei l’hem tengut
amb la recent declaració de l’estat d’alarma, on el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, al seu article 7.1.f) va contemplar
com una de les vuit excepcions al confinament el desplaçament
als caixer o a les sucursals bancàries. Els serveis bancaris s’han
considerat un servei públic.

Por tot l’exposat, els Grups Parlamentaris Socialista i MÉS
Per Mallorca presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a declarar els serveis de caràcter financer i bancari com a servei
públic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a regular l’obligatorietat que, almanco les xarxes de caixers
automàtics principals i/o entitats bancàries, estiguin presents a
tots el municipis, per tal de facilitar així l’accessibilitat dels
servei financers per assolir un major grau d’inclusió financera
entre àrees geogràfiques i entre els col·lectius que ho
requereixin, possibilitar l’accés de tota la població a aquests
servei bàsic i afavorir una oferta diversa.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a regular el preu màxim de les comissions cobrades als usuaris
com a prestació de servei públic.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la signatura de convenis amb els
ajuntaments per afavorir la inclusió dels col·lectius més
vulnerables, entre d'altres, la gent gran, en l’ús de les noves
tecnologies bancàries com l’ús dels caixers o la banca
electrònica.

Palma, 30 de setembre de 2020
La diputada
Mercedes Garrido i Rodríguez
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 14913/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a escorxador insular per a Menorca, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

L’escorxador municipal de Ciutadella, que va ser construït
el 1969, registra una gran activitat en concentrar més del 80 per
cent dels sacrificis a Menorca. Les seves instal·lacions acullen
el sacrifici d’uns 50.000 animals a l’any, però amb unes
deficients condicions higienicosanitàries que han motivat la
incoació d’expedients sancionadors per diferents
administracions, com el Govern de les Illes Balears a través del
Departament de Seguretat Alimentària de la Direcció General
de Salut Pública.

El Grup Municipal del Partit Popular de Ciutadella ha
denunciat reiteradament aquestes deficiències i manca de
manteniment, el deteriorament de les instal·lacions i també les
irregularitats en la gestió de l’escorxador de Ciutadella, que han
estat denunciades a la Fiscalia, amb l’obertura de diligències
d’investigació en seu judicial.

Els informes encarregats per la Conselleria de Salut i el
mateix Ajuntament de Ciutadella van concloure, el 2017, que
es trobava en una situació “deplorable”, amb severes
advertències i recomanacions sobre l’estat de l’edifici i el
conjunt dels equipaments, maquinària i instal·lacions.

La conclusió, de fet, única alternativa plantejada, consisteix
a construir un nou escorxador, d’àmbit insular, tal com ja es va
proposar i gestionar el 2009, però es va arribar a realitzar
aquesta actuació.

L’informe encarregat per l’Ajuntament de Ciutadella, que
denuncià l’obsolescència de les instal·lacions i el risc
d’accident del personal, quantificà en 6,5 milions d’euros el
cost de les reparacions i adequació dels equips i l’edifici en
conjunt.
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Una inversió d’aquesta naturalesa justifica i exigeix la
construcció d’un nou escorxador per a Menorca, actuació que
no es pot demorar. L’informe municipal preveu un cost de 4
milions d’euros per a l’edifici de nova planta, que s’ubicaria en
els mateixos terrenys situats en Es Camí Vell de Ciutadella;
mentre que 2,5 milions d’euros es destinarien a la construcció
d’una planta de biogàs, amb capacitat per tractar 14.000 tones,
de les quals un 10% serien restes d’origen animal.

La Conselleria d’Agricultura anuncià, el passat 23 de
setembre, la convocatòria de línies d’ajuda per al sector primari
i destacà que “les línies prioritàries que es convocaran són dues
línies destinades a donar suport a les despeses corrents dels
escorxadors i als projectes d’inversió en la millora de les seves
instal·lacions i infraestructures; i a afavorir els processos
d’integració cooperativa”.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a formar un equip de treball, integrat per la Conselleria
d’Agricultura, el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de
Ciutadella, per analitzar i definir el futur de l’escorxador de
Ciutadella.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a valorar les conclusions de l’informe tècnic redactat
per l’Ajuntament de Ciutadella el 2017 i, concretament, la
construcció d’un escorxador insular per a Menorca.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar, en el termini més curt possible, aquest
equip per aconseguir acords institucionals que facin possible la
construcció d’un escorxador insular per a Menorca i el
compromís d’aportació de les quantitats per fer front a la
inversió, amb la distribució de percentatges de cada
administració.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a prioritzar aquesta actuació en matèria
d’escorxadors, atesa la greu situació que pateix l’escorxador de
Ciutadella i l’impacte que té per al conjunt del sector
agrícolaramader de Menorca, amb la dotació de partida
econòmica en els pressupostos de la comunitat autònoma del
2021 per a la redacció del projecte; i del 2022 i 2023 per a
l’execució d’aquesta inversió.

Palma, a 28 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

G)
RGE núm. 14925/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reforma
de l'impost sobre dipòsits d'entitats de crèdit, 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 Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

L'impost sobre dipòsits d'entitats de crèdit (IDEC) té un
origen autonòmic. Extremadura, fent ús de la seva potestat
tributària, decideix l'any 2001 crear-ho mitjançant la Llei de
l'Assemblea d'Extremadura 14/2001 de 29 de novembre,
reguladora de l'impost sobre dipòsits de les entitats de crèdit.
Es tractava d'un tribut propi, directe i no repercutible
jurídicament que gravaria els dipòsits que es constituïssin per
part de bancs, caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit situades
dins del seu territori, sempre que existís l'obligació de l'entitat
de crèdit de reintegrar aquests dipòsits. Mitjançant la creació
d'aquesta figura, Extremadura pretenia obtenir uns ingressos
per poder desenvolupar les seves despeses, fent col·laborar les
entitats de crèdit. En el seu moment es va defensar que els
bancs a penes deixaven rendiments per l'activitat a Extremadura
perquè tributaven en altres territoris.

El Govern central va interposar un recurs
d'inconstitucionalitat contra la regulació autonòmica de l'impost
extremeny, argumentant-hi els límits tributaris de les
comunitats autònomes, en relació amb els tributs estatals i els
tributs locals.

El 2010, també Andalusia va intentar posar-ho en marxa a
través de la Llei 11/2010, de 3 de desembre, de mesures fiscals
per a la reducció del dèficit públic i per a la sostenibilitat,
concretament a través del seu article número 6, trobant-se amb
el mateix obstacle judicial. Dos anys més tard, va ser Canàries
que ho va impulsar mitjançant la Llei 4/2012, de 25 de juny, de
mesures administratives i fiscals, que va entrar en vigor l'1 de
juliol de 2012, concretament a través del seu article número 41.

Finalment, la STC 210/2012, de 14 de novembre, va
declarar la constitucionalitat de l'impost extremeny preexistent
sobre aquests dipòsits i, per extensió, de l'impost andalús.
Llavors Catalunya, País Valencià i Astúries van començar a
impulsar tributs similars.

A la fi de 2012, el legislador estatal reacciona a l'anunci
d'expansió del tribut en aquestes últimes comunitats autònomes,
canviant d'estratègia i creant l'IDEC a l'article 19 de la Llei
16/2012, de 27 de desembre, mitjançant una esmena presentada
pel Grup Parlamentari Popular al Senat. Segons el raonament
dels proposants, aquesta expansió del tribut creava un delicat
problema de costos del sistema financer que l'Estat tracta de
canalitzar. Per a això, crea l'IDEC com un tribut directe sobre
els dipòsits bancaris, però inicialment a tipus zero. Els
principals fins d'aquesta regulació, no van ser uns altres que
protegir les entitats i impedir-ne la regulació a les comunitats
autònomes, ja que la norma general de finançament de les
comunitats autònomes prohibeix aquest supòsit de doble
imposició.
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Davant l'escàndol majúscul i la protesta generalitzada de les
comunitats autònomes en el Consell de Política Fiscal i
Financera (CPFF) que va tenir lloc el 2013, el ministre
Montoro va elevar el tipus impositiu fins a un misèrrim 0,03%
sobre els dipòsits bancaris que seria exigible des de 2015 i els
diners recaptats es repartiria entre elles.

Malgrat aquest lleuger augment, són notables les diferències
en la quota tributària entre l'impost estatal i els seus antecessors
impulsats en les diferents comunitats autònomes. Mentre a
nivell estatal s'aplica un tipus únic de 0,03%, en els impostos
establerts per les diverses comunitats autònomes s'usava un
sistema dividit en diversos trams segons la quantia referida a la
base imposable i amb un tipus molt més elevat.

En el cas de Catalunya, Andalusia, Astúries i Canàries
(totes amb xifres bastant similars) s'aplicava un 0,3% a les
entitats amb menys de 150 milions d'euros de base imposable,
mentre que les de 150 a 600 milions s'enfrontaven a una mena
de 0,4%, i les que superaven aquesta última quantitat a una
mena de 0,5%.

En el cas d'Extremadura s'aplicava un tipus més elevat, amb
un 0,37% fins a 150 milions d'euros; del 0,5% de 150 milions
a 750 milions d'euros; i del 0,6 a partir d'aquesta última xifra.

En tot cas és remarcable que fins i tot en el tram més baix
el tipus autonòmic era 10 vegades superior a l'actual tipus
estatal. Prenent en consideració les dades de la recaptació
d'aquest impost en els seus 5 anys d'aplicació (1.879 milions
d'euros, amb una mitjana anual de 376 milions), s'observa el
potencial recaptador al qual s'ha renunciat en establir un tipus
tan baix.

L'Estat recapta tot l'impost i el distribueix per comunitats,
d'acord amb el text normatiu que aprova l'impost (Llei 18/2014,
de 15 d'octubre), ja que el contribuent (entitat bancària) ha de
presentar una única autoliquidació per a tots els dipòsits que té
en el conjunt del territori de l'Estat.

Les entitats han de desagregar l'import de cada comunitat
autònoma en què radiquin la seu central o sucursals on es
mantinguin els fons, així com fer constar l'import dels fons
mantinguts mitjançant sistemes de comercialització no
presencials.

Posteriorment, l'Estat transfereix a cada comunitat la part
que li correspon en funció dels dipòsits del seu territori
autonòmic i distribueix la recaptació dels fons corresponents
als sistemes de comercialització no presencials en proporció a
l'import de la distribució territorial anterior, sense reservar-se
cap participació.

Gairebé el 30% li correspon a Madrid, el 17% a Catalunya,
l'11% a Andalusia i el 9% a la Comunitat Valenciana. És a dir,
es tracta d'un repartiment molt regressiu que no té en compte
indicadors de població, desocupació o qualsevol altre que
equilibri la distribució del tribut. En el cas de les Illes Balears,
es reben anualment menys de 10 milions, sent una quantitat
menor a la que s'hauria d'ingressar amb un tipus més alt o un
sistema de distribució de la recaptació més just.

Pel que sembla, és urgent que per part del Govern central es
converteixi l'Impost sobre Dipòsits d'Entitats Crèdit en un

impost realment funcional. Primer perquè, fins i tot augmentant
el tipus, es tractaria d'un tribut molt reduït si el comparem amb
el cost de mercat d'un aval econòmic d'un import tan
significatiu com els dipòsits que les administracions públiques
estan garantint. I també perquè el subjecte passiu (les entitats
de crèdit) poden i han de tenir una fiscalitat més alta a causa
dels beneficis i les ajudes que han rebut i reben per part de
l'Estat i del Banc Central Europeu, com ara el rescat bancari o
les subhastes de liquiditat vinculades a la concessió de crèdit
per part del BCE. A més, davant la situació produïda per la
pandèmia, un instrument fiscal ja existent i amb tant de marge
d'augment pot ser una eina molt útil per a fer front a les
necessitats apressants d'ingressos.

Per tot l'anterior, els Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a augmentar el tipus de gravamen de l'Impost sobre els Dipòsits
a les Entitats de Crèdit.

2. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern d'Espanya a
retornar les competències normatives i de gestió, recaptació i
inspecció de l'Impost sobre els dipòsits a les entitats de crèdit
a les comunitats autònomes o, en tot cas, a modificar la
distribució de la recaptació de l'impost tenint en compte
indicadors de població o qualsevol altre que equilibri la
distribució del tribut.

Palma, a 28 de setembre de 2020
Els diputats
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Maria Antònia Truyols i Martí
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

H)
RGE núm. 14955/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
absentisme escolar, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca.

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

L'any 2016 es va aprovar un Protocol d'Absentisme per a
Balears, disponible per a tots els centres tant públics com
privats, que va ser elaborat per la Direcció general d'Innovació
i Comunitat Educativa.

L'absentisme escolar té com a conseqüència directa el fracàs
escolar, la incultura, l'analfabetisme i l'abandonament prematur
de l'ensenyament. Es tracta d'un problema social on tot el
conjunt dels agents socials i les institucions públiques
educatives han de conèixer i prendre cartes en aquest assumpte,
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primer analitzant les causes i després traçant programes
eficaços i eficients per prevenir-lo i eliminar-lo.

Aquesta resposta ha d'impulsar-se en tots els àmbits
institucionals i per tant requereix la coordinació i la
col·laboració d'administracions locals, insulars i autonòmiques.
La posada en marxa de protocols i el seu manteniment i
consolidació han estat algunes de les eines que s'han adquirit a
Balears però continua sent necessària la seva actualització
permanent i la seva millora constant perquè els percentatges
d'absentisme es redueixin el màxim possible.

En algunes comunitats autònomes s'han aprovat documents
marc amb el desenvolupament de diverses mesures molt
eficaces per a la prevenció de l'absentisme escolar entre les
quals es troben: l'alumne tutor, l'aula amiga, el taller de
connexió familiar, l'alumne despertador, l'aula de reflexió...

Balears hauria de comptar també amb un document en el
qual es desenvolupi l'organització i el funcionament d'aquestes
eines perquè els centres educatius puguin adaptar-les i posar-les
en marxa per al benefici de l'alumnat.

El millor camí cap a una societat enfortida i preparada per
afrontar els desafiaments de la vida així com el millor antídot
per a la prevenció de comissió de delictes i altres conductes
nocius per al desenvolupament cognitiu o la vida de les
persones és una correcta educació. És imprescindible no perdre
de vista que un sistema educatiu públic ha de tenir present una
escala de valors en la qual romanguin sense discussió la
tolerància, la igualtat, l'empatia i la responsabilitat social.

En aquesta nova realitat que s'avanci al pròxim curs escolar,
som plenament conscients que les conseqüències econòmiques
de la COVID-19 han assotat molt especialment aquesta
comunitat autònoma i que la greu crisi que s'espera portarà
precarietat i una falta de recursos econòmics que podrien
afectar la qualitat i la possibilitat d'accés a l'educació.

A més, hi entra en joc el nou absentisme, els menors que
deixen de seguir les classes en línia perquè no tenen els
recursos materials per a això, perquè no tenen les habilitats
tecnològiques necessàries o perquè falla la motivació i el suport
dels seus progenitors perquè segueixin el curs.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern:

1. A actualitzar el Protocol d'Absentisme escolar per a les illes
Balears de 2016, adaptant-lo i ampliant-lo segons les
circumstàncies esdevingudes per les necessitats sorgides arran
de la "nova normalitat".

2. A l'elaboració participada entre administracions, famílies,
centres educatius i alumnat d'un document marc sobre eines
proactives per a la prevenció de l'absentisme escolar.

Palma, a 28 de setembre de 2020
Els diputats
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Enric Casanova i Peiró
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Alejandro López i Soria

Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

I)
RGE núm. 14963/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
APP SOIB, davant la Comissió de Turisme i Treball.

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

La intermediació laboral es basa en la realització de les
gestions necessàries per poder satisfer les necessitats de mà
d’obra de les diferents empreses i la recerca d’ocupació per
part de treballadors que estan cercant una feina de manera
activa. Ara bé, malgrat la feina feta des del Servei d’Ocupació,
existeix un alt percentatge de persones que han trobat feina o
d’empreses que han cercat treballadors sense utilitzar aquest
servei i que ho fan mitjançant la cerca a través de xarxes
familiars o socials al marge del SOIB. Hi ha una estimació que
al voltant del 40% de les persones que troben feina, ho fan
mitjançant les xarxes familiars o a través d’altres canals aliens
al Servei d’Ocupació.

L’avanç de la telemàtica i les eines informàtiques és
imparable dins del món actual, cosa que fa que a nivell privat
apareguin de manera constant aplicacions informàtiques i APP
per a smartphones així com xarxes socials que faciliten les
relacions entre diferents grups o col·lectius i facilitant la
satisfacció de necessitats entre persones.

Aquest desenvolupament tecnològic ha fet que apareguin
portals privats com poden ser “Infojobs” que aprofiten aquests
espai per desenvolupar una intermediació entre treballadors i
empreses que, per tenir un caràcter global, moltes vegades
s’allunya de les necessitats locals o no s’ajusta a les necessitats
o capacitats dels demandants.

Durant l’estat d’alarma i la situació extraordinària derivada
de l’alerta sanitària provocada per la COVID-19 s’ha fet palesa
la importància de comptar amb eines telemàtiques que permetin
el desenvolupament de diferents tasques en línia, evitant així
contactes excessius en punts determinats. A més, també s’ha
posat de manifest la necessitat de que tothom tengui unes
competències digitals mínimes per poder realitzar aquelles
accions o tràmits en línia necessaris.

El Govern de les Illes Babelars té com a obligació i com a
objectiu el desenvolupament de l’administració electrònica amb
la finalitat de facilitar les relacions entre administració i
administrat i reduir així els desplaçaments i les esperes al
màxim possible, facilitant les relacions i millorant la qualitat
dels serveis i poder garantir l’atenció necessària en tot moment,
sigui quina sigui la situació sanitària del moment.

Els Serveis d’Intermediació del SOIB, ara més que mai, no
poden ignorar aquesta evolució i aquests canvis i han de posar
a disposició dels usuaris les eines necessàries per poder
desenvolupar els seus serveis de manera eficaç, ràpida i amb la
qualitat desitjada i, per tant, han de desenvolupar les eines
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necessàries per poder realitzar les seves funcions de manera
telemàtica.

Ara bé, tampoc no podem oblidar que existeix una escletxa
digital que moltes vegades fa que determinats col·lectius per
desconeixement o per manca de formació puguin utilitzar de
manera eficaç aquestes eines, quedant exclosos de processos de
intermediació online com els que es donen mitjançant
determinades plataformes, APP etc.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar el desenvolupament d’una eina telemàtica
mitjançant una APP per a smartphones i ordinadors personals
que permeti facilitar la intermediació en línia de manera ràpida
i eficaç entre treballadors i empreses amb la supervisió
necessària per assegurar una intermediació ajustada a la
normativa vigent.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant, en funció de les possibilitat
administratives i jurídiques, la implementació dels processos
necessaris perquè les relacions entre els serveis del SOIB i els
treballadors es faci de forma electrònica, avançant en el procés
d’impuls de l’administració electrònica.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a engegar campanyes de difusió i motivació d’APP i
eines electròniques entre els treballadors, així com la
realització d’accions formatives per facilitar l’ús d’aquestes
eines i reduir la possibilitat de generar una escletxa digital.

Palma, a 2 d'octubre de 2020
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Antònia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

J)
RGE núm. 14979/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a qualitat digital als
centres educatius, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca.

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

L’estat d’alarma provocat per la crisi sanitària de la
COVID-19 va suposar el tancament dels centres educatius i
l’acabament del curs 2019-2020 en format a distància. Però ja
en aquell moment es varen posar en evidència les mancances
pel que fa a recursos materials per impartir els continguts
curriculars a distància i posar de manifest la necessitat

d’accelerar el procés de digitalització a l’ensenyament educatiu
en general i als centres docents en particular.

Les mesures sanitàries imposades per la Conselleria
d’Educació juntament amb la Conselleria de Salut fan
imprescindible l’ús per part dels centres docents de tot un
seguit d’eines digitals que bé no tenen o bé estan obsoletes o
desactualitzades.

El Pla de digitalització establert per la Conselleria
d’Educació no està arribant a tots els centres educatius de
Balears.

Els centres docents ni estaven preparats el març ni ho estan
ara el setembre per dur a terme un ensenyament semipresencial
ni molt menys totalment online.

El material digital de què disposen molts d’aquests centres,
a més de ser insuficient, està totalment obsolet. Manquen
ordinadors que estiguin en bon estat tant per al professorat com
per a l’alumnat, pantalles digitals i sobretot webcams, perquè
els que queden a casa puguin seguir al mateix temps la classe
juntament amb els companys que hi són presencialment i també
perquè el professorat pugui fer les reunions de coordinació
entre el claustre a les hores de permanència al centre.

Aquestes eines digitals són imprescindibles i necessàries per
una banda, per fer efectiu el compliment de les mesures
sanitàries imposades i, per altra, per mantenir la qualitat
educativa dels alumnes en tots els nivells.

També, amb aquesta nova situació, s’ha posat de manifest
més que mai, la manca d’assistència tècnica respecte del
manteniment constant de tot l’equipament tecnològic dels
centres educatius.

No podem permetre l’escletxa digital entre centres perquè
això suposaria diferències importants que vulnerarien el dret
dels alumnes a rebre un ensenyament de qualitat.

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 a, amb la màxima celeritat
que sigui possible, dotar adequadament i suficientment els
centres de les Illes Balears de tot el material digital necessari
per possibilitar, per una banda, el compliment de les mesures
sanitàries contra la COVID-19 i, per una altra, dur a terme un
ensenyament de qualitat independentment que l’escenari sigui
l'A, el B o el C.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca a garantir un servei efectiu
de manteniment constant dels equipaments tecnològics de tots
els centres educatius.

Palma, a 2 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
La portaveu
Catalina Pons i Salom
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K)
RGE núm. 14988/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a processos constituents, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atenent criteris de
l'actualitat.

Constitucionalment, el Rei, segons l'article 56.1CE, arbitra
i modera el funcionament regular de les institucions. En l'article
62CE es descriuen les deu funcions atribuïdes (sancionar i
promulgar les lleis, convocar i dissoldre les Corts, proposar
candidat, nomenar els membres del Govern a proposta del
president del Govern, etc). Així doncs, manifestar les seves
preferències polítiques no apareix en cap d'aquestes
específiques deu funcions. De fet, que el cap de l'Estat
intervingui en el desenvolupament polític actual, com ha
ocorregut amb una telefonada al president del CGPJ, al marge
del Govern espanyol i de les Corts, suposa una intromissió que
sobrepassa les seves funcions constitucionals.

I no és la primera vegada. Ja va ocórrer durant aquell més
que polèmic discurs del 3 d'octubre de 2017, més propi d'un
president del Govern que no d'un cap de l'Estat que, si ho és de
tots, ha de ser escrupolosament neutral en el seu paper
d'arbitratge.

Precisament, la pèrdua de la neutralitat, que ha de ser
estricta com mana la Constitució, inhabilita Felip de Borbó per
seguir exercint com a cap de l’Estat; una inhabilitació per al
càrrec que es veu agreujada pels reiterats casos de corrupció
que afecten directament o indirectament els membres de la
Corona; uns escàndols que fins i tot han desembocat en la
fugida de territori espanyol de l’anterior cap de l’Estat, ara
refugiat i protegit per un règim amb dubtoses pràctiques
democràtiques.

Els escàndols, passats i actuals, així com les diferents
investigacions obertes per part de les autoritats judicials de
països tercers, no només posen en dubte la monarquia sinó que
constitueixen un descrèdit del nostre sistema democràtic. En
aquest context, la falsa idea que la monarquia aporta estabilitat
i prestigi al conjunt de l’Estat ha perdut la vigència i la
credibilitat amb les quals ha volgut perpetuar-se el conegut com
“Règim del 78”.

Davant tot aquest escenari, entenem que ha arribat el
moment de posar en marxa els processos constituents que
permetin a tots els pobles integrats ara per ara a l’Estat
espanyol, definir com volen organitzar-se políticament a partir
d’ara. No només per definir si volen escollir entre monarquia
o república, sinó també si volen continuar formant part com a
subjecte polític de l’actual estat o, contràriament, volen fer
efectiu el dret a l’autodeterminació recollit a la legislació
internacional.

Aquesta decisió no pot demorar-se més en el temps. Els
ciutadans i les ciutadanes de Mallorca, igual que els de la resta
de països i nacions que integren l’estat, han de poder, a partir
d’aquest procés constituent, decidir lliurement amb qui i amb
quina fórmula volem construir el futur.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
proposa:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
iniciar processos constituents a tots els països i nacions de
l’Estat espanyol, per tal que els ciutadans i les ciutadanes de
cada lloc puguin decidir lliurement entre monarquia o
república, i amb qui i amb quina fórmula administrativa es
volen associar políticament cada un d’ells.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés dels
Diputats i el Govern espanyol a exercir el control necessari
sobre les actuacions de la Casa del Rei per tal que aquestes no
s'extralimitin dels preceptes constitucionals, i que els processos
constituents es puguin dur a terme sense ingerències.

Palma, 30 de setembre de 2020
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

L)
RGE núm. 14992/20, dels Grups Parlamentaris Mixt

(MÉS per Menorca) i MÉS per Mallorca, relativa a
declaració de l'oficialitat de la llengua catalana a la Unió
Europea, 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Els ciutadans de l’Estat espanyol, entre els quals es troba la
major part de la comunitat lingüística catalana, són ciutadans de
la Unió Europea des del seu establiment amb el Tractat de
Maastricht, de 1992. El règim lingüístic de la Unió estableix
que vint-i-quatre llengües són oficials i de treball de les
institucions europees. I és que, perquè una llengua sigui oficial
de la Unió només cal que aquesta sigui proposada al Consell
Europeu per l’estat membre interessat i que obtingui una
votació favorable per unanimitat. Malgrat tot, i per bé que
compta amb més parlants que diverses llengües oficials, la
llengua pròpia de les Illes Balears encara no n'és una.

Aquest fet pot afectar negativament elements tan importants
com el prestigi necessari perquè es mantingui i es potenciï el
seu ús entre els ciutadans del territori idiomàtic, l'exercici
normal de l'accés a la informació i la participació en l'idioma
dels ciutadans, o la proximitat amb què aquests perceben les
institucions europees.

Milions de ciutadans de l'Estat espanyol formen part de la
comunitat lingüística catalana. Aquest fet per si mateix ja
hauria de suposar, per a l'Estat, el deure moral de garantir o
promoure activament el dret de participar en català a les
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administracions en què se circumscriu el territori idiomàtic i a
les altres administracions a què estan subjectes els seus
ciutadans com a membres de ple dret pel fet de ser ciutadans
espanyols. També el dret d'accedir a la informació generada per
part d'aquestes administracions.

A més a més d'aquest deure moral, el preàmbul de la
Constitució Espanyola estableix la voluntat de protegir les
llengües dels pobles d'Espanya com una de les motivacions del
redactat de la llei.

Dita motivació es veu reflectida a diverses parts del text,
començant per l'article 3, que estableix la riquesa de les
diferents modalitats lingüístiques d’Espanya com a patrimoni
cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció.

Per la seva banda, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix l'oficialitat del català i afirma que les institucions de
la comunitat autònoma garantiran l’ús normal d'aquesta llengua
i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena
del català i del castellà quant als drets dels ciutadans de les Illes
Balears. En coherència amb la llei orgànica, l'actual presidenta
del Govern de les Illes Balears, amb la signatura de l'acord
d'investidura proposat per MÉS per Menorca, es va
comprometre a instar el Govern de l'Estat a promoure
l'oficialitat del català a la Unió Europea.

Val a dir que el Parlament de les Illes Balears ja va aprovar
l’11 de novembre de l’any 1987 una proposició no de llei en la
qual se sol·licitava el reconeixement del català com a llengua
oficial de la Unió Europea (escrit RGE núm. 973/1987, del
Grup Parlamentari PSM-EEM). De fet, la iniciativa va
prosperar amb el suport unànime de la Comissió de Cultura i
Educació.

Posteriorment, el Parlament de Catalunya i les Corts
Valencianes van aprovar les seves respectives peticions en el
mateix sentit.

Aquesta però, no va ser l’última vegada que el Parlament de
les Illes Balears va adoptar un acord sobre aquesta qüestió: el
16 d’abril de 2002 va aprovar una nova iniciativa en la qual
s’instava el Govern de l’Estat espanyol a sol·licitar l’oficialitat
de la llengua catalana a la Unió Europea (escrit RGE núm.
359/2002, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista).
Ara bé, totes aquestes propostes han estat desateses pel Govern
de l’Estat, que és qui hauria de proposar-ho al Consell Europeu.

Per tots aquests motius, Els Grups Parlamentaris Mixt
(MÉS per Menorca) i MÉS per Mallorca presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el català no és
llengua oficial de la Unió Europea, malgrat ser la tretzena
llengua més parlada en el territori de la Unió amb gairebé deu
milions de parlants, tenir reconeixement oficial en tres
comunitats autònomes i que, d'acord amb el Reglament 1/1958
relatiu al règim lingüístic de la Unió Europea, perquè una
llengua sigui oficial de la Unió només cal que aquesta sigui
proposada al Consell Europeu per l'estat membre interessat i
que obtingui una votació favorable per unanimitat.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que les
conseqüències de la no-oficialitat del català a la Unió Europea
són diverses i de diferent tipologia, com la impossibilitat per als
ciutadans d'utilitzar aquesta llengua davant de les institucions
de la UE amb normalitat -inclòs el Parlament Europeu. De la
mateixa manera, la manca de traducció oficial dels documents
oficials de les institucions europees al català i, molt
especialment, la potencial limitació de l'activitat legislativa
autonòmica que tingui com a objecte la promoció de la llengua
catalana, atès que un acte jurídic de la Unió Europea pot
restringir la possibilitat d'establir obligacions lingüístiques
respecte de determinades matèries exclusivament en llengües
oficials de la Unió.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que, d'acord amb el Reglament 1/1958 del Consell, iniciï el
procediment per sol·licitar al Consell Europeu la plena
oficialitat del català a la Unió Europea.

4. El Parlament de les Illes Balears acorda d’adreçar-se al
Consell, a la Comissió i al Parlament Europeu i demanar que el
català sigui llengua plenament oficial de la Unió Europea.

5. El Parlament de les Illes Balears acorda d’adreçar-se al
Parlament de Catalunya i a les Corts Valencianes per tal de
treballar de manera conjunta per promoure les accions
necessàries amb l’objectiu d’aconseguir la plena oficialitat de
la llengua catalana a la Unió Europea.

Palma, 5 d'octubre de 2020
Els diputats
Joan Josep Mas i Tugores
La portaveu suplent
Sílvia Tur i Ribas
Els portaveus
Josep Castells i Baró
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 7689/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a resultats dels tests
realitzats en els punts de servei de detecció ràpida de la
COVID-19 instal·lats a Balears.

Fins a la darrera setmana de juliol:

Positiu Negatiu Indeter
minat

Total

Mallorca 1.453 41.312 521 43.286

Menorca 68 3.494 74 3.636

Pitiüses 75 3 1 79

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

A la Pregunta RGE núm. 7719/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mascaretes quirúrgiques FFP2 i
FFP3 per a personal sanitari retirades per defectuoses.

El material de protecció compta amb les garanties de
qualitat adient.

El Servei de Salut comprova que:
• les fàbriques estiguin validades per l'estat xinès com a

fabricants i com a exportadores;
• les fitxes tècniques dels materials siguin correctes;
• el preu dels productes estiguin ajustats al mercat;
• els productes tenguin els corresponents certificats UNE, CE

i de l'Agència Espanyola del Medicament.

A més, un agent de Duanes comprova que tot sigui correcte.

A la vegada el material passa una auditoria també a la Xina
(SGS auditoria internacional amb base a Anglaterra).

Abans de partir a Balears es fa un control de Duana a la
Xina.

Finalment, el material torna a ser comprovat una vegada
arriba als magatzems del Servei de Salut.

Després de detectar dubtes entre els professionals sanitaris
es varen immobilitzar per prevenció 80.000 mascaretes FFP2
d'una partida de 4 milions.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 7720/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tests/proves de diagnòstic COVID-
19 al personal que treballa als centres sanitaris,
sociosanitaris i assistencials de gestió del Govern de les Illes
Balears.

El 22 d'abril es va posar en marxa un circuit per al cribratge
i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit als treballadors del
Servei de Salut. L'estudi es va fer en dues fases. En la primera,
es varen fer les proves als professionals de l'atenció primària,
dels hospitals i del 061; és a dir, a aquells que estan més
exposats al SARS-CoV2. En la segona fase, es varen fer les
proves a la resta dels treballadors.

A principis de juny el Servei de Salut havia fet les proves de
detecció de la COVID-19 a 12.000 professionals del sistema
sanitari. Aquestes proves s'han fet a totes les gerències del
Servei de Salut. D'aquestes, 51 varen donar positiu en la prova
PCR, el que suposa un 0,43% del total. Per altra banda, per
mitjà dels tests IgC, es varen detectar 247 professionals amb
presència d'anticossos en sang. Això és el 2,06% del total.

El cribratge de professionals va finalitzar a principis del
mes de juny a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, a la
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, al SAMU 061 i a
Gestió Sanitària de les Illes Balears (GSAIB).

A l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, s'hi varen fer
2.606 proves. D'aquestes, 4 PCR i 24 IgC varen donar positiu,
la qual cosa suposa un 0,15% i un 0,92% del total,
respectivament.

A la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, 1.695
proves, amb 4 PCR i 4 IgC han donat positiu: un 1,53% i un
2,04% del total, respectivament.

Finalment, a GSAIB s'hi han fet 216 proves als seus
treballadors. No hi ha hagut cap PCR amb resultat positiu. 2
IgC varen donar positiu (un 0,93% del total).

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7721/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tests/proves de diagnòstic COVID-
19 realitzades a les Illes Balears.

A dia 20 d'abril, s'han fet a les Illes Balears 25.953 proves
de laboratori.

Mallorca: 22.136.
Menorca: 1.451.
Eivissa-Formentera: 2.366.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7722/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mascaretes KN95 destinades al
personal del Servei de Salut de les Illes Balears.

Es varen immobilitzar 80.000 mascaretes, i després el
Servei de Salut va encarregar anàlisis independents que varen
determinar que les mascaretes eren aptes per al seu ús.

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

A la Pregunta RGE núm. 7923/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a informes de qualitat i validació
externs encarregats pel Govern de les Illes Balears, referits
al material EPI (mascaretes, etc.) adquirit de compres en
Espanya i a l'estranger.

Des de l'inici de la pandèmia per COVID-19 el Servei de
Salut va posar en marxa un complex sistema de compra
d'emergència directa a fàbriques de la República Popular de la
Xina. El 18 de març del 2020 el Consell de Govern va aprovar
l'acord de mesures a adoptar en matèria de contractació pública
a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma per gestionar
la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar
que a tots els contractes subscrits per l'Administració de la
comunitat autònoma i el sector públic se'ls apliqués la
tramitació d'emergència.

Vist que els proveïdors nacionals no podrien cobrir les
necessitats de material sanitari, que es van incrementar en més
d'un 500%, el Servei de Salut decideix comprar directament
material sanitari a la Xina. Per poder dur a terme aquesta
compra sol licita els serveis d'assessorament mercantil de
l'advocada Wei Jiang. Aquesta advocada va posar en contacte
al Servei de Salut amb el distribuïdor xinès Raguin Hòldings
Pte Ldt., situada a Xangai. L'advocada Wei Jiang factura al
Servei de Salut l'1,5% del cost del material importat (incloent
la gestió del vol).

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 8099/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a protocols d'ús de mascaretes
NK95/FFP2/FFP3 per al personal sanitari i sociosanitari
del Servei de Salut i dels centres assistencials de
dependència i discapacitat dependents del Govern de les
Illes Balears.

En el Servei de Salut s'han utilitzat en tot moment els
protocols publicats pel Ministeri de Sanitat, disponibles a
https://www.mscbs.gob.es/professionales/saludPublica/ccaye
s/alertasActual/nCov-China/documentos.htm.

Tot i això, el Servei de Salut ha editat i difós dos documents
per tal d'ajudar els professionals en la interpretació dels
protocols del ministeri i contribuir a aclarir possibles dubtes.
Son "NOTA INTERNA: Medidas para la adecuación del uso
de los equipos de protección individual", de 16 de març del
2020, i "PROCEDIMIENTOS, MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS EN SITUACIÓN DE
CRISIS DIRIGIDAS AL PERSONAL SANITARIO DE LES
ILLES BALEARS DURANTE LA EPIDEMIA COVID-19",
de 21 d'abril del 2020.

Els dos documents es basen en els protocols, guies de
pràctica clínica i articles científics esmentats a continuació:

A1. Medidas excepcionales ante la posible escasez de EPI:
estrategias alternativas en situación de crisis. Ministerio de
Sanidad-Ministerio de Trabajo y Economía Social.
 
2. Prevención y control de la infección en el manejo de
pacientes con COVID-19. Versión 14 de abril de 2020.
M i n i s t e r i o  d e  S a n i d a d .  D i s p o n i b l e  e n
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_
Infeccion.pdf.

3. Recommended Guidance for Extended Use and Limited
Reuse of N95 Fitering Faceplece Respirators in Heathcare
Settings. CDC. Disponible a https://www.cdc.gov
/ntosh/topics/hcwcontrols/ recommendedguidanceextuse.html.

4. European Centre for Disease Prevention and Control. Cloth
masks and mask sterilisation as options in case of shortage of
surgical masks and respirators - 26 March 2020. Stockholm:
ECDC: 2020.

5. ECDC TECHNICAL REPORT. Infection prevention and
control and preparedness for COVID-19 in healthcare settings
Second update - 31 March 2020.

6. Precauciones estándares en la atención de la salud. Octubre
2009. https://www.who./Int/csr/resources/publications
/10_EPR_AM2_E7_SPAN_LR.pdf?ua'1html.

7. Recomendaciones sobre precauciones estándar y
precauciones basadas en la transmisión de microorganismos.
Plan Nacional Resistencia Antibióticos. 2017.

8.Horeman T.  https://www.linkedin.com/posts/niels-van-
straten-11215311_rivm-rdgg- lumc-activity-664705583
9607746560-B6xO 

9. Bartoszko J et al. Medical Masks vs N95 Respirators for
Preventing COVID-19 in Health Care Workers A Systematic
Review and Meta-Analysis of Randomized Trials.
https://dol.org/10.1111/irv.12745.

10. Radonovich Lj. Simberkoff MS, Bessesen MT, et al. N95
Respirators vs Medical Masks for Preventing Influenza Among
Health Care Personnel. A Randomized Clinical Trial. JAMA.
2019; 322/(9):824-833. dol: 10.1001/jama.2019.11645.

11.Tran K. Cimon R. Severn M. Pessoa-Silva CL. Conly
(2012) Aerosol Generating Procedures and Risk of
Transmission of Acute Respiratory Infections to Healthcare
Workers: A Systematic Review. PloS ONE 7(4): e35797.
dol:10.1371/journal.pone.0035797. 

12. WHO. Rational use of personal protective equipment for
coronavirus disease (COVID-19 and considerations during
severe shortages. Interim guidance. 6 abril 2020. Disponible en
https://www.who.int/publications-detall/rational-use-of-perso
nal-p ro tec t ive-equipment-for-coronavirus-d isease
(COVID-19)-and-considerations-during-severe-shortages.

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

A la Pregunta RGE núm. 8193/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacants, baixes i permisos del
personal sanitari i sociosanitari del Servei de Salut.

El Servei de Salut cobreix les baixes laborals, les vacants i
les vacances d'acord amb les necessitats del servei.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 8251/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tests de diagnòstic de COVID-19
realitzats el mes d'abril de 2020.

A 30 d'abril, s'han fet 40.246 proves de laboratori (35.693
PCR i 4.553 tests d'anticossos).

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 8252/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tests/proves diagnòstiques de
COVID-19 realitzades al personal que treballa al Servei de
Salut de les Illes Balears, de l'1 d'abril al 6 de maig de 2020.

El Servei de Salut ha fet les proves de detecció de la
COVID-19 a 12.000 professionals del sistema sanitari.
Aquestes proves s'han fet a totes les gerències del Servei de
Salut. D'aquestes, 51 han donat positiu en la prova PCR, el que
suposa un 0,43% del total.

Per mitjà dels tests IgC, s'han detectat 247 professionals
amb presència d'anticossos en sang; el 2,06% del total.

El 22 d'abril es va posar en marxa un circuit per al cribratge
i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit als 18.000 treballadors
del Servei de Salut. L'estudi s'està fent en dues fases. En la
primera, es varen fer les proves als professionals de l'atenció
primària, dels hospitals i del 061; és a dir, a aquells que estan
més exposats al SARS-CoV2. En la segona fase s'estan fent les
proves a la resta dels treballadors.

El cribratge de professionals ja ha finalitzat a l'Àrea de
Salut d'Eivissa i Formentera, a la Gerència d'Atenció Primària
de Mallorca, al SAMU 061 i a Gestió Sanitària de les Illes
Balears (GSAIB).

Pel que fa a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, s'hi han
fet 2.606 proves. D'aquestes, 4 PCR i 30 IgC amb resultat
positiu. Això és un 0,24% i un 1,77% del total, respectivament.

De les 196 proves que s'han fet als treballadors del SAMU
061, 3 PDR i 4 IgC han donat positiu: un 1,53% i un 2,04% del
total, respectivament.

Finalment, a GSAIB s'hi han fet 216 proves als seus
treballadors. No hi ha hagut cap PCR amb resultat positiu, tot
i que 2 IgC sí que l'han donat (un 0,93% del total).

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 8270/20, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a execució del conveni amb l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran per a la millora de sanejament i depuració
en aquest municipi.

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) gestiona el sistema general de sanejament i
depuració de l'aglomeració urbana d'Es Migjorn Gran. El
conveni de col laboració original es va formalitzar el 22 de
gener del 1997, mentre que el 3 d'agost del 2018 es va procedir
a la signatura d'un nou conveni.

En el conveni vigent s'estableix com a obligació
d'ABAQUA la gestió i finançament dels serveis de sanejament
i depuració de l'EDAR d'Es Migjorn així com executar les
actuacions necessàries per garantir el bon funcionament de les
infraestructures del sistema general.

A efectes informatius cal dir que actualment està en licitació
per part d'ABAQUA, en el municipi d'Es Migjorn, el projecte
de Nova EBAR d'Es Migjorn Gran amb un pressupost de
362.125,63 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de les
obres de set (7) mesos.

En data 8 de juliol del 2020 es publicà la licitació de les
obres. El 28 de juliol del 2020 finalitzà el termini de
presentació de les corresponents ofertes.

En data 10 de juliol del 2020 es va publicar la licitació de
la direcció facultativa de les obres. El 29 de juliol del 2020
finalitzà el termini per presentar les corresponents ofertes.

Aquesta actuació és conseqüència de la promoció i execució
en el període 2006-2007, per part de l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears, de naus modulables en el
Polígon Industrial d'Es Migjorn Gran. A pesar de les reunions
i avisos realitzats des de l'agència, l'actual estació de
bombament general de nucli urbà (EBAR) va quedar ubicada
en l'interior d'una d'aquestes naus, la qual és de propietat
municipal i s'utilitza com a magatzem municipal.

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

A la Pregunta RGE núm. 8272/20, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retard en l'execució del conveni amb
l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran per a la millora de
sanejament i depuració en aquest municipi.

El conveni signat amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran el 3
d'agost del 2018 estableix com a obligació d'ABAQUA la
gestió i finançament dels serveis de sanejament i depuració de
l'EDAR d'Es Migjorn, així com executar les actuacions
necessàries per garantir el bon funcionament de les instal
lacions.

Pel que fa a l'execució de projectes necessaris per garantir
el bon funcionament, segons estableix l'esmentat conveni,
s'executaran quan ABAQUA disposi dels terrenys necessaris
per executar-los així com de les llicències, permisos i
autoritzacions preceptives, sense fixar terminis concrets atesa
la dificultat que suposa determinar quan es podrà disposar
d'aquests requisits, per la qual cosa la majoria d'actuacions
necessàries s'executen quan es compleixen aquests
condicionants.
 

D'aquesta manera, i a efectes informatius, la darrera
actuació que ha programat executar ABAQUA en el municipi
des Migjorn és el projecte de nova EBAR des Migjorn Gran
amb un pressupost de 362.125,63 euros, IVA exclòs.
Actualment ja es disposen dels permisos i autoritzacions per
dur a terme aquesta actuació.

En data 8 de juliol del 2020 es va publicar la licitació de les
obres. El 28 de juliol del 2020 finalitzà el termini per presentar
les corresponents ofertes.

En data 10 de juliol del 2020 es va publicar la licitació de
la direcció facultativa de les obres. El 29 de juliol del 2020
finalitzà el termini per presentar les corresponents ofertes.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 8502/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre d'expedients d'autorització
de projectes o obres que romanen en tramitació a la
Direcció General de Recursos Hídrics.

S'estima que existeixen uns 2.500 expedients en tramitació
a tota la direcció general.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 8503/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre d'expedients de plans,
projectes o obres que romanen en tramitació a la Direcció
General de Recursos Hídrics.

S'estima que existeixen uns 2.500 expedients en tramitació
a tota la direcció general.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 8504/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a peticions d'informe o autorització
de plans, projectes o obres amb entrada l'any 2017 que
romanen en tramitació a la Direcció General de Recursos
Hídrics.

A l'any 2017 hi va haver 5.811 entrades a la DGRH. Aquell
any es varen obrir 2.475 expedients i se'n varen resoldre 2.011.
No tots els expedients resolts un any són del mateix any, però
s'estima que queden pendents 464 expedients de l'any 2017.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 8505/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a peticions d'informe o autorització
de plans, projectes o obres amb entrada l'any 2018 que
romanen en tramitació a la Direcció General de Recursos
Hídrics.

A l'any 2018 hi va haver 5.981 entrades a la DGRH. Aquell
any es varen obrir 2.272 expedients i se'n varen resoldre 1.730.
No tots els expedients resolts un any són del mateix any, però
es pot estimar que queden pendents 464 expedients.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 8506/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a peticions d'informe o autorització
de plans, projectes o obres amb entrada l'any 2019 que
romanen en tramitació a la Direcció General de Recursos
Hídrics.

A l'any 2019 hi va haver 5.981 entrades a la DGRH. Aquell
any es varen obrir 1.884 expedients i se'n varen resoldre 1.048.
No tots els expedients resolts un any són del mateix any, però
s'estima que queden pendents 836 expedients.
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El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 8507/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a increment d'empleats públics
tècnics dedicats a tramitar les peticions d'informe o
autorització de plans, projectes o obres a la Direcció
General de Recursos Hídrics.

Entre aquestes dates es varen cobrir dues places
d'administratiu vacants des de setembre del 2019 i es varen
dotar dues places existents que s'han cobert recentment.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 8508/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a termini mitjà de l'any 2019 en el
qual la Direcció General de Recursos Hídrics ha emès
informe o autorització per a plans, projectes o obres.

El temps de resolució d'un expedient depèn del cas. En cas
d'obres a zona de policia es poden tramitar en 4 mesos.
Generalment venen complets i el que allarga el tràmit és la
informació pública preceptiva de 21 dies.

Els expedients relatius a zones inundables i potencialment
inundables comporten més temps perquè la major part de les
vegades venen a través dels ajuntaments i sense els estudis
d'inundabilitat necessaris i/o sense mesures de protecció front
al risc d'inundació; si la documentació fos correcta, es podrien
tramitar en menys temps que els anteriors. Això és el que s'ha
volgut solucionar amb el punt tercer de la disposició addicional
novena del Decret Llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures
urgents en matèria d'habitatge. En tot cas, el temps de
tramitació depèn de la complexitat del cas, de la documentació
presentada i la seva qualitat.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 8509/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de peticions d'informe o
autorització que va rebre durant l'any 2018 la Direcció
General de Recursos Hídrics.

A l'any 2018 hi va haver 5.573 entrades a la direcció
general, que varen donar lloc a uns 2.272 expedients que
requereixen d'informe o autorització.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 8510/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de peticions d'informe o
autorització que va rebre durant l'any 2019 la Direcció
General de Recursos Hídrics.

A l'any 2019 hi va haver 5.981 entrades a la direcció
general, que varen donar lloc a 1.184 expedients que
requereixen d'informe o autorització.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 8511/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de peticions d'informe o
autorització que ha rebut durant aquest any la Direcció
General de Recursos Hídrics.

Fins a mitjans de juny hi ha 2.352 entrades a la DGRH, que
han donat lloc a l'obertura de 535 expedients que requereixen
d'informe o autorització.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 8907/20, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pujada salarial als funcionaris.

El Consell de Govern va acordar el passat dia 7 d'agost la
congelació salarial del sou dels i les treballadors públics de la
comunitat que es recuperarà quan el PIB de la comunitat arribi
o superi el de l'any 2019.

La prioritat del Govern és mantenir els salaris i els drets
laborals dels empleats i empleades públiques d'aquesta
comunitat i, alhora, poder continuar contractant professionals
per incrementar plantilles en serveis essencials com Salut i
Educació.

En aquesta ferma aposta per la funció pública, des de l'inici
de la pandèmia, el Servei de Salut ha contractat gairebé 900
treballadors per reforçar tots els nivells assistencials.

A més, està previst incorporar en breu 40 persones més per
al seguiment de contactes des d'Atenció Primària i des del 061.

Per part d'Educació, el nou curs comptarà amb 458 docents
més.

En total, des del principi de la pandèmia, s'han contractat
uns 1.500 professionals per cobrir tant les àrees sanitària i
educativa, com altres serveis essencials.
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També és remarcable el gran esforç que ha fet aquest
govern durant els darrers 5 anys per enfortir els serveis públics
i retornar els drets perduts als treballadors i treballadores de
l'administració.

En aquest sentit, des del 2015 s'han contractat 4.000
professionals. Hem passat de 30.000 empleats públics en 2015
a 34.000 el 2020. És un increment del 12%.

La nostra comunitat autònoma, des de la legislatura passada
ha liderat les pujades salarials tant en l'àmbit privat com en el
públic. Destacar especialment el conveni d'hostaleria amb una
pujada del 17%. No obstant això, davant l'actual crisi
econòmica i social, i, en la mateixa línia que la mesura
adoptada pel Govern els sindicats representatius del seu sector
van acordar la no-pujada prevista per a enguany.

Finalment, esmentar altres millores en les condicions
laborals dels empleats i empleades de la comunitat, en aquest
període també s'han incrementat els salaris en un 12,7% de
mitjana.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 8912/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Pla de contingència sanitària davant
el previsible rebrot de COVID-19.

L'estratègia de la Conselleria de Salut i Consum es basa en:
• Incrementar el nombre de rastrejadors amb l'objectiu de

diagnosticar precoçment els casos, els seus contactes i
procedir al seu aïllament.

• Intensificar el seguiment domiciliari dels pacients
diagnosticats que no requereixin ingrés.

Coordinació amb 061 i hospitals d'aguts per a derivacions.

Tots els hospitals d'aguts tenen plans de contingència
consensuats:
• Espais i atenció protocol litzada en urgència.
• Coordinació amb Atenció Primària i 061 Atenció per a

derivacions i trasllats.
• Zones d'hospitalització de pacients amb escalat progressiu

segons necessitats.
• Doble circuit en tots els centres de salut i hospitals.
• Plans a cada UCI dels hospitals amb progressiva ocupació

d'espais No UCI (espais per a cirurgia ambulatòria,
reanimació postquirúrgica) si la situació ho requereix. Les
places per a crítics aproximadament són 250 i els
respiradors més de 300 podent incrementar si la situació ho
requereix.

• En 3-5 dies podria estar operatiu l'Hospital del Palau de
Congressos amb 100 places d'aguts i 20-40 places de crítics
més.

• Es manté la col laboració amb les clíniques privades tant en
hospitalització com per a pacients crítics.

• L'Hospital Sant Joan de Déu concentrarà inicialment els
pacients que una vegada hagin superat la fase aguda
precisin un període de convalescència. També ingressaran

els pacients procedents de residències que no requereixin
ingrés en hospitals d'aguts.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 9396/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
arribades al port exterior de Ciutadella.

Durant el període comprès entre l'11 de maig i el 7 de juny
del 2020 han arribat al port exterior de Ciutadella, Son Blanc,
2.406 passatgers.

Palma, a 6 d'agost de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 9533/20, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
HPO en els termes municipals de Maó, Sant Lluís i Es
Castell.

La situació actual dels HPO a Menorca i per municipis és
la següent:
• Una promoció de 4 habitatges a Sant Lluís, al carrer Sant

Jacint, 41-45, on les obres ja han finalitzat i on queda
pendent l'entrega de claus.

• Una promoció en construcció de 18 habitatges a Maó, al
carrer Borja Moll.

• Una promoció en construcció de 40 habitatges dotacionals
a Maó, al carrer Borja Moll.

• Una promoció de 14 habitatges a Maó, al carrer Roca i
Vinent, pendent de la llicència i del projecte bàsic.

• Una promoció de 15 habitatges a Maó, al carrer Roca i
Vinent Av. Femenies, on la licitació està en preparació.

• Pendent de rehabilitació una promoció de 4 habitatges a
Maó, a l'Av. Menorca.

• Una promoció de 12 habitatges a Fornells, Es Mercadal, on
ja s'ha adjudicat l'arquitecte.

• Una promoció de 6 habitatges a Maó, Avinguda Menorca,
pendent de finalitzar la tramitació de la cessió.

• Una promoció de 9 habitatges a Es Migjorn, a l'Avinguda
Binicurdell núm. 17, on ja s'ha signat un protocol. 

 
Palma, a 27 de juliol de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 9558/20, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a trasllat de persones de residències a cures
pal·liatives durant la pandèmia de la COVID-19.

Cap pacient no ha estat derivat a una unitat de cures pal
liatives pel fet d'haver-se infectat per la COVID-19.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 9699/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a conciliació laboral i familiar dels
treballadors sanitaris en el context COVID-19.

S'ha actuat de manera específica per als treballadors
especialment sensibles (majors de 60 anys i afectats per
malalties cròniques). També s'han desenvolupat mesures de
flexibilitat horària, s'ha facilitat allotjament als professionals
que ho han sol licitat durant el punt àlgid de la pandèmia i ara
s'està elaborant un decret per regular, per primera vegada, el
teletreball al personal estatutari.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 9834 i 9835/20, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a expedients sancionadors instruïts per l'Agència
Tributària de les Illes Balears que van prescriure el 2019,
i a inspeccions tributàries impulsades per l'Agència
Tributària de les Illes Balears el 2019.

• Nombre d'expedients sancionadors prescrits el 2019: 13.
• Nombre d'actes d'inspeccions instruïdes: 486.

Palma, a 28 de juliol de 2020
La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 10211/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a unitats bàsiques de salut del Servei
de Salut de les Illes Balears.

Han estat tancades les UBS durant la crisi COVID-19 que
no han pogut assegurar el doble circuit, respiratori i no
respiratori, i per seguretat de la població s'ha decidit
centralitzar aquest circuit als centres capçalera.

Les UBS s'han estat obrint a mesura que la pandèmia s'ha
pogut controlar i en aquests moments estan obertes totes les
UBS excepte:

• UBS Centre (perquè està en obres).
• UBS Randa.
• UBS Sa Cabaneta (per obres).
• UBS S'Illot.
• UBS Son Serra de Marina.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 10358/20, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a compliment
d'actuacions del Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Actualment s'està revisant el PHIB i les darreres dades
indiquen que de les 523 mesures contemplades al Pla pels 3
cicles de planificació n'hi ha 104 d'executades (20% de les
mesures); un total de 61 en marxa (14% de les mesures), entre
les que s'inclouen 13 (2,5%) que són periòdiques i/o que es fan
en continu i 56 (un 10%) en planificació, el que vol dir que
estan redactant-se projectes o fent les feines prèvies. També
s'han identificat 90 (el 17%) mesures a descartar, la major part
per agrupació de mesures.

Des del punt de vista d'inversió les mesures executades
impliquen el 20%, mentre que en marxa hi ha el 505 del
pressupost previst al pla i les descartades representen el 17%
del total.

Estat de la
mesura

Pressupost Nombre de
mesures

Inversió
(%)

Nombre
de

mesures
(%)

No iniciat 742.979.185,85 208 35,91% 39,77%

En marxa 95.964.418,37 48 4,64% 0,96%

Periòdic 655.018.792,08 13 31,65% 2,49%

Planificat 264.024.387,82 56 12,76% 10,71%

Descartat 77.312.710,00 90 3,74% 17,21%

Candidat a
descartar

26.450.000,00 4 1,28% 0,76%

Acabat 207.520.500,98 104 10,03% 19,89%

Total
general

2.069.269.995,10 523,00

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

A les Preguntes RGE núm. 10361 a 10363/20, de la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a contingut i a control i
seguiment del contingut de les proves d'accés a la
Universitat.

La comissió organitzadora de les proves, formada per
representants de la UIB i la conselleria, nomena els professors
de la UIB que elaboren les proves. Cada prova l'elabora un
especialista de la universitat i la revisa un company del seu
departament. Les proves s'elaboren d'acord amb la normativa
vigent. Així mateix, es realitzen seminaris de coordinació entre
els especialistes que elaboren les proves i els docents de segon
de batxillerat dels centres docents. Hi ha 3 models de cada
prova i a una de les reunions de la comissió organitzadora es
realitza un sorteig per decidir quin model A, B o C va a la
prova de juny, a la convocatòria extraordinària o de recerca en
cas d'incidència. A la resolució del conseller d'Educació i
Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s'aproven les
instruccions que estableixen les pautes i criteris d'actuació per
dur a terme les proves d'accés a la universitat es troben
indicacions específiques a seguir per a l'elaboració i realització
de les proves.

El conseller d'Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 10382/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relativa a recurs d'alçada pendent de resoldre
a la Conselleria de Medi Ambient.

Sí, existeix un recurs presentat per l'ajuntament per febrer
de 2016, mitjançant el qual l'ajuntament va posar en
coneixement de la Direcció General de Recursos Hídrics
(DGRH) que el president de la Comunitat de Regants de la
Font de la Vila de Banyalbufar no es titular de cap de les
finques que formen part de la mateixa, entre d'altres fets i
presenta un recurs d'alçada davant la Direcció General de
Recursos Hídrics requerint que es pronunciï sobre la
legitimació del president nomenat per la JG i la legalitat del
procediment de nomenament de president seguit.

La Direcció General de Recursos Hídrics com a organisme
de conca ha fet diversos requeriments al president nomenat per
tal que acredités la titularitat d'alguna de les finques de la
comunitat de regants, sense que fins al moment no hagi estat
acreditada. Per juny de 2016 es va comunicar a l'ajuntament
que no es pot entrar a dirimir la legalitat del nomenament ni el
procediment mentre no s'acrediti aquesta titularitat.

A més a més, s'ha requerit l'actualització dels estatuts de la
comunitat de regants, ja que els estatuts aprovats fins al
moment (de 2002) no compten amb padró ni s'identifiquen les
finques que en formen part, per la qual cosa no permeten
identificar als titulars actuals, incloent el president nomenat.

A principis de 2017 la comunitat de regants va presentar els
nous estatuts en els que pel que fa als comuners s'indica: ASon

molts els propietaris de les finques que a pesar de tenir
legalment la condició de comuners no participen de la seva
organització no fan front a les obligacions ni tenen cap interès
en facilitar informació en la confecció d'un cens/padró complet
i actualitzat amb la totalitat dels actuals propietaris de les
finques. Però la junta de la comunitat de regants de la Font de
la Vila treballarà perquè de cada vegada sigui major el nombre
de comuners inclosos en el cens/padró per la que molt
probablement aquest annex haurà de ser actualitzat de manera
periòdica i enviat a la DGRH.@

 A finals de 2017 es va requerir de nou l'acreditació de la
titularitat de la finca que als estatuts està a nom del president,
però al cadastre està a altre nom. Fins ara, no s'ha conestat
aquest darrer requeriment i per tant no s'ha continuat amb la
tramitació dels estatuts amb el pronunciament de la Direcció
General de Recursos Hídrics vers el recurs d'alçada de
l'ajuntament. 

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 10436/20, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'unitats bàsiques de salut que romanen tancades a les Illes
Balears.

Són 5 unitats bàsiques:
• UBS Centre (perquè està en obres).
• UBS Randa.
• UBS Sa Cabaneta (per obres).
• UBS S'Illot.
• UBS Son Serra de Marina.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 10437/20, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a previsió per part
de la Conselleria de Salut d'obrir les unitats bàsiques de
salut que encara romanen tancades a les Illes Balears.

Les Unitats Bàsiques de Salut (UBS) s'obriran quan es
pugui assegurar el doble circuit assistencial.

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

A la Pregunta RGE núm. 10504/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a campanya de vacunació de la grip
2019-2020 a la població de les Illes Balears.

• 60 a 64 anys: 10.596 (la població diana d=aquest grup
únicament inclou les persones amb condicions de risc).

• 65 anys i més: 79.231.
• Embarassades: 2.332.
• Personal sanitari: 940 registrats a Primària. Hi ha 4.112

registres de vacunació antigripal de treballadors del sector
sanitari d'altres àmbits (hospitals públics, sector privat i
sociosanitaris) que no es poden desglossar per sanitaris i
altres professions no sanitàries que treballen a aquests
àmbits.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 10997 a 11045/20, del
diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a aportacions econòmiques
fetes pel GOIB o ens instrumentals que en depenen a
diverses federacions balears durant el 2019.

Exposam les diferents ajudes atorgades a les federacions:

Federacions - Despesa Ordinària 2019.
Federació Balear de Taekwondo, 9.176,19 €
Federació Balear d’Escacs, 3.866,14 €
Federació de Padel de les Illes Balears, 7.893,91 €
Federació de Ciclisme de les Illes Balears, 7.294,51 €
Federació Balear de Vela, 15.307,12 €
Federació Balear de Natació, 13.062,01 €
Federació de Patinatge de les Illes Balears, 15.239,97 €
Federació Balear de Colombicultura, 1.700,00 €
Federació Balear de Tir amb Arc, 7.942,24 €
Federació de Futbol de les Illes Balears, 39.576,70 €
Federació de Tennis de les Illes Balears, 12.131,05 €
Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, 12.411,52 €
Federació Balear de Golf, 14.191,81 €
Federació Balear de Tir Olímpic, 14.070,66 €
Federació Balear de Trot, 2.772,69 €
Federació Balear de Caça, 8.992,90 €
Federació Balear d’Handbol, 6.103,15 €
Federació Balear de Piragüisme, 14.801,48 €
Federació Gimnàstica Illes Balears, 12.877,66 €
Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques, 4.513,21 €
Federació d’Atletisme de les Illes Balears, 22.958,93 €
Federació de Bàsquet de les Illes Balears, 28.560,52 €
Federació de Tennis Taula de les Illes Balears, 3.000,00 €
Federació de Triatló de les Illes Balears, 9.966,26 €
Federació Balear de Kickboxing, 4.889,28 €
Federació Balear de Judo i EEAA, 11.202,72 €
Federació Balear de Lluita Olímpica, 2.239,00 €
Federació Balear d’Orientació, 224,00 €
Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears, 5.854,97
€
Federació de Voleibol de les Illes Balears, 15.087,22 €

Federació d’Hípica de les Illes Balears, 5.000,00 €
Federació Balear de Ball Esportiu, 5.307,19 €
Federació Balear de Boxa, 3.364,00 €
Federació Balear de Billar, 2.846,16 €
Federació de Salvament de les Illes Balears, 2.302,60 €
Federació Balear de Rugbi, 7.532,85 €
Federació Balear de Bàdminton, 2.750,00 €
Federació Balear de Colombofília, 2.989,38 €

Federacions - Campionat Espanya Edat Escolar 2019:
Federació d’Atletisme de les Illes Balears, 1.305,00 €
Federació d’Atletisme de les Illes Balears, 1.665,00 €
Federació de Voleibol de les Illes Balears, 12.240,00 €
Federació Balear d’Handbol, 15.300,00 €
Federació Balear de Judo i EEAA, 2.925,00 €
Federació de Bàsquet de les Illes Balears, 14.850,00 €
Federació de Voleibol de les Illes Balears, 2.160,00 €
Federació Balear de Natació, 1.980,00 €
Federació de Ciclisme de les Illes Balears, 2.070,00 €
Federació Balear d’Escacs, 2.700,00 €
Federació Balear de Rugbi, 2.880,00 €
Federació de Gimnàstica de les Illes Balears, 900,00 €
Federació de Tennis Taula de les Illes Balears, 1.755,00 €
Federació de Triatló de les Illes Balears, 900,00 €
Federació Balear de Lluita Olímpica i MMAA, 1.710,00 €
Federació Balear d’Orientació, 180,00 €
Federació Balear de Bàdminton, 3.600,00 €

Federacions - Seguiment Esportiu 2019:
Federació Balear d’Escacs, 9.882,13 €
Federació de Padel de les Illes Balears, 1.294,01 €
Federació de Ciclisme de les Illes Balears, 13.058,86 €
Federació Balear de Vela, 8.739,30 €
Federació Balear de Natació, 1.978,83 €
Federació de Patinatge de les Illes Balears, 1.043,91 €
Federació Balear de Natació, 2.773,31 €
Federació Gimnàstica Illes Balears, 344,49 €
Federació de Futbol de les Illes Balears, 18.300,25 €
Federació de Futbol de les Illes Balears, 7.930,11 €
Federació de Futbol de les Illes Balears, 7.288,67 €
Federació Balear de Golf, 9.437,19 €
Federació Balear de Golf, 24.400,33 €
Federació Balear d’Handbol, 5.346,71 €
Federació Balear de Piragüisme, 8.235,11 €
Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques, 1.809,64 €
Federació d’Atletisme de les Illes Balears, 6.050,00 €
Federació de Tennis Taula de les Illes Balears, 12.200,17
€
Federació Balear de Judo i EEAA, 13.159,42 €
Federació Balear de Kickboxing, 10.950,07 €
Federació Balear de Rugbi, 2.209,86 €

Federacions - Immobilitzat material esportiu 2019:
Federació de Patinatge de les Illes Balears, 8.000,00 €
Federació Balear de Vela, 8.000,00 €
Federació de Salvament i Socorrisme de les Illes Balears,
3.000,00 €
Federació Balear de Taekwondo, 2.550,90 €
Federació Balear de Taekwondo, 6.536,42 €
Federació Balear d’Escacs, 2.750,00 €
Federació Balear de Pesca i Casting, 308,00 €
Federació de Futbol de les Illes Balears, 3.000,00 €
Federació Balear de Piragüisme, 3.000,00 €
Federació Balear de Piragüisme, 4.000,00 €
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Federació Balear de Piragüisme, 8.000,00 €
Federació de Bàsquet de les Illes Balears, 3.000,00 €
Federació Balear de Tir Olímpic, 3.257,00 €
Federació Balear de Tir Olímpic, 2.439,30 €
Federació Balear de Motociclisme, 8.000,00 €
Federació Balear de Motociclisme, 799,00 €
Federació de Padel de les Illes Balears, 89,93 €
Federació de Voleibol de les Illes Balears, 882,01 €
Federació Balear de Billar, 8.000,00 €
Federació Balear de Billar, 3.000,00 €
Federació Balear de Natació, 8.000,00 €
Federació Balear d’Orientació, 849,42 €
Federació Balear de Judo i EEAA, 8.000,00 €
Federació de Tennis de les Illes Balears, 3.000,00 €
Federació Balear de Lluita Olímpica i MM.AA, 3.617,28 €
Federació Balear de Trot, 8.000,00 €
Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears, 3.000,00
€
Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears,
10.001,98 €
Federació d’Atletisme de les Illes Balears, 1.000,00 €
Federació d’Atletisme de les Illes Balears, 2.264,50 €
Federació de Tennis Taula de les Illes Balears, 8.000,00 €
Federació de Tennis Taula de les Illes Balears, 3.000,00 €
Federació Balear de Kickboxing, 5.877,46 €
Federació Balear de Kickboxing, 1.884,15 €
Federació Balear de Tir amb Arc, 478,50 €
Federació Gimnàstica de les Illes Balears, 8.000,00 €
Federació Balear de Bàdminton, 1.454,14 €
Federació Balear de Bàdminton, 315,80 €
Federació Balear d’Handbol, 444,11 €

Palma, a 24 d’agost de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm.  11046/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a esdeveniments esportius subvencionats
pel GOIB durant el 2019.

Ajuts a Esdeveniments Esportius 2019

Club Nàutic Santa Eulàlia, 1.395,43 €
Club Voleibol CIDE, 7.742,96 €
Federació de Patinatge de les Illes Balears, 7.700,00 €
Federació Gimnàstica de les Illes Balears (GAF), 3.629,52
€
Federació Gimnàstica de les Illes Balears (G RÍTMICA),
5.014,03 €
Federació Gimnàstica de les Illes Balears (Campionat
d’Espanya), 5.193,46 €
Mallorca Ballons Sport Club, 400,03 €
Mallorca Ballons Sport Club, 1.639,34 €
1/2 Milla Esport Club, 2.500,00 €
Federació Balear de Golf, 2.000,00 €
Federació Balear de Piragüisme, 10.000,00 €
Club Joan Llaneras - Escola de Ciclisme, 8.369,95 €
Club Bàdminton Palma, 1.068,65 €
Federació Balear de Tir de Fona, 2.029,08 €

Palma, a 24 d’agost de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm.  11047/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a esdeveniments esportius subvencionats
pel GOIB durant el 2020.

Les ajudes per esdeveniments esportius es troben en procés
de tramitació.

Palma, a 24 d’agost de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm.  11048/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a usuaris que han utilitzat el poliesportiu
Prínceps d'Espanya durant 2019.

Nombre d’usuaris al Poliesportiu Prínceps d’Espanya al
2019: 4.814 persones.

Palma, a 25 d’agost de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm.  11049/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a esportistes individuals subvencionats
pel GOIB durant 2019.

Durant el 2019 es van atorgar subvencions a 143 esportistes
individuals.

Palma, a 25 d’agost de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm.  11050/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a esportistes individuals subvencionats
pel GOIB durant 2020.

Aquestes ajudes es troben en procés de tramitació.

Palma, a 25 d’agost de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
AQ)

A les Preguntes RGE núm.  11051 i 11053/20, del
diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a clubs de participació
col·lectiva i de participació individual que varen ser
subvencionats pel Govern de les Illes Balears durant el
2019.

Durant el 2019 es van subvencionar 62 clubs esportius a les
Illes Balears.

Palma, a 25 d’agost de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AR)

A les Preguntes RGE núm.  11052 i 11054/20, del
diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a clubs de participació
col·lectiva i de participació individual que varen ser
subvencionats pel Govern de les Illes Balears durant el
2020.

Aquestes ajudes es troben en procés de tramitació.

Palma, a 25 d’agost de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm.  11056/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions adoptades arran de la mort
de desenes d'exemplars de tortuga a la finca de Son Real.

Amb data 08 d’octubre de 2018, el conseller de Medi
Ambient i Territori aprovà el Projecte d’inversió denominat
“Servei d’actuacions de millora del paisatge forestal del bosc
públic de les Illes Balears” i, el 6 de novembre de 2019,
s’aprovà l’encàrrec de la seva execució a través de l’empresa
pública TRAGSA.

Un dels principals objectius d’aquestes actuacions es
concreta en la prevenció d’incendis forestals, a la fi de protegir
del foc els espais naturals públics, preservant els seus hàbitats
i singularment les comunitats de flora i fauna que atresoren,
especialment aquelles considerades més vulnerables o
amenaçades.

Entre les actuacions previstes en el referit Projecte
d’inversió es troba la realització de tasques preventives de
caràcter líneal (franges de defensa) que evitin la propagació del
foc a la finca pública de Son Real. Una de les raons per la qual
es va considerar prioritària aquesta intervenció, a més de per la
imprescindible protecció i seguretat de les persones que
gaudeixen de l’ús públic que ofereix aquest espai, fou per la
seva consideració de Zona d’Alt Risc (ZAR) segons el que
estableix el IV Pla General de Defensa contra Incendis (aprovat
pel Decret 22/2015), el que significa l’existència estructural

d’un perfil extrem per a la singular cobertura vegetal i
especialment per a les poblacions de fauna silvestre que habiten
en les superfícies agroforestals d’aquest predi.

Vista la necessitat i conveniència dels treballs preventius a
realitzar, aquests foren programats per al passat hivern
2019/2020, seleccionant-se aquest període d’execució per ser
l’època de l’any on el seu impacte sobre les espècies de fauna
en general i especialment sobre la nidificació de les aus o sobre
la població de tortugues terrestres és la més baixa possible.

Les tortugues terrestres (Testudo hermanni) presents a la
finca de Son Real presenten dues èpoques de major activitat, la
primavera i la tardor. Com ja s’ha referit, els treballs es varen
portar a terme durant els mesos d’hivern per tal d’evitar
afectacions a les seves poblacions, no obstant una baixa
proporció de les mateixes presentaren durant els mesos de
novembre, desembre i gener del passat hivern una major
vitalitat respecte del seu normal comportament, per mor de
temperatures més elevades de l’habitual i a l’abundant règim de
precipitacions que hi va haver en aquestes dates.

Les tasques de desbrossament comptaren amb treballs de
replanteig sobre el terreny, prospeccions prèvies per a la
retirada de possibles exemplars actius i d’inspeccions oculars
en cada jornada de treball per limitar al màxim possible
l’afecció sobre exemplars de tortuga actius o ocults, durant les
tasques preventives que en tot moment es realitzaren amb la
màxima cura per evitar danys sobre aquests especímens.

No obstant això, a pesar de l’atenció extrema establerta en
la planificació dels treballs i en la seva execució, foren
detectats cinc exemplars ferits que varen ser traslladats al
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre (COFIB) pels
operaris de l’empresa TRAGSA a finals del 2019 i
posteriorment es va recollir un altre grup de 6 exemplars
detectats en els primers mesos del 2020.

En inspecció de la zona dels treballs realitzada el 10 de juny
del 2020 per part de personal especialitzat de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori, es va procedir a la revisió de les
franges de defensa realitzades i tan sols es va trobar 1 exemplar
mort, juntament amb una enorme quantitat d’exemplars vius i
plenament actius a l’inici d’aquest estiu. D’altra banda, a
conseqüència d’incendis pretèrits o d’antigues labors agrícoles
en la finca, poden localitzar-se ocasionalment algunes closques
de tortugues terrestres en les zones on aquestes mantenen una
major densitat de població.

En definitiva, en aquest cas la protecció de les tortugues és
precisament un dels motius per realitzar aquestes faixes de
defensa contra incendis forestals ja que en cas de foc, les seves
poblacions resulten tremendament afectades (centenars
d’especímens abrasats) tal com corroboren les dades que es
desprenen de les observacions de mortalitat de tortugues
terrestres d’aquesta espècie en incendis ocorreguts en finques
properes a Son Real.

En conclusió, foren adoptades totes les precaucions tant en
planificació i programació de les tasques preventives, com en
la seva execució i control, i encara sense poder-se evitar
l’afecció d’alguns exemplars, s’estima que la tasca realitzada
suposa un eficaç i imprescindible infraestructura de protecció
i defensa enfront del risc d’incendis forestals d’enorme
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importància per salvaguardar del foc milers de tortugues de la
valuosa població de Testudo hermanni, que afortunadament,
aberguen els terrenys forestals i agrícoles de la finca pública de
Son Real. 

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm.  11057/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a aparició de peixos morts a la vorera
de la costa, a la zona d'ERs Carnatge de Palma els dies 18
i 19 de juliol.

No, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació no ha
tingut coneixement ni constància de l’aparició de peixos morts
a la vorera de la costa, a la zona d’Es Carnatge de Palma, els
dies 18 i 19 de juliol.

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AU)

A les Preguntes RGE núm.  11099 i 11100/20, del
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a modificacions de
crèdit a les partides dels programes i seccions del
pressupost 2020 amb motiu de la crisi COVID-19 i a
bloqueigs/indisponibilitat de crèdit del pressupost 2020 a
data 21 de juliol de 2020.

La Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors no ha
realitzat cap operació comptable d’indisponibilitat o bloqueig
permanent de crèdits pressupostaris de l’exercici 2020.

Per altra banda, es detalla el llistat de les modificacions de
crèdit realitzades amb motiu de la COVID-19, fins a la data 21
de juliol 2020.

Palma, a 18 d’agost de 2020
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm.  11110/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estratègia de la campanya de la
vacuna de la grip 2020/2021 a les Illes Balears.

1. Tipus de vacunes per a la campanya 2020-2021: vacunes
inactivades produïdes a partir de virus crescuts en ous
embrionats, de virus fraccionats o d’antígens de superfície (H
i N), o anàlogues, que continguin 4 soques de virus de la grip.

2. Dosis Campanya 2020-2021: 189.000 dosis.

3. Pressupost:

• Campanya 2019-2020: les campanyes de vacunació
antigripal s’inicien al final de l’any i finalitzen al principi
del següent; el pressupost per a aquesta campanya va ser e
811.304 €.

• Campanya 2020-2021: 1.121.328,00 €.

4. Grups de població als quals els grups tècnics del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut recomanen la
vacunació:

a) Persones de 65 anys d’edat o més: cal posar esment
especialment en les persones que conviuen en institucions
tancades.

b) Persones de menys de 65 anys amb condicions clíniques
que impliquen un alt risc de patir complicacions derivades de
la grip o que els pot provocar una descompensació de la
condició mèdica:
• Infants de més de sis mesos i adults amb malalties

cròniques cardiovasculars, neurològiques o respiratòries,
incloses la displàsia broncopulmonar, la fibrosi quística i
l’asma.

• Infants de més de sis mesos i adults amb:
- Diabetis mellitus.
- Obesitat mòrbida (index de massa corporal $40 en
adults, $35 em adolescents, $3 desviacions estàndard en
la infantesa).
- Malaltia renal crònica i síndrome nefròtica.
- Hemoglobinopaties i anèmies.
- Hemofília, altres trastorns de la coagulació i trastorns
hemorràgics crònics. Receptors d’hemoderivats i
transfusions múltiples.
- Asplènia.
- Malaltia hepàtica crònica. Inclou alcoholisme crònic.
- Malalties neuromusculars greus.
- Immunosupressió. Inclou immunodeficiències
primàries i la immunodepressió originada per infecció
del VIH o per fàrmacs (incloses les persones tractades
amb eculizumab), les receptores de trasplantaments i les
que presenten dèficit de complement.
- Càncer i hemopaties malignes.
- Implant coclear (realitzat o en espera).
- Fístula de líquid cefaloraquidi.
- Malaltia celíaca.
- Malaltia inflamatòria crònica (inclou malalties

reumàtiques i autoimmunes).
- Trastorns o malalties que comporten disfunció
cognitiva (síndrome de Down, demències i d’altres). 
- En aquest grup cal posar esment especial en les
persones que necessitin un seguiment mèdic periòdic o
que hagin estat hospitalitzades durant l’any passat.

• Infants i adolescents (de 6 mesos a 18 anys) que rebin algun
tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, atesa la
possibilitat de desenvolupar la síndrome de Reye després de
la grip.

• Dones embarassades en qualsevol moment de gestació. Les
no vacunades durant l’embaràs s’han de vacunar en el
puerperi fins als 6 mesos, en dones no vacunades durant
l’embaràs.

• Infants de 6 a 24 mesos amb antecedents de prematuritat
menor de 32 setmanes de gestació.
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• Persones de qualsevol edat (majors de sis mesos)
institucionalitzades de forma permanent o perllongada.

c) Persones que poden transmetre la grip a altres que tenen
un risc alt de presentar complicacions:
• Treballadors dels centres sanitaris, tant de l’atenció

primària com de l’atenció especialitzada i hospitalària
(pública o privada), així com personal d’oficines de
farmàcia. S’ha de posar esment especial en els professionals
que atenen pacients d’alguns dels grups d’alt risc descrits
abans.

• Persones que treballen en institucions geriàtriques o a
centres d’atenció a malalts crònics, especialment les que
tinguin contacte continu amb persones vulnerables.

• Estudiants en pràctiques a centres sanitaris.
• Persones que proporcionin cures domiciliàries a pacients de

risc alt o a ancians definits als apartats 1 i 2).
• Persones que convisquin -inclosos els infants- amb d’altres

que pertanyin a algun dels grups d’alt risc, per la seva
condició clínica especial (vegeu el punt 2).

d) Altres grups als quals es recomana la vacunació:

• Persones que treballen a serveis públics essencials, amb
èmfasi especial en els subgrups següents:

- Forces i cossos de seguretat dependents de l’Estat,
amb dependència nacional, autonòmica o local.
- Bombers.
- Serveis de protecció civil.
- Persones que treballen als serveis d’emergències
sanitàries.
- Treballadors d’institucions penitenciàries i d’altres
centres d’internament per resolució judicial. Inclou els
centres d’acollida d’immigrants.
- Treballadors exposats directament a aus o a porcs en
granges o explotacions avícoles o porcines i també a aus
silvestres. La finalitat és reduir l’oportunitat d’una
infecció concomitant de virus humans i aviaris o porcins
i, d’aquesta manera, disminuir la possibilitat de
recombinació o intercanvi genètic entre els virus.
- Personal docent i cuidador a les escoletes de zero a
cinc anys.

No entenc a què es refereix l’expressió “tipus de fórmula de
vacuna”. La vacuna prevista conté els tres components
recomanats per l’OMS com a bàsics de totes les vacunes i un
component addicional. A les Illes Balears està previst comprar
vacuna tetravalent inactivada, de creixement en ou embrionari,
de 15 micrograms d’hemaglutinina per cadascun dels
components que són els següents:

- Components bàsics:
• A(H1N1) A/Guandong-Maoan/SWL153672019

(H1N)pdm09.
• A(H3N2) A/Hong-Kong/70/2019 (H3N2)
• B/Washington/02/2019 (llinatge B/Victoria)

- Component addicional:
• B/Phuket/3073/2013 (llinatge B/Yamagata/16/88)

Informació addicional: la gran demanda mundial per a
aquesta campanya ha impossibilitat augmentar el nombre de
dosis inicialment estimades al moment corresponent, el mes de
febrer. Per això, a més de les dosis esmentades, davant la
previsió d’augment de les necessitats el Ministeri de Sanitat ha

aconseguit que els laboratoris es comprometin a subministrar
un nombre elevat de dosis que comprarà el ministeri i que
distribuirà entre les comunitats. Encara no està decidit com serà
la distribució quant a nombre exacte de dosis i de tipus de
vacuna que arribaran a cada comunitat, els tècnics del ministeri
i de les comunitats hi estan fent feina per ajustar-ho de la millor
manera possible a les necessitats de tots.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AW)

A les Preguntes RGE núm.  11135 a 11137/20, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a inspecció de locals d'oci
(1 a 3).

Un mes i mig després d’iniciar-se la campanya
d’inspeccions conjuntes per vigilar el compliment de la
normativa de prevenció derivada de la pandèmia de la COVID-
19, s’han dut a terme un total de 397 inspeccions.

Sobre la tipologia dels establiments inspeccionats:
Bars, 132.
Cafès-concert, 20.
Discoteques, 7.
Hotels, 31.
Pubs, 23.
Restaurants, 151.
Altres, 33.

Quant als preceptes infringits, els equips multidisciplinaris
han aixecat actes per incompliments com excedir la capacitat
dels locals, no mantenir la distància de seguretat, no respectar
els horaris, no emprar màscara en el cas de personal
d’establiments de restauració o no informar el públic ni
senyalitzar l’espai adequadament.

Aquestes 397 intervencions realitzades fins a data d’aquesta
resposta s’han fet de manera coordinada des de la Direcció
General d’Emergències i Interior amb equips formats per
inspectors de la comunitat i dels consells insulars i per agents
dels diferents cossos i forces de seguretat (Policia Nacional,
Guàrdia Civil i policies locals). 

La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm.  11187/20, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a mesures per a l'impuls del teletreball i reducció
de la temporalitat a l'ocupació pública.

Al llarg del mes de juny i juliol del 2020 s’han mantingut
reunions de la Comisión de Coordinación del Empleo Público.
Durant el transcurs d’aquestes reunions hi ha hagut entre les
diferents comunitats autònomes i el ministeri un debat
participatiu que ha de concloure amb una proposta consensuada
de modificació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, per part
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del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública relativa a
la regulació del teletreball i a la regulació dels funcionaris
interins.

La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
AY)

A les Preguntes RGE núm.  11188 a 11190/20, del
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a reunió de la Mesa
sectorial de serveis generals (1 a 3).

Efectivament, el passat dia 21 de juliol de 2020 es va reunir
la Mesa Sectorial de Serveis Generals en sessió extraordinària.

Aquest dia, tots els presents varen acordar autoconvocar-se
per a una nova sessió de la Mesa per al dia 29 de juliol de
2020, i que es va determinar que l’Administració enviaria a les
organitzacions sindicals els punts de l’ordre del dia pendents de
negociació i es fixaria un calendari de negociació a partir del
mes de setembre de 2020.

A la sessió de dia 29 de juliol es va acordar reprendre les
reunions de la Comissió Tècnica i d’Estudi de la Mesa
Sectorial de Serveis Generals de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Baelars, a partir del dia 9 de
setembre de 2020, i amb una periodicitat de 15 dies. Es varen
fixar unes prioritats i els primers assumptes a tractar serien els
següents:

a) Reconeixement d’ofici del grau personal.
b) Teletreball.
c) Atribució temporal de funcions/Decret Llei 8/2020.
d) Viabilitat de concurs obert i permanent.
e) Borsa acords de Madrid 5% hores.
f) Correu corporatiu.
g) Modificació decret d’interins/borsa única.

La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
AZ)

A les Preguntes RGE núm.  11193/20, de la diputada
Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a informació sobre mascaretes
immobilitzades durant el mes d'abril.

Es varen immobilitzar 80.000 mascaretes. D’aquestes,
40.000 corresponien a les adquirides al proveïdor Rayan
Holdings.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BA)

A les Preguntes RGE núm.  11298/20, del diputat Josep
melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de peticions de canvi d'ús
que s'han presentat d'acord amb la disposició addicional

primera del Decret llei 8/2020 des de la seva entrada en
vigor.

Fins a la data no n'hi ha cap.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 14829/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença
urgent del portaveu del Comitè de Malalties Infeccioses de
Balears, Sr. Javier Arranz, sobre les declaracions
realitzades als mitjans de comunicació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent del portaveu del Comitè de Malalties Infeccioses de
Balears, Sr. Javier Arranz, per tal d'informar sobre el tema
indicat, a conseqüència de les declaracions realitzades pel
portaveu esmentat on digué "si haguéssim controlat millor
l'entrada, hauríem evitat una onada tan intensa", la qual cosa
creà alarma social.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 14904/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença
urgent de l'inspector en cap de la Conselleria d'Educació
Sr. Antonio Arbós, sobre l'adoctrinament secessionista i
pancatalanista en alguns centres educatius.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca
acordi la compareixença urgent de l'inspector en cap de la
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, Sr. Antonio
Arbós, per tal d'informar sobre el tema indicat, davant les
intervencions aparegudes en alguns mitjans sobre pancartes
secessionistes a IES en espais dins els centres educatius i
davant l'alarma social produïda.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 14871/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2020, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada per la diputada Patrícia
Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a 
insuficiència de la darrera extensió dels ERTO, per la pregunta
RGE núm. 14994/20, relativa a dramàtiques xifres d'atur i
destrucció d'ocupació a les Illes Balears.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de les sol·licituds de compareixença RGE núm.

9854/20 i 11192/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14867/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la
retirada de les sol·licituds de compareixença esmentades, del
nou defensor dels usuaris del Sistema Sanitari Públic de les
Illes Balears i del gerent d'Atenció Urgències 061, per tal
d'informar sobre les accions que pensa dur a terme per garantir
els drets dels pacients de Formentera a l'hora de comptar amb
la base operativa del 061; i sobre  el funcionament de la base
operativa del 061 a Formentera, respectivament.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.

9614/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14888/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, i accepta la retirada de la sol·licitud de
compareixença esmentada, del president del sindicat
SIMEBAL sobre les seves propostes d'esmenes al Projecte de
llei RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei

RGE núm. RGE núm. 14739/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14922/20, presentat pel Grup parlamentari Popular, i acorda
que, conformement amb els articles 106 i 107 del Reglament de
la cambra i amb la Resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a la tramitació de les
iniciatives no legislatives, la proposició no de llei esmentada,
relativa a rebuig de l'ocupació il·legal d'habitatges, garantia del
dret de la propietat, la seguretat de les persones, béns i reforç
de la convivència social a Balears i al conjunt d'Espanya, es
tramiti per aquest procediment, ateses la preocupació i l'alarma
social que genera el fenomen de l'ocupació il·legal d'habitatges
a les Illes Balears.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE

núm. 5973/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14924/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i acorda que,
conformement amb els articles 106 i 107 del Reglament de la
cambra i amb la Resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a la tramitació de les
iniciatives no legislatives, la interpel·lació esmentada, relativa
a política general del Govern en matèria d'espais naturals
protegits, es tramiti per aquest procediment, atès l'incendi
ocorregut la darrera setmana a l'Albufera de Mallorca.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Tramitació davant la Comissió d'Educació, Universitat

i Recerca per a la Proposició no de llei RGE núm. 13960/20.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14926/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i acorda que
la proposició no de llei esmentada, relativa a donar resposta a
la complexitat que impliquen els escenaris de semipresencialitat
i confinament previstes pel sistema educatiu el curs 2020-2021,
sigui tramitada davant la Comissió d'Educació, Universitat i
Recerca.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Composició de la Ponència d'estudi per a l'elaboració

d'un document de proposta 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
7 d'octubre de 2020, admet  a tràmit els escrits RGE núm.
14849, 14887 i 14929, 14930, 14945, 14946, 14951, 14958 i
14978/20, presentats pels Grups Parlamentaris VOX-Actua
Baleares, Ciudadanos, El Pi-Proposta per les Illes, Mixt, MÉS
per Mallorca, Popular, Socialista i Unidas Podemos,
respectivament, mitjançant els quals es comuniquen els
membres que han de formar part de la ponència esmentada i
que són els següents:

Pel Grup Parlamentari Socialista
Enric Casanova i Peiró
Mercedes Garrido i Rodríguez

Pel Grup Parlamentari Popular
Maria Núria Riera i Martos

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears
Gloria Pilar Santiago i Camacho

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
Maxo Benalal i Bendrihem

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
Joana Aina Campomar i Orell

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
Sergio Rodríguez i Farré

Pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
Catalina Pons i Salom

Pel Grup Parlamentari Mixt
Josep Castells i Baró

Palma, a 7 d'octubre de 2018
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Canvi a la Comissió de Reglament.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2020, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 14830/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, mitjançant el qual es comunica que el diputat
Sergio Rodríguez i Farré substitueix la diputada Idoia Ribas i
Marino a la Comissió de Reglament.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Designació de segon portaveu suplent del Grup

Parlamentari VOX-Actua Baleares.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2020, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 14957/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, i accepta la designació de la diputada Idoia
Ribas i Marino com a segon portaveu suplent, als sols efectes
de poder participar, amb veu i vot, a les sessions de la Junta de
Portaveus.

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Modificació del Segon Pla de contingència del

Parlament de les Illes Balears davant la situació ocasionada
per la COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d’octubre de 2020, aprovà la modificació del segon Pla de
contingència del Parlament de les Illes Balears davant la
situació ocasionada per la COVID-19, en relació amb els punts
3, 8 i 9, que queden redactats de la manera següent:

1. Al punt 3 in fine (Mesures de caràcter preventiu per als
treballadors i les treballadores i per als diputats i les diputades
del Parlament), s'hi afegeix un nou apartat, l'apartat f) amb la
redacció següent:

“f) A més de l’acompliment de les mesures generals
previstes a les lletres anteriors d'aquest punt, durant les
sessions a la Sala de Plens que tenguin una durada de matí
i capvespre, es farà un recés que permeti la neteja de
l’espai. En aquells casos en què, en atenció als distints
ordres del dia, es produeixi la substitució d’un diputat en el
mateix escó, prèvia comunicació a Majordomia, se'n
procedirà a la neteja i, si escau, es farà un recés a la sessió.

 
La resta de sales s’obriran i airejaran de forma periòdica

i es farà la neteja i la desinfecció del lloc, una vegada
finalitzada la reunió.”

2. Es modifica l'apartat 3 del punt 8 (Accés), que passa a tenir
la redacció següent:

"3. Es permet l’entrada de professionals dels mitjans de
comunicació a la seu de la cambra amb l’acreditació prèvia
del Servei de Comunicació i Divulgació Institucional tant
per a les rodes de premsa presencials com per a la presència
limitada a les sessions plenàries i a les sessions de les
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comissions, conformement amb l’acord adoptat per la Mesa
en relació amb l’accés dels mitjans de comunicació al
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de
setembre de 2020."

3. Es modifica el punt 9 (Mesures sobre les activitats i visites
guiades a la seu parlamentària), que passa a tenir la redacció
següent:

“Les sessions del Ple es faran sense públic, amb
l’objectiu previst a l’acord de la Mesa i la Junta de
Portaveus d’ampliar les mesures de prevenció i reduir el
risc de contagis de COVID-19 durant el transcurs de les
sessions plenàries, de 23 de setembre de 2020. Així mateix,
no es permetrà l’accés de públic a la Sala Verda.

S’autoritza la realització de visites guiades, prèvia
sol·licitud per escrit, amb les mesures sanitàries i de
seguretat que s’estableixin.

Qualsevol acte institucional que es vulgui dur a terme al
Parlament seguirà les normes d’ús de les sales amb les
condicions i les limitacions d’aforament que estableixin les
autoritats sanitàries.”

Palma, a 7 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	A la Pregunta RGE núm. 8912/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pla de contingència sanitària davant el previsible rebrot de COVID-19.
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	A la Pregunta RGE núm. 10436/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'unitats bàsiques de salut que romanen tancades a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 10437/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a previsió per part de la Conselleria de Salut d'obrir les unitats bàsiques de salut que encara romanen tancades a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 10504/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya de vacunació de la grip 2019-2020 a la població de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 10997 a 11045/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a aportacions econòmiques fetes pel GOIB o ens instrumentals que en depenen a diverses federacions balears durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm.  11046/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a esdeveniments esportius subvencionats pel GOIB durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm.  11047/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a esdeveniments esportius subvencionats pel GOIB durant el 2020.
	A la Pregunta RGE núm.  11048/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a usuaris que han utilitzat el poliesportiu Prínceps d'Espanya durant 2019.
	A la Pregunta RGE núm.  11049/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a esportistes individuals subvencionats pel GOIB durant 2019.
	A la Pregunta RGE núm.  11050/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a esportistes individuals subvencionats pel GOIB durant 2020.
	A les Preguntes RGE núm.  11051 i 11053/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a clubs de participació col·lectiva i de participació individual que varen ser subvencionats pel Govern de les Illes Balears durant el 2019.
	A les Preguntes RGE núm.  11052 i 11054/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a clubs de participació col·lectiva i de participació individual que varen ser subvencionats pel Govern de les Illes Balears durant el 2020.
	A la Pregunta RGE núm.  11056/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions adoptades arran de la mort de desenes d'exemplars de tortuga a la finca de Son Real.
	A la Pregunta RGE núm.  11057/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a aparició de peixos morts a la vorera de la costa, a la zona d'ERs Carnatge de Palma els dies 18 i 19 de juliol.
	A les Preguntes RGE núm.  11099 i 11100/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a modificacions de crèdit a les partides dels programes i seccions del pressupost 2020 amb motiu de la crisi COVID-19 i a bloqueigs/indisponibilitat de crèdit del pressupost 2020 a data 21 de juliol de 2020.
	A la Pregunta RGE núm.  11110/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estratègia de la campanya de la vacuna de la grip 2020/2021 a les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm.  11135 a 11137/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a inspecció de locals d'oci (1 a 3).
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