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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 d'octubre de 2020, admet a tràmit les propostes de
resolució següents, amb tramitació davant el Ple.

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A) 
RGE núm. 15552/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relatives al Debat de política general del
Govern de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
presenta, derivades del Debat de política general del Govern de
les Illes Balears, les propostes de resolució següents.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adaptar l'estructura de govern a les actuals
circumstàncies reduint el nombre d'assessors, direccions
generals, secretàries autonòmiques i reduint el nombre de
conselleries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar tota la normativa que ha permès l'eliminació
del castellà o espanyol de les aules com a llengua vehicular
d'ensenyament i a iniciar l'elaboració d'una nova normativa que
permeti als pares o tutors legals triar lliurement la llengua
vehicular d'ensenyament dels seus fills o tutelats entre les dues
llengües oficials, en tots els nivells educatius, en els centres
d'ensenyament no universitari sostinguts amb fons públics; així
com a promoure les modalitats lingüístiques mallorquina,
menorquina, eivissenca i formenterenca, i les manifestacions
culturals de Balears en els centres educatius com a aportació a
la identitat cultural nacional, a la civilització i a la història
universal.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a mantenir una protecció efectiva de les fronteres i a dotar les
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat desplegades a Balears
dels mitjans humans i materials necessaris per combatre la
immigració il·legal.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a comprometre's amb els interessos generals, la unitat
i la permanència d'Espanya, a respectar l'ordre constitucional
i la democràcia, i a assegurar el normal funcionament de les
institucions i la vigència de l'estat de dret, basats en la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar i promocionar el turisme de creuers.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a realitzar les reformes legals necessàries per eliminar el
fenomen ocupa i que els legítims propietaris puguin recuperar
els seus habitatges de manera immediata i eficaç.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un segell distintiu de qualitat “KM-0”, controlat
mitjançant auditories i verificat amb la traçabilitat en els punts
de venda final i intermedis, per poder acreditar que el producte
que es vengui sota el denominat distintiu és d'origen balear.
Aquest segell distintiu ha d'anar acompanyat d'una campanya
de promoció en xarxes, premsa, ràdio i televisió perquè el
consumidor final aprengui a distingir en els seus punts de
compra habituals la marca “KM-0” i per consegüent
assegurar-se que el que compra està produït, processat i
comercialitzat en qualsevol de les nostres illes.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una línia d'ajuda, a càrrec del pressupost de
2020, per al sosteniment de l'activitat econòmica dels
treballadors per compte propi afectats per les restriccions a la
seva activitat econòmica en ocasió de la COVID-19, que siguin
arrendataris del local de negoci o establiment en el qual
desenvolupin la seva activitat econòmica a Balears, així com
una línia d'ajuda específica per a aquells treballadors per
compte propi que desenvolupen la seva activitat econòmica en
alguna de les compreses en els codis CNAE 5630 Establiment
de begudes i CNAE 9329 Altres activitats recreatives i
d'entreteniment.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, en col·laboració amb els diferents consells insulars i
ajuntaments, a elaborar un cens d'entitats que gestionen bancs
d'aliments, menjadors socials i locals d'auxili social, a fi de
determinar el nombre de famílies que necessiten aquesta ajuda
vital i implantar, com més aviat millor, un pla de col·laboració
amb els bancs d'aliments i locals d'auxili social a les Illes,
mitjançant la reassignació, si és necessari, de partides
econòmiques a compte dels pressupostos de la comunitat.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar una iniciativa de reforma de l'article 70 de
la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, eliminant com a competència
pròpia dels consells insulars la tutela, l'acolliment i l'adopció de
menors, així com la modificació de la resta de normativa que
sigui aplicable, a fi que aquesta competència sigui assumida pel
Govern de les Illes Balears.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer les empreses familiarment responsables
que apliquin mesures de conciliació i suport a les famílies,
mitjançant l'establiment d'ajudes directes o beneficis fiscals a
les empreses que estableixin adaptacions de la durada i la
distribució de la jornada per motius de conciliació familiar dels
seus treballadors o implementin el teletreball per a treballadors
amb fills menors de 12 anys al seu càrrec.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar una iniciativa de reforma de la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, amb l'eliminació de l'apartat
48 de l'article 30 i l'apartat 4 de l'article 31, que atorguen a la
comunitat autònoma competències exclusives i competències
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de desenvolupament legislatiu i execució en matèria de salut i
sanitat, així com amb la derogació i/o la modificació de tota la
normativa que hi sigui aplicable, a fi que aquestes
competències siguin assumides pel Govern de l'Estat.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment a l'article 13 de la Llei 8/2018, de
31 de juliol, de suport a les famílies i a establir i promoure
mesures tributàries de protecció a les famílies en el
corresponent àmbit competencial, en coordinació amb les
polítiques sectorials de promoció de la família tot integrant-les
en el conjunt de les polítiques públiques.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir beneficis fiscals específics per a les famílies
nombroses i monoparentals, a través de deduccions en el tram
autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir noves deduccions autonòmiques en els
impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i sobre successions i donacions, que beneficiïn
especialment les famílies definides com a prioritàries a l'article
5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

Palma, a 13 d'octubre de 2020
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

B) 
RGE núm. 15556/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatives al Debat de política
general del Govern de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta, derivades del Debat de política general
del Govern de les Illes Balears, les propostes de resolució
següents.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar adequadament el servei d'atenció primària, les
UBS i els PAC amb els mitjans humans i tècnics que siguin
necessaris per proporcionar al ciutadà una primera atenció
sanitària de qualitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar adequadament i suficientment els centres
educatius de les Illes Balears amb mitjans tècnics i humans
necessaris per a tots els alumnes, però sobretot perquè els
alumnes amb necessitats educatives especials comptin amb els
mestres de suport i de pedagogia terapèutica i es compleixi amb
les mesures de qualitat, independentment de l'escenari en què
es dugui a terme l'activitat escolar.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els consells insulars a treballar de forma coordinada
per a la millora de la qualitat i el funcionament dels centres de
dia, assistencials i residències, a dotar-los d'equips de protecció
i professionals formats i capacitats per al tractament dels seus
usuaris contagiats de COVID-19.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
modificar el sistema de finançament de les comunitats
autònomes perquè tengui la flexibilitat necessària perquè les
comunitats més afectades econòmicament per la crisi de la
COVID-19 no hagin de fer aportacions, com els 450 milions
d'euros que corresponen a Balears en aquests moments, tot
avançant cap al principi d'ordinalitat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
aprovar un règim econòmic especial per a Balears que realment
compensi la insularitat a través de mesures fiscals, reducció de
costs de la mobilitat, simplificació de la tramitació de les
ajudes, augment de les mercaderies i de la quantitat
subvencionable.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a demanar les reunions i a presentar els estudis i
informes necessaris per avançar en el traspàs de competències
de l'Estat cap al Govern balear, com justícia, costes i litoral,
ports d'interès general i instal·lacions nàutiques, i cogestió
aeroportuària, traspassos que podrien redundar en polítiques
més efectives per sortir de la crisi de la COVID-19.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar els canvis normatius per avançar de forma
permanent en la modernització dels establiments turístics i de
millora de zones turístiques.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar els canvis normatius perquè hi hagi més
opcions perquè els establiments turístics obsolets i de baixa
qualitat es puguin canviar d'ús i puguin passar, per exemple, a
ser habitatges de protecció pública, tot suavitzant les
condicions i exigències actualment en vigor.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar fi a
l'embós administratiu que existeix a la Direcció General de
Recursos Hídrics, tot adoptant mesures com modificacions
jurídiques, perquè hi hagi manco procediments subjectes a
informe o autorització de recursos hídrics, i dotant la Direcció
General del personal tècnic necessari perquè la resolució es
dicti en uns terminis raonables.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el pla de xoc extraordinari de suport al petit
i mitjà comerç que, més enllà del comerç on line i d'ajudes,
posi l'accent a atreure més persones i clients als centres i nuclis
urbans, tot abaratint el cost de l'aparcament, realitzant una
campanya de Nadal més atractiva i que dinamitzi de forma més
rellevant carrers i places.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar mesures que garanteixin al mercat que
aquesta terra és una destinació segura, com poden ser els
corredors aeris segurs, la realització de proves massives de
PCR, més control i seguiment, fins i tot als establiments
turístics i/o habitatges turístics.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar un nou pla d'ajudes a fons perdut per a
autònoms al qual puguin tenir accés tots els treballadors
autònoms que no hagin estat beneficiats per la primera
convocatòria.
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13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avançar en un nou model que impulsi la diversificació
econòmica. Aquest ha de prioritzar l’especialització i la
modernització del sector turístic, apostar per l’agricultura i la
indústria i comprometre un mínim d’un 1,5 del PIB a la
innovació i la investigació; diversificació que passa en gran
part per comptar per part de l'estat d'un règim especial de
Balears que compensi la insularitat.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar els canvis normatius perquè la declaració
responsable per realitzar obres sigui permanent, tant per obres
majors de reforma com per obres d'ampliació i per a qualsevol
ús urbanístic.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les accions adients per millorar l’actual
connectivitat aèria, s’han d’impulsar les connexions existents
amb fórmules de col·laboració públicoprivada, sense descartar
la creació d’una companyia aèria pròpia, que en una primera
etapa serviria per millorar les freqüències entre illes;
adaptant-los a les necessitats dels residents implantant tarifes
ajustades a l’economia dels residents i facilitant-ne els serveis
com canvis de vol sense penalitzacions, equipatge de franc, etc.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar mesures extraordinàries de tot tipus per
garantir una dotació policial a les Illes Balears adequada i que
garanteixi la seguretat de les persones i dels béns.

Palma, 21 d'octubre de 2020
La portaveu
Catalina Pons i Salom

C) 
RGE núm. 15559/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relatives al Debat de política general del Govern
de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Unidas Podemos
presenta, derivades del Debat de política general del Govern de
les Illes Balears, les propostes de resolució següents.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la prevenció i la lluita contra
les violències masclistes i a dotar de més recursos i programes
d'atenció específica atenent la situació econòmica, social i
laboral de les víctimes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar realitzant polítiques culturals actives, a més
de dotar dels recursos necessaris per potenciar els sectors
creatius i culturals per tal que siguin un sector estratègic en la
diversificació del model econòmic de les Illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar les actuacions de l'Institut Balear de
l'Energia per tal d'aconseguir abaratir el preu de les factures
elèctriques i comercialitzar l'energia.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la desterciarització de l’economia balear
impulsant la R+D+i.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar la indústria local i sostenible per afavorir
els cicles curts de consum i reduir la petjada de carboni.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en la reforma de la LECO capítols específics
sobre biodiversitat i paisatge, en espera de poder desenvolupar
lleis específiques en concordança amb la normativa estatal i
europea.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar insistint en l'impuls a l'Estratègia Residu 0,
amb recollida porta a porta, compostatge de qualitat, centres
locals de reutilització i reciclatge, investigació i incidència en
fracció no reciclable, sistema de dipòsit, devolució i retorn
(SDDR).

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar incrementant progressivament la inversió
en Educació fins aconseguir el 5% del PIB i en R+D+i fins
arribar a la mitjana estatal.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a accelerar i impulsar els projectes de construcció,
reforma, ampliació i obertura de centres educatius públics que
permetin facilitar l'escolarització i continuar baixant les ràtios
fins a les recomanacions de la UNESCO.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar reforçant el sistema públic educatiu
mitjançant la creació de places públiques de 0 a 3 i l'augment
de les partides d'ajudes i beques per garantir la gratuïtat de totes
les etapes educatives.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balear a implementar totes les mesures contemplades a la Llei
d'habitatge de les Illes Balears de 2018 per disposar
d'habitatges en mans de grans tenidors i de la SAREB amb
l'objectiu d'atendre la urgent necessitat d'habitatge d'un sector
important de la població balear.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir impulsant amb fermesa les polítiques de
memòria democràtica que ja iniciaren les entitats
memorialistes, per tal de reparar les víctimes de la repressió
durant la Guerra Civil, la dictadura i la transició.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar resposta a la creixent demanda social d'una
administració moderna, facilitadora de tràmits i serveis,
establint un nou model de relació entre l'administració amb els
ciutadans i les empreses basat en la implantació de les noves
tecnologies, fent una administració més àgil i accessible per a
ciutadans i empreses, impulsant un model basat en la
transparència que es tradueix en l’accés fàcil als procediments
i fomentant la participació activa dels ciutadans.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estendre en aquesta legislatura el programa de
compra pública alimentària amb criteris socials i sostenibles a
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tots els ens públics dependents de l'administració autonòmica
que facin compres importants de productes alimentaris a
càterings o similars.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir al Govern de l'Estat un règim especial per a
Balears a la nova PAC i la inclusió, dins les ajudes estatals al
transport de mercaderies, dels productes agroalimentaris i dels
insums que necessita el sector agroalimentari.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a actualitzar el sistema de finançament autonòmic per tal de
garantir l'accés al serveis públics eficients i de qualitat que
mereixen les nostres illes incorporant el principi d’ordinalitat,
la població ajustada i el factor d’insularitat.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
els treballs preparatoris per a la creació d'un Ens Públic de
Crèdit de les Illes Balears, que esdevingui, a tots els efectes,
banca pública d'inversió i garanteixi la liquiditat i el capital per
a la inversió a l'economia productiva i a l'economia social i
solidària. El govern d'aquest ens ha d'estar inspirat pels
principis de professionalitat, independència, responsabilitat
social, banca ètica, transparència, participació i control
democràtic.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar l’Atenció Primària de salut revertint la
situació actual de dèficit de professionals i dotant-la, com a
mínim, de la mateixa ràtio de personal que la mitjana estatal.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar la llei autonòmica d'àrees de promoció
econòmica.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a allargar els ERTO en tant l’afectació de la situació derivada
de la pandèmia de la COVID-19 així ho aconselli.

21. El Parlament de les Illes Balears insta totes les institucions
a enfortir i reforçar els serveis socials en els propers
pressupostos per tal d'establir mesures de protecció social dels
col·lectius més vulnerables davant les conseqüències derivades
de la crisi de la COVID-19, i especialment respecte de les
persones dependents i els infants.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l´Estat
a replantejar el sistema de cures i el sistema residencial de les
persones majors i a dotar de finançament i posada en marxa la
Llei de dependència en tota la seva amplitud.

Palma, 19 d'octubre de 2020
El portaveu
Alejandro López i Soria

D) 
RGE núm. 15571/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relatives al Debat de política general del Govern
de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

presenta, derivades del Debat de política general del Govern de
les Illes Balears, les propostes de resolució següents.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a derogar la normativa de l’anomenada Llei Montoro per tal
que no s’impedeixi que els ajuntaments més enllà de 2021
puguin exercir la seva autonomia i dotar del personal suficient
i de recursos per donar els serveis públics que necessiten els
illencs i les illenques.

2. El Parlament de les Illes balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir al Govern espanyol la condonació del deute
públic balear i la suspensió del pagament dels fons de
suficiència, ja que ens penalitza i obliga a retornar part de
l’infrafinançament que ens arriba a partir de la tesi, absurda i
insostenible ara més que mai el 2020, que els serveis estan
sobrefinançats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a obrir el diàleg efectiu per possibilitar els traspassos de
competència pendents segons l’Estatut en matèries com la
cogestió aeroportuària, aeroports i ports d’interès general,
costes i litoral, justícia i d’altres.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’aprovació d’una Llei balear de la ciència, que
estableixi el marc jurídic necessari per implementar instruments
reals i eficaços per fer de la I+D+i una eina real de creixement,
qualitat en l’educació i diversificació econòmica i dotar la
Institució de Recerca de les Illes Balears (IRIB), perquè doni
resposta a la necessitat de captació del personal científic i
acadèmic amb més talent.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un acord polític a llarg termini per un
increment sostingut del pressupost a destinar a I+D+i com a
instrument per fer possible que l’I+D+i arribi a l'1,2% sobre el
PIB de les Illes Balears incidint en l’àmbit públic i empresarial
amb polítiques de formació, suports econòmics i fiscals, amb
programes específics de gènere i tecnologia.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a:
a) Facultar i dotar d’instruments legals per regular els

lloguers abusius.
b) Garantir que el dret a l’habitatge sigui un dret subjectiu

fonamental.
c) Possibilitar el dret preferent d’adquisició d’habitatges en

execució hipotecària, venda extrajudicial o de grans operacions
immobiliàries per incrementar el parc públic d’habitatge.

d) Revisar la fiscalitat sobre l’habitatge, especialment sobre
les societats patrimonials, incloses les SOCIMI, per fomentar
l’habitatge assequible i dotar l’administració de majors recursos
per desenvolupar les necessàries polítiques d’habitatge.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
garantir per 2021 les mesures de compensació de la insularitat
d’acord amb l’Estatut i en el marc del nou REIB de mesures
fiscals, fons d'insularitat i compensació en transport terrestre
com a servei essencial.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incorporar l’ús de la llengua catalana i a treballar per garantir
els drets lingüístics dels ciutadans en l’àmbit de l’administració
de justícia.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
modificar la llei de procediment administratiu per tal que no
vagi en contra de les evidències científiques i de la lògica, que
no sigui un impediment perquè les comunitats amb la mateixa
llengua s'hi puguin comunicar, i a no convertir el fet que la
llengua catalana pugui rebre denominacions diferents en un
obstacle legal perquè sigui efectivament emprada, així com
tampoc a no considerar un problema que la llengua castellana
es pugui anomenar indistintament espanyol o castellà en textos
jurídics.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a introduir els mecanismes necessaris per a agilitar i millorar de
forma urgent la gestió de l'Ingrés Mínim Vital per tal de donar
resposta a la situació de crisi social i econòmica, derivada de la
crisi sanitària provocada per la COVID-19, i a atendre les
situacions de necessitat sobrevinguda per a aquelles persones
i famílies que, davant el greu i imminent risc col·lectiu
d'emergència social, hauran alterat substancialment les seves
condicions de vida.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure l’agricultura sostenible que contribueix a
diversificar el paisatge agrícola, i a afavorir l’agricultura
ecològica, la rotació de cultius, l‘ús de varietats autòctones i
dels processos ecològics com a part de la producció d’aliments,
disminuint també la quantitat d’herbicides, fungicides i
insecticides d’origen químic aplicats en molts cultius en el marc
de les polítiques agràries del Govern de les Illes Balears.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar abans d’acabar el primer període de
sessions de 2021, una proposta de modificació de la llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, per
iniciar una nova regulació de la modalitat anomenada "tot
inclòs".

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla estratègic amb ajudes per a la
modernització, la internacionalització i la digitalització del
comerç i la indústria com a sectors estratègics per a la sortida
de la crisi.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar millorant la Formació Professional,
impulsant graus que siguin demandats per les empreses i que
siguin estratègics amb l'objectiu de fer front, des de la
formació, a la diversificació de l’economia del país i per tant a
la sortida de la crisi.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a modificar les ajudes estatals en matèria de residus del Pla
d’Impuls al Medi Ambient (PIMA) incloent criteris que
atenguin el fet insular.

16. El Parlament de les Illes Balears reclama, novament, al
Govern de l'Estat la moratòria per evitar prospeccions
petrolieres i defensar les aigües de Cabrera en conflicte amb
Algèria, informant de forma permanent les institucions de les
Illes dels avenços que es vagin produint en aquest sentit.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a disposar del finançament necessari per a la construcció del
tren de Llevant.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a retornar la propietat de la casa d’Emili Darder.

Palma, 21 d'octubre de 2020
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

E) 
RGE núm. 15574/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relatives al Debat de política general del
Govern de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta,
derivades del Debat de política general del Govern de les Illes
Balears, les propostes de resolució següents.

1. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears a realitzar una auditoria operacional, d'eficiència i de
gestió en la CAIB i en el seu sector instrumental per detectar
ineficiències, despesa supèrflua i duplicitats, així com per
reorientar la despesa pública.

2. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears a presentar un Pla d'ajust que suposi una reducció
d'almenys un 30% d'alts càrrecs i assessors que conformen
l'organigrama del Govern; així com una reestructuració de
conselleries i la seva reducció a nou.

3. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears a complir amb les recomanacions de l'informe de 28 de
febrer de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en
el qual es recomana modificar la regulació de la indemnització
que ascendeix a 22.000 euros anuals pel cost de residència
temporal a l'illa de Mallorca per als membres del Govern de les
Illes Balears que en el moment del seu nomenament resideixin
a les illes de Menorca, Eivissa, Formentera o fora de les Illes
Balears, prevista a l'article 16 de la Llei 19/2019, de 30 de
desembre, de pressupostos generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2020, i que recomana a més que
es reformuli tenint en compte el cost efectiu de la residència
temporal i deixi de ser una quantitat a tant alçat sense que s'hagi
ni tan sols de justificar.

4. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears a incrementar les plantilles de docents, així com d'ATE
per garantir el suport als alumnes amb necessitats especials
(NESE) en els centres educatius sostinguts amb fons públics.

5. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears a incorporar la figura del professional d'infermeria
-infermer escolar- en els centres educatius de Balears sostinguts
amb fons públics.

6. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears a bonificar al 100% l'impost de turisme sostenible ITS
per als exercicis 2020 i 2021.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l'adopció de mesures per a la reducció ambiciosa de
la fiscalitat autonòmica pels sectors especialment afectats per
la pandèmia COVID-19.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a autoritzar el canvi d'ús d'edificis turístics obsolets a
ús residencial per a habitatges socials, independentment de si
l'immoble es troba situat en zones madures o no, tal com limita
el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la
simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprofundir en noves fórmules de col·laboració
públicoprivada per a la construcció d'habitatges assequibles o
socials, no limitant-se a les previstes en el Decret llei 3/2020,
de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d'habitatge.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a confeccionar, a través de l'AETIB, una campanya
Illes Balears Destinació Segura 2021 basada en la col·laboració
amb la cadena de valor de la indústria turística.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar les mesures necessàries i oportunes perquè la
Direcció General de Recursos Hídrics procedeixi al
compliment dels terminis per a l'emissió dels informes
preceptius per a agilitar la tramitació de llicències, atesos la
demora existent fins al moment i els conseqüents perjudicis que
s'estan ocasionant. Les mesures que podrien dur-se efecte, entre
altres, podrien ser: augment de la dotació de personal, reducció
dels terminis o, eventualment, posada en marxa de declaracions
responsables.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar plans de manteniment i sostenibilitat
del teixit comercial als pobles i les ciutats de les nostres illes.

13. El Parlament de les Illes Balears reconeix la labor de tot el
personal sanitari i sociosanitari de les nostres illes.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar i impulsar la col·laboració públicoprivada
en l'àmbit de sanitat per reforçar i alleujar el sistema sanitari
públic i a no suspendre cap mena de servei assistencial ni
sanitari implantat.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar solució, en la major brevetat possible, a la
problemàtica existent amb motiu de les llistes d'espera que
s'estan produint en l'àmbit sanitari i que afecta tota mena
d'assistència, consultes i intervencions quirúrgiques.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a possibilitar l'assistència presencial en els centres
d'Atenció Primària, a les persones en situació de discapacitat i
dependència, per garantir un diagnòstic i una interacció clínica
adequada ateses les necessitats especials i la dificultat de molts
dels pacients/usuaris per exposar els seus símptomes per via
telemàtica.

17. El Parlament de les Illes Balears reprova l'actuació del
Govern de les Illes Balears per la seva negativa a la constitució
d'una comissió no permanent de recerca davant la gravetat dels
fets ocorreguts en relació amb els casos d'abusos sexuals a
menors tutelats per l'Administració de les Illes Balears.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar el parc tecnològic ParcBit a Eivissa per a
l'atracció i la retenció d'empreses de contingut tecnològic.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar les inversions en mobilitat sostenible,
energies renovables, recerca, innovació, rehabilitació
d'immobles, recuperació de la biodiversitat i economia circular,
alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible,
i a presentar projectes que puguin aprofitar fons i ajudes de la
Unió Europea basats en la col·laboració públicoprivada.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure campanyes d'atracció i retenció de talent,
amb programes d'acolliment, beneficis fiscals, programes de
compra pública innovadora, etc.

Palma, 23 d'octubre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

F) 
RGE núm. 15676/20, del Grup Parlamentari Mixt (MÉS

per Menorca), relatives al Debat de política general del
Govern de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (MÉS per
Menorca) presenta, derivades del Debat de política general del
Govern de les Illes Balears, les propostes de resolució següents.

1. El Parlament de les Illes Balears insta la presidenta del
Govern a crear un comissionat per a la modernització
administrativa amb la responsabilitat d’impulsar un salt
endavant significatiu en la millora de l’eficiència i l’agilitat de
l’administració autonòmica i de la resta d’administracions
públiques de les Illes Balears. Aquest comissionat ha de tenir
el rang, la dependència jeràrquica i els mitjans adequats per
poder incidir en les diferents conselleries del Govern, sense que
la seva creació pugui implicar l’increment global d’alts càrrecs
i personal eventual del Govern.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la presidenta del
Govern a crear un comissionat per a la reconstrucció
econòmica amb la responsabilitat de promoure els consorcis i
els projectes adequats per rebre finançament del fons de
recuperació de la Unió Europea i de vetllar per la correcta
execució dels projectes. Aquest comissionat ha de tenir el rang,
la dependència jeràrquica i els mitjans adequats per poder
incidir en les diferents conselleries del Govern, sense que la
seva creació pugui implicar l’increment global d’alts càrrecs i
personal eventual del Govern.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aglutinar totes les competències i organismes
vinculats al foment de la innovació en una mateixa conselleria,
per tal de dotar aquestes polítiques de més coherència i de
major capacitat de transformació.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la presidenta del
Govern a remodelar, si escau, la composició del Govern per tal
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de fer possible la creació dels comissionats de modernització
administrativa i de reconstrucció econòmica, així com
l’agrupació de competències en matèria d’innovació, sense
incrementar el cost global en retribucions d’alts càrrecs i
personal eventual.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a resoldre de forma immediata les ajudes de l’any 2018
per a la conservació i la rehabilitació d’habitatges i per a la
millora de la seguretat i l’accessibilitat d’habitatges.

6. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a estudiar
la demanda potencial i les possibilitats d’inserció laboral en el
sector de les energies renovables a cadascuna de les illes de
l’arxipèlag amb vistes a implantar-hi el cicle formatiu de grau
superior d’Energies Renovables.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a materialitzar el compromís de fomentar la instal·lació
d’energies renovables per a la producció elèctrica a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, recollit a l’article 7.1.
del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial
de les Illes Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes
Balears a obrir una investigació independent i objectiva sobre
les incidències en la matrícula telemàtica per al curs 2020-21
en diversos ensenyaments de formació professional, a fer-ne
públics els resultats -amb l’objectiu de conèixer-ne les causes
i evitar-les en el futur- i a garantir als possibles afectats una
plaça en els estudis sol·licitats, en cas que dels resultats de la
investigació resulti que han estat perjudicats per una causa
imputable al funcionament de l’administració.

9. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes
Balears a estudiar individualment els casos de fillets o joves
amb necessitats educatives especials, amb risc d’exclusió social
o qualsevol altra circumstància de vulnerabilitat per tal de
garantir-los, si escau, i no obstant l’escenari de
semipresencialitat, l’assistència diària als centres educatius.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i tenir enllestits durant el primer trimestre de
2021 els informes tècnics, jurídics i econòmics necessaris
perquè la Comissió Tècnica Interinsular pugui avaluar les
condicions per transferir o delegar la gestió dels recursos
hídrics al Consell Insular de Menorca i, si escau, a la resta de
consells que vulguin assumir aquestes competències.

Palma, 23 d'octubre de 2020
El portaveu
Josep Castells i Baró
La portaveu suplent
Sílvia Tur i Ribas

G) 
RGE núm. 15577/20, del Grup Parlamentari Popular,

relatives al Debat de política general del Govern de les Illes
Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular presenta,
derivades del Debat de política general del Govern de les Illes
Balears, les propostes de resolució següents.

1. El Parlament de les Illes Balears reafirma el seu compromís
amb la Constitució Espanyola i amb el reconeixement que som
un estat social i democràtic de dret fonamentat en la integritat
territorial establerta per la indissoluble unitat de la Nació
espanyola i el dret a la autonomia de les nacionalitats i regions
que la integren; constata que la forma política de l’Estat és la
Monarquia Parlamentària i reconeix el paper fonamental que
exerceix el Rei Felip VI; i reivindica el màxim respecte a la
separació de poders legislatiu, executiu i judicial per garantir
els principis de l’ordenament constitucional.

2. El Parlament de les Illes Balears constata el mal
funcionament de les depuradores i insta el Govern de Balears
a invertir el recaptat en el cànon de sanejament més un
increment del mateix a càrrec de l'impost de turisme sostenible,
fins a un import de 100 milions d'euros a reparar les
depuradores i emissaris existents; així com a col·laborar amb
els ajuntaments en el manteniment del pla de gestió sostenible
de l'aigua previst en el Pla hidrològic de Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
impulsar l’execució del projecte de recàrrega de l’aqüífer des
Migjorn Gran amb aigües depurades, que segons el conseller de
Medi Ambient havia d’estar adjudicat el primer trimestre de
2020 i que comptava ja amb fons de l’Impost de turisme
sostenible de 2016, però que a dia d’avui encara no s’ha iniciat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar el finançament necessari per dur a terme les
inversions “Senders turístics de Ses Salines”, “Recuperació de
Ses Feixes i Platja de Talamanca” i la reprogramació d’una de
les inversions en “Millora del Recinte de Fires d’Eivissa i de
l’hipòdrom de Sant Rafel” reflectides en el conveni estatutari
CIE-19 i pendents d’executar per un import total de 3.980.000
euros.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en el Pressupost de 2021 la quantitat de
23.199.484,58 euros per fer efectiu durant l’any vinent
l’aportació de la CAIB prevista en el Pla Director Sectorial de
Gestió de Residus Urbans d’Eivissa i Formentera i ratificat en
el protocol de 2007 i posar fi així a la injustícia històrica amb
l’illa d’Eivissa en concepte d’infraestructures de residus.

6. El Parlament de les Illes Balears constata el retard que
acumula la Llei de Reserva de Biosfera que ha d’aportar un
finançament extraordinari per a Menorca i insta el Govern de
les Illes Balears a donar compliment a l’acord pres per
unanimitat al Parlament de les Illes Balears el març de 2019 al
respecte, a instància del Grup Parlamentari Popular.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dur a terme les actuacions necessàries per tal prolongar els
ERTO i a dur a terme totes les actuacions necessàries per tal de



BOPIB núm. 71 -  23 d'octubre de 2020 4083

prolongar la protecció als fixos discontinus fins a 31 de març,
i a donar resposta a totes les casuístiques de situacions laborals
que a dia d’avui s’estan patint per l’abandó de les
administracions. Així mateix, el Parlament insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a dur a terme totes les
gestions necessàries i a dotar dels recursos necessaris i
suficients al SEPE per tal de donar resposta immediata als
ciutadans, treballar en els expedients retardats i que el
pagament als treballadors no es demori ni un minut més.

8. El Parlament de les Illes Balears constata que els canvis
legislatius impulsats i les polítiques dutes a terme pel Govern
de les Illes Balears durant la IX legislatura i l’actual, no han
estat els adequats per aportar a la nostra comunitat autònoma la
fortalesa necessària per afrontar la greu crisi sanitària i
econòmica que estem patint per la COVID-19, per la qual cosa
insta al Govern de les Illes Balears a dotar de les eines
jurídiques correctes per tal d’impulsar la reactivació turística,
econòmica, social i la diversificació de la economia, en base a
la recuperació del marc legal aprovat pel Partit Popular de la
Llei turística, la Llei agrària i la Llei del sòl, a partir del
consens amb els sectors i en especial la reactivació de la DA4
adaptada a la situació actual, i derogar així el Decret llei
8/2020.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a reduir la pressió sobre el sector
turístic i la inversió, i que en relació amb les anualitats
2020-2021 se suspengui l’Impost de turisme sostenible, el
pagament de les places turístiques i s’elimini el cobrament de
les taxes aèries i portuàries.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a posar en marxa d’una vegada
per totes les mesures necessàries per tal que Balears es
constitueixi com a destinació segura i es garanteixi una
temporada turística 2021 amb la major normalitat possible, per
això el Parlament insta com a mínim a implantar controls a
ports i aeroports, PCR en origen i tests massius en destinació i
posar en valor el fet insular per aconseguir-ho, així com donar
compliment als acords parlamentaris aprovats. En aquest sentit
s’han de dur a terme les gestions entre institucions nacionals i
internacionals i les campanyes de comunicació necessàries
conjuntament amb el sector turístic, per tal de recuperar el
prestigi perdut davant els nostres mercats emissors, amb
l’objectiu que Balears recuperi la confiança dels nostres
visitants i col·laborar així en l’aplicació de criteris comuns a
tota Europa per tal de viatjar de manera segura.

11. El Parlament de les Illes Balears constata que a les Illes
Balears patim, cada vegada més, el problema de l'ocupació
il·legal i insta el Govern d´Espanya a impulsar les mesures
legals necessàries per lluitar contra aquesta xacra, i el Govern
de les Illes Balears a donar suport als ajuntaments per
augmentar les plantilles de policia local i millorar-ne la
coordinació, la seguretat i la defensa de la propietat privada.

12. El Parlament de les Illes Balears constata la falta d’atenció
del Govern de les Illes Balears en relació amb la política
cultural i de investigació, no responent adequadament a les
necessitats del sector i insta el Govern de les Illes Balears a
establir criteris de transversalitat en la política cultural, dur a
terme una coordinació efectiva entre institucions i assolir el
lideratge polític que li correspon per reivindicar inversions

estatals en l'àmbit cultural. A la vegada constata la inexistència
d'una veritable política d'I+D+i orientada a promoure la
generació de coneixement, la coordinació entre els seus
diferents agents i la transferència d'aquest coneixement als
sectors productius de Balears; i insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme accions per atreure talent investigador i
establir un marc jurídic apropiat per rellançar l'activitat
científica.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actuar amb major fermesa i contundència per
aconseguir l’objectiu, prioritari i estratègic, per al sector
agrícola-ramader de la comunitat, del reconeixement dels
sobrecostos d'insularitat amb noves fórmules de compensació
i bonificació a la PAC 2021-2027. Així mateix insta el Govern
de les Illes Balears a reclamar i gestionar un increment de les
aportacions per al sector primari de Balears en els pròxims
PDR, amb l’objectiu d’augmentar els actuals percentatges
assignats pel Ministeri d’Agricultura als pagesos de les Illes
Balears.

14. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació i la
constitució d’una comissió d’investigació sobre l’explotació
sexual comercial infantil i adolescent a les Illes Balears i en
concret a les nines i els nins tutelats pel Consell Insular de
Mallorca i Menorca.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a monitoritzar i fer seguiment de tots el casos detectats
d’explotació sexual comercial infantil i adolescent a nines i nins
tutelats per l’IMAS i pel Consell Insular de Menorca, i a revisar
i modificar el Protocol d’actuació en casos d’abús sexual
infantil i explotació sexual infantil a les Illes Balears tal i com
han indicat el tècnics i especialistes a la comissió del Consell
d’Insular de Mallorca. Així mateix insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme campanyes de divulgació del protocol
d’actuació en casos d’abús sexual infantil i explotació sexual
infantil a les Illes Balears a tots els centres de menors tutelats
tant propis com concertats pel Consell Insular de Mallorca i a
posar en marxa cursos de formació específics per a educadors
i psicòlegs de tots els centres de menors tutelats, responsabilitat
dels consells insulars, sobre explotació sexual comercial
infantil i adolescent i implementar millores en seguretat al
Centre Es Pinaret amb nous equipaments com walkie talkies
amb GPS, botons del pànic i més càmeres tant als espais
interiors com a l’exterior.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir un sistema de recàrrega de targetes menjador
indefinit durant tot el temps que duri la crisi sanitària i
econòmica ocasionada per la gestió de la COVID a la nostra
comunitat, perquè, en el cas de confinaments, quarantenes
familiars o altres períodes no lectius, tots els nins beneficiaris
puguin continuar rebent aquesta ajuda per a la seva manutenció.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a resoldre d’una vegada per totes, la urgent necessitat
que tenen tots els municipis de les Illes Balears de poder
comptar amb suficients efectius de policies locals, i més en la
situació de greu crisi sanitària i econòmica que vivim, durant la
qual s’han establert noves normes de convivència, controls i
prohibicions que fan encara més necessari que mai cobrir
aquesta mancança.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actualitzar de manera urgent els plans d’emergències
que a dia d’avui estan obsolets, per tal de complir amb la
legalitat vigent i poder així disposar de les millors eines i
protocols a l’hora d’actuar davant possibles catàstrofes, a més
de poder guanyar en seguretat tant per a la ciutadania com per
els cossos i professionals que han de afrontar aquestes difícils
situacions. Així mateix constata l’incompliment dels acords
adoptats pel Ple del Parlament en sessió de dia 4 de desembre
de 2018 en relació amb el cos integral d’actuació en situació de
risc, acordat com a conseqüència de la tragèdia patida pel
Llevant de Mallorca, i insta el Govern de les Illes Balears i al
Govern de l’Estat a procedir a la reparació dels danys causats
pels fenòmens meteorològics en els diversos indrets de Balears
i al pagament de tots els ajuts als afectats per aquests fenòmens
climatològics.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reforçar els mitjans humans, tècnics i materials a tot al litoral
de les Illes Balears per augmentar el control de l’arribada
d’immigració il·legal i donar estricte compliment a la
normativa vigent en matèria de cooperació establerta amb els
països de la Unió Europea.

20. El Parlament de les Illes Balears constata que el personal al
servei dels centres educatius públics i concertats és insuficient
per aplicar amb garantia de qualitat les noves mesures
sanitàries i educatives davant la COVID-19, i insta el Govern
de les Illes Balears a negociar i consensuar amb la comunitat
educativa que representa els centres de la xarxa educativa
pública l’increment de personal educatiu docent i no docent que
sigui necessari per dotar-los de condicions dignes, tant pel que
fa a les tutories dels nous grups escolars bombolla, com als
professors especialistes, al personal de suport per als nins amb
necessitats especials, al personal de reforç per als nins amb
necessitats de suport educatiu específic, al personal de neteja
i el personal d’administració i serveis, entre d’altres.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a proporcionar material sanitari suficient per a la
protecció de tot el personal educatiu i els alumnes dels centres
educatius de la xarxa pública, públics i privats concertats,
principalment mascaretes diàries gratuïtes i gel hidroalcohòlic;
així com a efectuar les proves PCR a tot el professorat i tests
serològics a tot l’alumnat amb la major urgència possible
començant de forma prioritària pel personal educatiu amb
malalties de risc dels centres ordinaris, els nins amb alguna
malaltia o discapacitat i tot el col·lectiu dels centres d’educació
especial.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a efectuar un pla de xoc digital, dotant de recursos
tecnològics suficients els centres educatius públics i concertats
balears, perquè juntament amb la inversió adequada en
infraestructures educatives s’aconsegueixi la igualtat
d’oportunitats en l’escenari de semipresencialitat per a tots els
alumnes balears dels cursos de Secundària i Batxillerat,
independentment del seu centre educatiu.

23. El Parlament de les Illes Balears defensa la cultura de
l’esforç, l’equitat educativa i la igualtat d’oportunitats com a
principis necessaris per al bon funcionament del sistema
educatiu, així com la necessitat de garantir l’aprenentatge i la
superació de les matèries per poder aprovar, promocionar de

curs i per titular en les diferents etapes educatives, i insta el
Govern de les Illes Balears a defensar aquests principis per a
benefici i interès general de l’alumnat de les Illes Balears en
particular i de tot el país en general.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un veritable bilingüisme a les nostres illes,
reforçar l’aprenentatge i estimació de les nostres modalitats
lingüístiques a les escoles, així com invertir en la millora de
l’aprenentatge de llengües estrangeres principalment l’anglès.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment al compromís anunciat el febrer de
2018 on van es va anunciar la transformació de l’antiga estació
marítima de Ciutadella en un centre integrat de Formació
professional que havia d’acollir tota la formació d’Hostaleria
i Turisme de Menorca i que havia de ser una realitat el curs
2020-2021, però que a dia d’avui encara no s’ha licitat el
projecte.

26. El Parlament de les Illes Balears constata la preocupant
situació del comerç a les Illes Balears, especialment del petit
comerç, i insta el Govern de les Illes Balears a prendre
mesures, acordades amb el sector; així com també a consensuar
amb els comerciants les mesures de restricció COVID que
afectin el sector; a recuperar com més aviat possible el turisme
de creuers, a resoldre les problemàtiques de mobilitat i
aparcament, i a donar un impuls des d’aquesta mateixa
campanya de Nadal al sector.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment a la Proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular, consensuada i
aprovada per unanimitat dia 3 de juny de 2020 en els termes
següents:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el repartiment de mascaretes als ciutadans
de les Balears es dugui a terme a través de la recepta
electrònica per retirar-les a les oficines de farmàcia; que les
mascaretes mentre duri aquesta pandèmia siguin
considerades com a un medicament finançat més i se’n
contempli la gratuïtat per a pensionistes i aturats; que es
faciliti el nombre de mascaretes d’ús diari per tal que es
pugui cobrir la demanda, com a mínim, de 7 a 15 dies; i que
el govern d’Espanya redueixi l’IVA, del 21% de les
mascaretes, guants i gels hidroalcohòlics al 4% per
tractar-se de productes de primera necessitat".

28. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a realitzar de manera immediata proves de test massives
per detectar possibles contagis de coronavirus en la població de
les Illes Balears i a elaborar un pla de xoc sanitari postCOVID,
consensuat amb professionals sanitaris i agents socials, dotat
dels mitjans econòmics i professionals necessaris que
garanteixin la tornada a la normalitat de l’activitat programada
de tot el sector sanitari amb la major celeritat possible i que
contribueixi, amb la major eficàcia, a la reducció de les llistes
d’espera, que ja teníem prèvia a l’arribada del virus, i que
encara s’han incrementat molt més amb l’actual situació.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir protocols clars i viables de detecció del
COVID a les residències de les Illes Balears per als usuaris,
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treballadors i visitants a fi d'assolir una major protecció de les
persones majors més vulnerables.

30. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut de les Illes Balears a mantenir els programes de cribratge
de càncer sense demora, perquè cap persona no perdi
l'oportunitat de salvar la seva vida amb la detecció precoç; a
realitzar un estudi de l'impacte d'aquesta pandèmia en tots els
vessants del càncer: prevenció, atenció a pacients i les seves
famílies i recerca per a prendre les mesures necessàries per a
lluitar contra aquesta malaltia; i a elaborar un Pla de càncer,
d’acord a la realitat derivada de la crisi sanitària provocada per
la COVID-19, que abordi de manera integral, les millores a
realitzar en el Sistema Nacional de Salut, en la Protecció Social
a les persones afectades pel càncer i en la planificació i gestió
eficaç de la recerca en càncer.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar una efectivitat real a la pujada del 2% acordada
pel Govern de l’Estat per a les nòmines de tot el personal
públic empleat a la comunitat autònoma de les Illes Balears,
tant personal de serveis generals, com personal docent i
personal estatutari, eliminant la neutralització d’aquesta pujada
efectuada damunt la resta de complements econòmics.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar de l’equip humà i tècnic necessari per poder
analitzar proves PCR -o de similar eficàcia per detectar el virus
de la COVID-19- a l’Hospital de Formentera.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de recursos humans amb la prioritat
de establir mecanismes i incentius necessaris per contractar un
major nombre de professionals sanitaris i a realitzar un pla
d’estratègia de gestió de personal que permeti reforçar les
plantilles d’atenció primària i hospitalàries en moments de
màxima tensió assistencial.

34. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina dels
treballadors i les treballadores de la sanitat pública i, davant el
menyspreu continuat d’aquest govern, també constata i
reconeix el paper de la sanitat privada i de la seva col·laboració
amb la sanitat pública per a la millora de la salut d’aquesta
comunitat.

35. El Parlament de les Illes Balears, ateses la precarietat i la
necessitat de cobrir determinats llocs de feina en l’àmbit
sanitari, insta el Govern de les Illes Balears a modificar la
normativa vigent a fi que el coneixement del català per als
professionals sanitaris que vulguin accedir a les places de
l’Ibsalut sigui un mèrit en lloc de requisit. Així mateix i atès
que l’elevat cost de vida a les Illes Balears no està
suficientment compensat amb la indemnització per residència
que rep el personal del Servei de Salut de les Illes Balears i
això repercuteix en un dèficit de professionals sanitaris. El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la quantia del complement
d’indemnització per residència del personal del Servei de Salut
de les Illes Balears amb l’objectiu d’actualitzar-lo al cost real
de vida d’aquestes illes i equiparar-lo, progressivament, al
complement de Canàries.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i, concretament, el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda

Urbana, a garantir, amb total certesa, el descompte de resident
fins al 75% tant per al transport aeri com per al transport
marítim, tant entre illes com amb les connexions amb la
península.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir una barca a primera i darrera hora del dia
entre Formentera i Eivissa durant tot l’any i a aprovar, de forma
consensuada amb el sector i agents econòmics, el reglament de
transport marítim.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els grups parlamentaris amb representació al Senat, a
donar suport a la Proposició de llei de règim fiscal especial de
les Illes Balears presentat pel Grup Parlamentari Popular.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar l’accés a l’habitatge a tots els ciutadans de
les Illes Balears i molt especialment als joves, a les famílies
nombroses i monoparentals i a les persones amb discapacitat,
confiant plenament amb la iniciativa privada, simplificant i
derogant tràmits administratius i burocràcia i reduint impostos
com el de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats i Successions i Donacions i facilitant el
finançament tant per a compra com per al lloguer i garantint la
seguretat jurídica als propietaris que posin els seus habitatges
en lloguer. Així mateix insta el Govern de les Illes Balears a
prioritzar i garantir l’execució de totes les promocions d’HPO
iniciades a les Illes Balears a fi que estiguin a disposició dels
ciutadans abans del 2022.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar estricte compliment a totes les mesures incloses
al Pla de reactivació econòmica, social i ambiental d’Eivissa,
aprovat per unanimitat de tots els partits polítics i la societat
civil d’Eivissa i inclòs dins el Pacte de Reactivació de les Illes
Balears.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a no incrementar cap impost per a l’any 2021 amb la finalitat de
no generar encara més incertesa i destrucció del teixit productiu
de Balears i del conjunt d’Espanya.

42. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació i la
constitució d’una comissió no permanent, amb la participació
de tots els grups parlamentaris, per tal de controlar el
repartiment dels fons nacionals i europeus per a la reactivació
econòmica de les Illes Balears i comptar així amb la màxima
transparència i fiscalització d’aquests fons. Així mateix insta el
Govern de les Illes Balears a incloure en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2021 les següents actuacions:
• Que cap impost o taxa en la qual tingui competència la

comunitat autònoma de les Illes Balears es vegi
incrementada per a l’exercici 2021.

• Establir una partida pressupostària extraordinària i
específica de 100 milions d’euros per transferir a ISBA per
tal d’avalar les operacions de crèdit a llarg termini per un
import mínim de 700 milions d’euros.

• Establir una partida pressupostària extraordinària i
específica d’un mínim de 150 milions d’euros per tal
d’atorgar ajuts directes i a fons perdut per a autònoms i
PIME de Balears i evitar així la destrucció del nostre teixit
empresarial.
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• Establir una partida pressupostària extraordinària i
específica de 25 milions d’euros per incrementar els ajuts
a l’accés a un habitatge digne per als ciutadans de les Illes
Balears i molt especialment perquè els joves puguin
adquirir el seu primer habitatge.

• Establir una partida pressupostària extraordinària i
específica per remunerar el personal sanitari amb una paga
extraordinària en reconeixement al seu treball, esforç i
dedicació durant aquesta pandèmia.

• Que es reculli en els pressuposts per a 2021 una redimensió
del Govern de les Illes Balears amb reducció de
conselleries, direccions generals, càrrecs polítics i
assessors, d’un mínim del 30%.

Palma, 22 d'octubre de 2020
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

H) 
RGE núm. 15578/20, del Grup Parlamentari Socialista,

relatives al Debat de política general del Govern de les Illes
Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista presenta,
derivades del Debat de política general del Govern de les Illes
Balears, les propostes de resolució següents.

1. El Parlament de les Illes Balears constata el valor de les
polítiques i els serveis públics com a garant de l’equitat i l’únic
instrument que pot fer possible una sortida social i sense
exclusions de la crisi econòmica causada per la pandèmia,
sempre a partir del diàleg i el consens tal com s’expressa en el
Pacte de Reactivació.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
sumar els esforços de totes les institucions, les forces
polítiques, els agents socials i econòmics i de tota la societat
civil, per tal de controlar la pandèmia, protegir la salut de tots
i totes i així poder recuperar l’economia d’aquestes illes.

3. El Parlament de les Illes Balears reconeix la capacitat i
l’esforç dels professionals dels serveis essencials públics i
privats que, amb la seva entrega, fan possible dia rere dia la
superació d’aquesta crisi sanitària i que juntament amb la
responsabilitat col·lectiva dels ciutadans de les Illes Balears ens
permetran doblegar la corba i, per tant, sortir d’aquesta crisi
social i econòmica.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir actius i amb una dotació suficient de
professionals sanitaris i equipaments, els centres específics de
rastreig per tal de que compleixin amb les funcions bàsiques de
rastreig, estudi dels contactes i garantia de les condicions
d’aïllament; i així afavorir la descongestió dels centres
d’atenció primària i permetre, de manera progressiva i segons
l’evolució de la pandèmia, el seu retorn a una activitat més
normalitzada.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir avançant cap a la igualtat real entre dones i
homes, prioritzant les polítiques de conciliació de la vida
familiar i laboral, fent feina cap a la visibilització del treball no

remunerat i garantint la coeducació com a eina per a
l’eradicació de la violència masclista. La igualtat de gènere ha
de ser l’eix vertebrador de totes les polítiques que articuli el
Govern.

6. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la decisió
presa per part del Govern de les Illes Balears d'iniciar el curs
acadèmic en caràcter presencial, agraint i valorant la feina feta
per part de tota la comunitat educativa, equips directius,
professorat, famílies i alumnat per organitzar i aconseguir, amb
els seu comportament i la seva dedicació, un retorn a les aules
amb la màxima seguretat i presencialitat possible, i fent de les
aules un entorn segur.

7. El Parlament de les Illes Balears reconeix la inversió
pressupostària de caràcter extraordinari realitzada pel Govern
de les Illes Balears als centres educatius públics i concertats per
facilitar una major seguretat, una major presencialitat i una
major equitat amb la contractació de més professorat, reducció
de ràtios, més equipament de seguretat, la digitalització de les
aules i una major protecció i cobertura de les beques de
menjador per arribar a un major nombre d’alumnes.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars i els ajuntaments a coordinar i
ampliar la xarxa de cobertura social així com la seva capacitat
de resposta ràpida i d’informació, comptant amb el tercer sector
i tots el agents implicats, per tal d’arribar a totes aquelles
persones i famílies que, per causes sobrevingudes, necessitin el
suport de les polítiques socials públiques com a garantia única
que cap ciutadà quedi enrere.

9. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions
públiques a treballar de manera conjunta amb els agents
socials, econòmics i amb la iniciativa privada en projectes
innovadors que permetin una recuperació econòmica més
ràpida, una major diversificació econòmica per tal de
consolidar un nou model econòmic, laboral i social més
sostenible i més equitatiu.

10. El Parlament de les Illes Balears constata l’enorme
transcendència que han tingut i tenen per a la vida i la dignitat
de les treballadores i els treballadors de les Illes Balears, per a
les nostres empreses i la nostra economia, la implantació
efectiva dels ERTO, de les ajudes a autònoms i a empreses i
encoratja el Govern d’Espanya a mantenir-les actives mentre
perduri la crisis social i econòmica causada per la pandèmia de
la COVID-19.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a mantenir el suport al teixit productiu facilitant l'accés al
finançament de pimes i emprenedors a través del refinançament
de l'Estat, mitjançant avals de l'ICO que permeti renovar-los
amb carències superiors a les actuals que permeti tornar a
l'activitat normal amb la major celeritat possible.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a valorar les especials circumstàncies de caràcter territorial i
econòmic de les nostres illes a l’hora d’assignar la distribució
de fons europeus, ja que és una de les comunitats autònomes
que més està patint els efectes econòmics derivats de la
pandèmia, així com a que les comunitats autònomes, consells
insulars i ajuntaments participin en la planificació, gestió i
execució d’aquests fons.
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13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, d’acord amb el Govern d’Espanya, i sempre
i quan la situació de salut pública ho permeti, l’obertura de
corredors aeris segurs amb les principals destinacions
emissores de turisme cap a les Illes Balears, sempre d’acord
amb les recomanacions científiques i els protocols i condicions
que estableixin les autoritats sanitàries nacionals i
internacionals en tot moment.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir implantant polítiques en el marc dels 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions
Unides destinats a ajudar a resoldre els problemes socials,
econòmics i ambientals dels propers any, en el marc de la lluita
contra el canvi climàtic, prenent accions i polítiques per
combatre els seus efectes ambientals, socials i econòmics,
apostant per l’economia de circular i donant un impuls a
l’economia blava, l’activitat científica innovadora al servei del
medi ambient en el marc de l’economia verda.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb les polítiques de preservació i
conservació de l'entorn natural, del territori i del paisatge de les
Illes Balears, com a elements fonamentals de la qualitat de vida
de la ciutadania.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprofundir en les polítiques contra la violència
masclista, inclosa la tracta i l’explotació sexual, cap a les dones
i a les nines.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, consells insulars i ajuntaments a reforçar les
estratègies d'atenció als ciutadans més vulnerables de les zones
a les que s’hagin d’implantar accions comunitàries (mesures
especials i reforçades de caràcter temporal i eficàcia geogràfica
limitada) per tal de contenir la transmissió de la COVID-19.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb el pla de construcció d'habitatge públic
protegit que edificarà 473 habitatges enguany, i que arribarà al
2021 a 729, tenint present que sols es podrà resoldre el
problema de l'habitatge amb un parc que pugui condicionar el
mercat.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a iniciar les negociacions per un nou Sistema de finançament
autonòmic que, entre d’altres mesures, prevegi i garanteixi el
principi d’ordinalitat, l’autonomia financera i la condonació del
deute generat per l’infrafinançament històric de la nostra
comunitat autònoma.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a tramitar i aprovar la part fiscal del Règim Especial de les Illes
Balears per complir amb el compromís assolit amb la comunitat
autònoma de les Illes Balears, l’any 2019, relatiu a la
compensació i el reconeixement del nostre fet insular.

21. El Parlament de les Illes Balears comparteix l’acord pres
pel Govern de les Illes Balears en referència al suport del sector
cultural, a les entitats i empreses que es dediquen a qualsevol
de les manifestacions culturals, declarant l’activitat de be
essencial per a la societat i el desenvolupament de la
personalitat individual i col·lectiva de la ciutadania de les Illes

Balears. Així com donar suport al sector cultural i els sectors
implicats en l’àmbit de la creació, fomentant la cultura segura
per tal de promoure la participació en aquests esdeveniments.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir impulsant polítiques actives que permetin una
major cobertura social davant les situacions d'atur derivades de
la crisi generada per la COVID-19 millorant l'ocupabilitat de
totes i tots els treballadors i a seguir treballant per aconseguir
que els i les treballadores tinguin una millor i major formació,
millors competències i uns entorns laborals més segurs.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avançar en la configuració d'un nou marc d'actuació
on l'avaluació s'integri des del primer moment en el disseny de
les polítiques públiques, per tal d'optimitzar l'ús dels recursos
públics i consolidar l'orientació a resultats.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure davant el Ministeri de Foment, AENA i
ENAIRE l’establiment de totes les mesures necessàries per tal
de mantenir en tot moment les òptimes condicions de prevenció
sanitària en les seves instal·lacions aeroportuàries de les Illes
Balears, destinades a garantir la seguretat i la salut dels usuaris
de les mateixes així com dels treballadors i les treballadores
propis i de totes les empreses que hi operen.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar garantint en tot moment, a través de Ports
de les Illes Balears, les millors condicions de seguretat i salut
en les instal·lacions portuàries que en depenen, tot afavorint el
manteniment de les activitats econòmiques i comercials que
s’hi desenvolupen i preservant en qualsevol cas la primària
funció social que els ports han de complir.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar davant el Ministeri de Foment, AENA i
ENAIRE, l’adopció de totes les mesures econòmiques i
administratives que siguin necessàries per poder procedir a la
recuperació de manera gradual de les rutes i freqüències aèries
perdudes durant l’Estat d’Alarma i la crisi econòmica i social
provocada per la pandèmia de la COVID-19, tant entre els
aeroports de les Illes Balears com amb les principals ciutats
peninsulars espanyoles, compassant l’oferta a les necessitats de
la demanda i d’acord amb la progressiva recuperació de
l’activitat econòmica i social, sense perjudici d’haver de
respectar els legítimes interessos comercials de les companyies
aèries operadores de les mateixes i el manteniment dels seus
llocs de treball.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar projectes als fons europeus de recuperació
amb l’objectiu de reduir les bretxes de desigualtat de gènere i
aconseguir una major cohesió social.

28. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport i impulsar la R+D+I, reforçant les
estructures i els grups d’investigació que permeten la captació,
incorporació i consolidació del coneixement i talent.

29. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat de
continuar lluitant contra la precarització laboral que pateixen
els treballadors i les treballadores de les Illes Balears i molt en
particular els joves, i insta el Govern de les Illes Balears a dur
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a terme una vigilància especial sobre les condicions de les
ofertes laborals, així mateix insta el Govern de les Illes Balears
a desenvolupar un Pla de xoc del Talent i l'Ocupació Juvenil
que contengui mesures dirigides a l'impuls de la contractació
dels joves en unes condicions laborals dignes.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la modernització dels sectors estratègics i
productius de les Illes per avançar cap a la digitalització
universal fomentant la cobertura de la demanda d’especialistes
en tecnologies per a la transformació digital, com a element
clau per la productivitat econòmica, tenint en compte l’encletxa
de gènere d’aquest sector.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir els protocols per adaptar l’atenció sanitària
de forma adequada a totes les patologies no COVID-19 i que
assegurin el diagnòstic, l’atenció i la seguretat dels pacients.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adequar els recursos del Pla estratègic de Salut
Mental, per tal d’adaptar-lo a l’augment de les patologies
derivades dels efectes secundaris del COVID-19.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a coordinar conjuntament amb els consells insulars i els
ajuntament una estratègia de prevenció i atenció a la solitud no
desitjada, que abordi de manera integral aquest fenomen, amb
la participació del Tercer Sector Social.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar amb les administracions competents per
tal d’afavorir la plena inserció de les persones nouvingudes i a
reforçar les polítiques d’integració i d’acollida de les persones
refugiades.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, sempre d’acord amb els consells insulars,
un programa de turisme entre Illes (de manera preferent en les
temporades turístiques baixa i mitja) per tal de potenciar
l'oferta gastronòmica, esportiva i cultural pròpia, mitjançant la
col·laboració de tots els sectors implicats i destinat a estimular
i mantenir l’activitat de les empreses locals de comercialització
turística, el comerç, la restauració i l’hoteleria i afavorir, així,
la pervivència de les mateixes i l’estabilitat del major nombre
de llocs de feina possible.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, conjuntament amb els consells insulars, a promocionar
els Sectors Estratègics Turístics amb campanyes especifiques
dirigides tant a residents, com a turisme nacional i a turisme
internacional, sempre i quan les condicions sanitàries ho
permetin.

37. El Parlametn de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport amb ajuntaments i consells mesures per
ampliar l'espai dedicat als vianants i a altres sistemes de
mobilitat no motoritzada als centres urbans, tenint en compte
la necessitat de garantir les distàncies de seguretat com a
prevenció de la COVID, i com a mesura per a apostar per
ciutats més amables, menys contaminants i més adaptades a les
necessitats i dimensions humanes.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar i reforçar l’oferta de Formació Professional
a cadascuna de les Illes com a instrument de millora personal
i professional i com eina de diversificació i creixement
econòmic de la nostra comunitat.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una llei de drets de les persones majors que
reguli i garanteixi un sistema integral d’atenció i protecció de
les mateixes, amb col·laboració i participació de totes les
administracions públiques de les Illes Balears, i dels mateixos
sectors socials implicats, tot garantint un canvi de model basat
en el respecte del dret a decidir de com volen ser ateses, i que
reforci l’atenció comunitària i domiciliària amb actuacions
planificades, coordinades i globals.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i als consells insulars a reforçar la revisió i
actualització continuada dels protocols dirigits a la detecció i
intervenció dels casos de maltractament infantil, abús infantil
i explotació sexual comercial d’infants i adolescents.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, d'acord amb el sector esportiu, a posar en marxa un pla
de comunicació i promoció de l’exercici físic com a un hàbit de
vida saludable així com de la pràctica esportiva com una via
per a la formació en valors, la inclusió social, contra la
violència i la discriminació.

42. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat
d’aprofundir en projectes innovadors que, mitjançant ajudes
externes de caràcter estatal i europeu, permetin avançar en la
diversificació econòmica i productiva que facin front als canvis
generats per l’amenaça del canvi climàtic i les conseqüències
que per a les Illes Balears pot tenir.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears impulsar els centres comercials a cel obert als diferents
municipis de les Illes Balears, per afavorir la sostenibilitat del
petit comerç local.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a apostar i incentivar la innovació, el disseny, el talent
i per tant, la qualitat, així com donar visibilitat a les empreses
als mercats nacionals i internacionals dels productes industrials
fabricats a les Illes Balears.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la transició energètica i la descarbonització
tot promovent i consolidar iniciatives en favor de la reducció de
la dependència energètica de fonts tradicionals i a favor de les
fonts d’energies netes i renovables, tals com l’impuls a
l’autoconsum d’empreses, institucions i famílies i amb el
tancament de centrals tèrmiques d’elevat efecte nociu sobre el
medi ambient.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar promovent la pesca sostenible en les
nostres aigües i a continuar treballant en favor del manteniment
d’un sector pesquer rendible, sostenible, estable i garantir-ne el
relleu generacional.
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47. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
seguir reclamant al Ministeri una diferenciació per a les Illes
Balears a la nova PAC, que tingui en compte el sobre cost que
suposa la insularitat i el compensi, i tenir en compte altres
criteris per a les ajudes com la sostenibilitat en la producció.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar, amb línies d’ajuda tant autonòmiques com
estatals i europees, amb campanyes de promoció, la producció
ecològica a les Illes Balears, la venda directa i la incorporació
dels més joves al sector primari per assegurar el futur.

Palma, 22 d'octubre de 2020
La diputada
Beatriu Gamundí i Molina
Les portaveus
Sílvia Cano i Juan
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

I) 
RGE núm. 15579/20, del Grup Parlamentari Mixt (Gent

per Formentera PSIB-PSOE), relatives al Debat de política
general del Govern de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (MÉS per
Menorca) presenta, derivades del Debat de política general del
Govern de les Illes Balears, les propostes de resolució següents.

1. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a continuar
treballant, d'acord amb el Consell Insular de Formentera, per
establir acords i protocols de forma urgent tant en l'àmbit
nacional com internacional per a la pròxima temporada turística
que tingui en compte les particularitats de Formentera i que
propiciïn corredors segurs per als visitants, aconseguint una illa
segura tant per als visitants com per als residents.

2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears, atesos els
sobrecostos de gestió de residus ocasionats per la triple
insularitat de Formentera, a implementar, durant l’any 2021, la
prova pilot del sistema de dipòsit, devolució i retorn de residus
d’envasos a l’illa de Formentera, previst a la Llei 8/2019, de 19
de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, de
la mà del Consell Insular de Formentera, desenvolupant el
projecte de la Direcció General de Residus i amb l'adaptació
existent per al Consell Insular de Formentera.

3. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
reorganitzar i incrementar el servei d’atenció primària de forma
presencial al Centre de Salut de Formentera, respectant els
circuits separats de pacient respiratori i no respiratori, així com
per a les consultes de pediatria.

4. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
desenvolupar, juntament amb el Consell Insular de Formentera,
l'acord del plenari aprovat per unanimitat per a la creació i la
dotació de recursos a l’Agència de l’habitatge de Formentera,
atès que existeix la dotació pressupostària.

5. El Parlament insta al Govern de les Illes Balears que un dels
vuit nous centres de formació professional de referència
anunciats per la presidenta en la sessió del debat de política
general del 20 d’octubre de 2020, sigui un centre de formació

professional de l’àmbit agroramader i forestal i ubicat a l’illa de
Formentera.

6. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a defensar
davant la Unió Europea els vuit projectes presentats per part
del Consell Insular de Formentera susceptibles de ser finançats
mitjançant els Fons Europeus per a la recuperació i la
resiliència.

Palma, 23 d'octubre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 d'octubre de 2020, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 15325/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria de gestió
de les ajudes PDR i de la PAC.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, sobre la política general del Govern en
matèria de gestió de les ajudes PDR i de la PAC.

Palma, a 14 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

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

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 15318/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estudi de seroprevalença realitzat pel Ministeri de Sanitat
i l'Institut de Salut Carlos III respecte de la població de les
Illes Balears en relació amb la COVID-19.

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

Quan s'ha iniciat, quina continuïtat ha tingut, i si escau,
quan ha finalitzat l'estudi de seroprevalença realitzat a la
població de les Illes Balears?

Quina mostra (total nombre) de població, quins perfils
personals i quina població diana ha tingut per objecte la seva
realització?

Quins són els resultats obtinguts, les valoracions i
recomanacions de l'estudi esmentat?

Quina relació i participació i quins recursos ha tingut i
aportat el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 14 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 15322/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reunions i trobades mantinguts des dels departaments de la
Conselleria de Salut i Consum, amb els batles i equips dels
ajuntaments de les Illes balears per informar-los i fer
seguiment de la incidència de la COVID-19 a la demarcació
dels seus municipis.

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

Quantes reunions ha mantingut la consellera de Salut i
Consum (des de qualsevol dels seus departaments) i quins n'han
estat l'objecte i l'assumpte, tractats amb els diferents
responsables dels ajuntaments de les Illes Balears per informar-
los, assessorar-los i reportar-los sobre la situació de l'evolució,
els brots i rebrots des de l'inici de la pandèmia COVID-19
produïts a l'àmbit del seu terme municipal?

Palma, a 14 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 15328/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millores al CEIP
Àngel Ruiz i Pablo.

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 millores té previst fer l'IBISEC al CEIP Àngel Ruiz
i Pablo d'Es Castell durant el 2021?

Palma, a 14 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 15354/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a control administratiu de l'Estat sobre el
pagament d'indemnitzacions per cancel·lacions de vols
aeris.

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.

Ens pot constatar el Govern que no existeix cap control
administratiu per cap òrgan de l'Estat sobre el pagament
d'indemnitzacions a passatgers per cancel·lacions de vols aeris?
En cas que si existeixi, ens pot indicar quin és?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 15355/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a confidencialitat de les dades sobre cancel·lacions
de vols entre illes.

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.

Ens pot indicar el Govern quina és la regulació jurídica que
preveu que les dades sobre cancel·lacions de vols entre illes
siguin confidencials? Considera el Govern que aquestes dades
haurien de ser públiques?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques



BOPIB núm. 71 -  23 d'octubre de 2020 4091

F)
RGE núm. 15358/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a construcció de la nova depuradora de
Consell.

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

En quin punt es troba la construcció de la nova depuradora
del municipi de Consell?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

G)
RGE núm. 15359/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a construcció d'un nou PAC a Manacor.

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

En quin punt es troba el projecte per a la construcció d'un
nou PAC al municipi de Manacor?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

H)
RGE núm. 15362/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a auxiliars administratius als
CEIP (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.

Quins centres d'educació infantil (CEIP) de tres línies
disposen d'auxiliar administratiu? I de quantes hores setmanals
és el contracte d'aquests auxiliars administratius?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

I)
RGE núm. 15363/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a auxiliars administratius als
CEIP (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.

Quins centres d'educació infantil (CEIP) de dues línies
disposen d'auxiliar administratiu? I de quantes hores setmanals
és el contracte d'aquests auxiliars administratius?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

J)
RGE núm. 15364/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a auxiliars administratius als
CEIP (III).

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

Quins centres d'educació infantil (CEIP) d'una línia
disposen d'auxiliar administratiu? I de quantes hores setmanals
és el contracte d'aquests auxiliars administratius?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

K)
RGE núm. 15365/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rehabilitació d'habitatge lliure per destinar-lo a lloguer
social a Eivissa.

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

L'IBAVI disposa d'un programa de rehabilitació d'habitatge
lliure per destinar-lo a lloguer social. Quin és el nombre de
privats d'Eivissa que s'ha acollit l'any 2020?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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L)
RGE núm. 15366/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rehabilitació d'habitatge lliure per destinar-lo a lloguer
social a Formentera.

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

L'IBAVI disposa d'un programa de rehabilitació d'habitatge
lliure per destinar-lo a lloguer social. Quin és el nombre de
privats de Formentera que s'ha acollit l'any 2020?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 15367/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rehabilitació d'habitatge lliure per destinar-lo a lloguer
social a Mallorca.

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

L'IBAVI disposa d'un programa de rehabilitació d'habitatge
lliure per destinar-lo a lloguer social. Quin és el nombre de
privats de Mallorca que s'ha acollit l'any 2020?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 15368/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rehabilitació d'habitatge lliure per destinar-lo a lloguer
social 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.

L'IBAVI disposa d'un programa de rehabilitació d'habitatge
lliure per destinar-lo a lloguer social. Quin és el nombre de
privats de Menorca que s'ha acollit l'any 2020?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

O)
RGE núm. 15369/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rehabilitació d'habitatges públics a Eivissa.

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

Quins edificis públics ha rehabilitat o està fent la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge l'any 2020 a Eivissa?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

P)
RGE núm. 15370/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rehabilitació d'habitatges públics a Formentera.

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 edificis públics ha rehabilitat o està fent la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge l'any 2020 a Formentera?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Q)
RGE núm. 15371/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rehabilitació d'habitatges públics a Mallorca.

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 edificis públics ha rehabilitat o està fent la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge l'any 2020 a Mallorca?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

R)
RGE núm. 15372/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rehabilitació d'habitatges públics 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.
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Quins edificis públics ha rehabilitat o està fent la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge l'any 2020 a Menorca?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

S)
RGE núm. 15373/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Eivissa el 2017.

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

Quina era la quantitat de policies locals interins a Eivissa
durant l'any 2017?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

T)
RGE núm. 15374/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Formentera el 2017.

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

Quina era la quantitat de policies locals interins a
Formentera durant l'any 2017?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

U)
RGE núm. 15375/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Mallorca el 2017.

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

Quina era la quantitat de policies locals interins a Mallorca
durant l'any 2017?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

V)
RGE núm. 15376/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Menorca el 2017.

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

Quina era la quantitat de policies locals interins a Menorca
durant l'any 2017?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

W)
RGE núm. 15377/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Eivissa el 2018.

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

Quina era la quantitat de policies locals interins a Eivissa
durant l'any 2018?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

X)
RGE núm. 15378/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Formentera el 2018.

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

Quina era la quantitat de policies locals interins a
Formentera durant l'any 2018?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Y)
RGE núm. 15379/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Mallorca el 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina era la quantitat de policies locals interins a Mallorca
durant l'any 2018?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Z)
RGE núm. 15380/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Menorca el 2018.

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

Quina era la quantitat de policies locals interins a Menorca
durant l'any 2018?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

AA)
RGE núm. 15381/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Eivissa el 2019.

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

Quina era la quantitat de policies locals interins a Eivissa
durant l'any 2019?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

AB)
RGE núm. 15382/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Formentera el 2019.

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

Quina era la quantitat de policies locals interins a
Formentera durant l'any 2019?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

AC)
RGE núm. 15383/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Mallorca el 2019.

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

Quina era la quantitat de policies locals interins a Mallorca
durant l'any 2019?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

AD)
RGE núm. 15384/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Menorca el 2019.

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

Quina era la quantitat de policies locals interins a Menorca
durant l'any 2019?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

AE)
RGE núm. 15385/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Eivissa el 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.

Quina era la quantitat de policies locals interins a Eivissa en
el que portam de 2020?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

AF)
RGE núm. 15386/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Formentera el 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.
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Quina era la quantitat de policies locals interins a
Formentera en el que portam de 2020?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

AG)
RGE núm. 15387/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Mallorca el 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.

Quina era la quantitat de policies locals interins a Mallorca
en el que portam de 2020?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

AH)
RGE núm. 15388/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
de policies locals interins a Menorca el 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.

Quina era la quantitat de policies locals interins a Menorca
en el que portam de 2020?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

AI)
RGE núm. 15389/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a energia
eòlica.

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 projectes i propostes en matèria d'energia eòlica
existeixen en aquest moment a les nostres illes?

2. Quina valoració fa el Govern sobre la producció d'electricitat
mitjançant l'energia eòlica a les nostres illes?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AJ)
RGE núm. 15393/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària dels fons FEDER.

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.

Execució pressupostària dels fons FEDER destinats a les
Illes Balears procedents de la Unió Europea corresponents a
l'any 2020.

Palma, a 16 d'octubre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

AK)
RGE núm. 15394/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària dels fons FSE.

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.

Execució pressupostària dels fons FSE destinats a les Illes
Balears procedents de la Unió Europea corresponents a l'any
2020.

Palma, a 16 d'octubre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

AL)
RGE núm. 15395/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
convocatòria dels bons tecnològics.

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.

Situació i grau d'execució de la convocatòria d'eines TIC i
de millora de gestió de processos mitjançant l'instrument de
bons tecnològics per a pimes que acabava el termini de
presentació de sol·licituds el passat dia 17 de juny de 2020.

Palma, a 16 d'octubre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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AM)
RGE núm. 15396/20, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a joves estudiants
que han retornat gràcies al Pla retorn de talent durant
l'any 2018.

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

Quants estudiants han retornat a les Illes Balears durant
l'any 2018 gràcies al Pla retorn de talent?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

AN)
RGE núm. 15397/20, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a joves estudiants
que han retornat gràcies al Pla retorn de talent durant
l'any 2019.

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

Quants estudiants han retornat a les Illes Balears durant
l'any 2019 gràcies al Pla retorn de talent?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

AO)
RGE núm. 15398/20, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a joves estudiants
que han retornat gràcies al Pla retorn de talent durant
l'any 2020.

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

Quants estudiants han retornat a les Illes Balears durant
l'any 2020 gràcies al Pla retorn de talent?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

AP)
RGE núm. 15401/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a PCR
realitzats al personal docent i no docent dels centres
educatius de les Illes Balears des de l'inici del curs escolar
fins a dia 16 d'octubre de 2020.

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

Quants PCR s'han realitzat des de l'inici del curs escolar fins
a dia 16 d'octubre de 2020 al personal docent i no docent dels
centres educatius de les Illes Balears?

Palma, a 16 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AQ)
RGE núm. 15402/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a PCR
realitzats a alumnes entre infantil i batxiller dels centres
educatius de les Illes Balears des de l'inici del curs escolar
fins a dia 16 d'octubre de 2020.

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

Quants PCR s'han realitzat des de l'inici del curs escolar fins
a dia 16 d'octubre de 2020 a alumnes de les etapes entre infantil
i batxiller dels centres educatius de les Illes Balears?
Especificau el nom del centre, el nombre de PCR realitzats i la
data en què es feren.

Palma, a 16 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AR)
RGE núm. 15407/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
consulta preliminar de mercat sobre propostes innovadores
enfront de la COVID-19.

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

Situació actual de la consulta preliminar de mercat en la
qual es busquen propostes innovadores del sector privats per
fer front a la COVID-19 en els àmbits de la salut. TIC i turisme
que es tancà el passat 30 de setembre.

Palma, a 16 d'octubre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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AS)
RGE núm. 15411/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a targetes
sanitàries a la unitat bàsica de salut de Sant Joan de
Labritja.

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 targetes sanitàries hi havia en data 1 de juliol de
2020 i quantes en data 1 d'octubre de 2020 a la unitat bàsica de
salut de Sant Joan de Labritja?

Palma, a 16 d'octubre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AT)
RGE núm. 15426/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
proveïdors com els quals s'han realitzat contractacions
verbals per part de la Conselleria de Salut i Consum.

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. Nombre de proveïdors amb els quals s'han realitzat
contractacions verbals per part de la Conselleria de Salut i
Consum des de dia 1 de gener de 2020 fins a dia 19 d'octubre.

2. Nombre de proveïdors amb els quals s'han realitzat
contractacions verbals per part de la Conselleria de Salut i
Consum des de dia 1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre
de 2019.

Palma, a 19 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AU)
RGE núm. 15427/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions i mesures adoptades per la Conselleria de Salut
i Consum davant les recomanacions i/o els advertiments per
part del Consell Consultiu i la Sindicatura de Comptes
sobre l'ús generalitzat i/o habitual de la "contractació
verbal" (mesures excepcional de contractació).

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 recomanacions i/o els advertiments efectuats pel
Consell Consultiu i la Sindicatura de Comptes sobre l'"ús
excessiu/generalitzat" dels procediments de contractació
extraordinària -contractació verbal- tant a la present legislatura
com a l'anterior:

1. Quines han estat les mesures adoptades per la Conselleria de
Salut i Consum tant a les contractacions realitzades a la passada
legislatura com a l'actual?

2. Com valora la Conselleria de Salut i Consum la no-
intervenció dels òrgans administratius competents en la gestió
i la supervisió dels tràmits en els procediments de contractació
per al seu correcte i efectiu compliment i així dotar-los de les
garanties exigibles?

3. Quina valoració i anàlisi realitza la Conselleria de Salut i
Consum davant les responsabilitats administratives i fins i tot
penals que d'aquesta mena d'actuació (contractació verbal com
a mesura no excepcional) podrien derivar-se?

Palma, a 19 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AV)
RGE núm. 15428/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pagaments efectuats als proveïdors de la Conselleria de
salut i Consum en virtut de "contractes verbals".

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.

Des d'1 de juny fins a 19 d'octubre de 2020:
• Nombre de pagaments efectuats a proveïdors amb motiu

de contractes verbals.
• Quantitats objecte de pagament i la seva corresponent

vinculació al contracte/expedient.

Palma, a 19 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AW)
RGE núm. 15429/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa als
contractes verbals i la revisió d'ofici per part de la
Conselleria de Salut i Consum de medicaments i altres
productes.

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. Quants procediments de revisió d'ofici de les compres de
medicaments i altres productes, mitjançant contractes verbals,
s'han realitzat des de l'1 de gener de 2020 fins al 19 d'octubre?

2. Quants procediments de revisió d'ofici de les compres de
medicaments i altres productes, mitjançant contractes verbals,
es realitzaren des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de
2019?
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Palma, a 19 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AX)
RGE núm. 15442/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
controls de la situació econòmica de les persones
perceptores d'ajudes econòmiques (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.

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació
(Diario de Mallorca de dia 14 d'octubre de 2020), relativa a la
desarticulació d'una banda de carteristes, alguns dels quals eren
perceptors d'ajudes públiques, tant de l'Ajuntament de Palma
com del Govern de les Illes Balears, quins són els controls, per
part d'Afers Socials, de la situació econòmica de la persona
perceptora d'ajudes econòmiques com per exemple la RESOGA

Palma, a 19 d'octubre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AY)
RGE núm. 15443/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
controls de la situació econòmica de les persones
perceptores d'ajudes econòmiques (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.

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació
(Diario de Mallorca de dia 14 d'octubre de 2020), relativa a la
desarticulació d'una banda de carteristes, alguns dels quals eren
perceptors d'ajudes públiques, tant de l'Ajuntament de Palma
com del Govern de les Illes Balears, se sol·licita el certificat de
penals a les persones perceptores d'ajudes econòmiques com la
RESOGA.

Palma, a 19 d'octubre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AZ)
RGE núm. 15444/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes del Govern rebudes per part de la banda de
carteristes desarticulada en el marc de l'operació
"Bucarest".

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

Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació
(Diario de Mallorca de dia 14 d'octubre de 2020), relativa a la
desarticulació d'una banda de carteristes, alguns dels quals eren
perceptors d'ajudes públiques, tant de l'Ajuntament de Palma
com del Govern de les Illes Balears, quina és la quantificació
de les ajudes del Govern de les Illes Balears rebudes per part
dels membres de la banda de carteristes dins l'operació policial
"Bucarest" i quan han acabat amb la detenció de 44 persones?

Palma, a 19 d'octubre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BA)
RGE núm. 15448/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a construcció de l'institut de Son Ferriol.

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

Ha fet l'Ajuntament de Palma la cessió definitiva dels
terrenys per a la construcció de l'institut de Son Ferriol?

Palma, a 21 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

BB)
RGE núm. 15449/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a aprovació i execució de la dotació de serveis per
a l'institut de Son Ferriol.

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

Té constància la Conselleria d'Educació que l'Ajuntament
de Palma hagi aprovat i executat la dotació de serveis per a
l'institut de Son Ferriol?

Palma, a 21 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

BC)
RGE núm. 15450/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a centres que s'adscriuran a l'institut de Son
Ferriol.

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.



BOPIB núm. 71 -  23 d'octubre de 2020 4099

Quins centres adscriurà la Conselleria d'Educació a l'institut
de Son Ferriol?

Palma, a 21 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

BD)
RGE núm. 15463/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a 72 milions per ajudar 30.000 treballadors (1).

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

En què es traduiran els 72 milions que va anunciar la
presidenta en el debat sobre l'acció política i de Govern?
Quines actuacions es duran a terme perquè es puguin beneficiar
més de 30.000 treballadors?

Palma, a 21 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BE)
RGE núm. 15464/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a 72 milions per ajudar 30.000 treballadors (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.

D'on té previst obtenir els 72 milions anunciats per la
presidenta del Govern per tal de beneficiar els prop de 30.000
treballadors?

Palma, a 21 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BF)
RGE núm. 15465/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a 72 milions per ajudar 30.000 treballadors (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.

En quants d'anys té previst executar el pla de xoc amb els
72 milions anunciats per la presidenta del Govern per tal de
beneficiar prop de 30.000 treballadors?

Palma, a 21 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 15356/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convocatòria
d'ajudes per a rehabilitació d'habitatges.

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

Està previst per a 2020 una nova convocatòria d'ajudes per
cobrir les actuacions de rehabilitació d'habitatges en matèria de
barreres arquitectòniques realitzades durant el 2019?

Palma, a 15 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 15535/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació de
l'estratègia per diversificar l'economia al conjunt de les
Illes.

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.

Creu la presidenta que l'estratègia del Govern per
diversificar l'economia per mitjà de les empreses tecnològiques
és realista pel que fa a la seva aplicació al conjunt de les Illes?

Palma, a 22 d'octubre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

C)
RGE núm. 15553/20, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a obtenció de títols oficials a pesar de tenir
assignatures pendents.

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

Sr. March, com a conseller d'Educació i com a docent,
quina opinió li mereix la intenció de la ministra Celaá de
permetre l'obtenció de títols oficials a pesar de tenir
assignatures pendents?

Palma, a 20 d'octubre de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

D)
RGE núm. 15554/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
tancament de bars.

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, està vostè d'acord amb el tancament dels
bars a la 1.00 h?

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

E)
RGE núm. 15555/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a propostes
per minimitzar l'impacte econòmic i social a l'àmbit de l'oci
i la cultura.

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

Quines propostes planteja el Govern per minimitzar
l'impacte econòmic i social de les restriccions imposades en els
àmbits de l'oci i la cultura?

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

F)
RGE núm. 15557/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a percentatge de participació del Govern
de l'Estat en el finançament de la Llei de promoció de
l'autonomia personal i d'atenció a persones en situació de
dependència l'any 2019.

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, quin va ser el percentatge de participació
del Govern de l'Estat en el finançament de la Llei de promoció
de l'autonomia personal i d'atenció a persones en situació de
dependència l'any 2019?

Palma, a 23 d'octubre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

G)
RGE núm. 15558/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a manteniment d'un sistema de finançament sense
modulacions.

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

Sra. Presidenta, li sembla bé que el Govern de l'Estat
mantinguin sense cap modulació un sistema de finançament on
qui més paga no és el més ric i és el que està més afectat
econòmicament per la crisi econòmica de la COVID-19?

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

H)
RGE núm. 15560/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ajust dels comptes públics de la CAIB per a 2021 davant la
caiguda d'ingressos i la incertesa de la recuperació
econòmica 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.

Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, creu vostè que
els 636,83 milions en concepte de finançament estatal i
finançament europeu són suficients per ajustar els comptes
públics de la CAIB per a 2021 davant la caiguda d'ingressos
que ha reconegut i davant la incertesa de la recuperació
econòmica de les Illes Balears?

Palma, a 23 d'octubre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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I)
RGE núm. 15562/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament a proveïdors.

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, té previst
el Govern augmentar el termini de pagament a proveïdors?

Palma, a 22 d'octubre de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

J)
RGE núm. 15563/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recuperació del turisme 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,
considera que des del Govern s'està fent tot el possible per
recuperar el turisme a les Illes Balears?

Palma, a 22 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

K)
RGE núm. 15564/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
matança de cabres a l'illot d'Es Vedrà.

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

Sr. Conseller de Medi Ambient i Territori, quina opinió li
mereix la matança de cabres a l'illot d'Es Vedrà?

Palma, a 22 d'octubre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

L)
RGE núm. 15565/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris d'elecció
dels municipis per distribuir l'aigua regenerada a les zones
del pla i sud de Mallorca.

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.

Quins criteris s'han seguit per tal d'elegir els municipis en
relació amb la distribució d'aigua regenerada a les zones del pla
i sud de Mallorca?

Palma, a 22 d'octubre de 2020
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

M)
RGE núm. 15566/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació
dels voluntaris de Protecció Civil.

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

Quines actuacions formatives ha realitzat el Govern als
voluntaris de Protecció Civil?

Palma, a 22 d'octubre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 15567/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya de vacunació contra la grip.

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, com valora l'inici de la campanya
de vacunació contra la grip?

Palma, a 22 d'octubre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

O)
RGE núm. 15568/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau
de compliment de les mesures de restricció imposades per
lluitar contra la pandèmia.

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.
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Com valora la consellera de Salut el grau de compliment de
les mesures de restricció imposades fins ara per lluitar contra
la pandèmia?

Palma, a 22 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

P)
RGE núm. 15569/20, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a competències de
l'àrea del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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, té
vostè clares les competències de la seva àrea?

Palma, a 22 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

Q)
RGE núm. 15570/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condicions per al suport als pressuposts de 2021.

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, està disposada a acceptar les condicions que
li vaig proposar en el Debat sobre l'acció política i de govern
per comptar amb el suport del Grup Popular als pressuposts de
2017?

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

R)
RGE núm. 15575/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures d'impuls d'activitat de la cadena de valor de la
indústria turística.

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

Sra. Presidenta, davant la reactivació de l'activitat turística
a les illes Canàries, quines noves mesures es plantegen en el

Govern per impulsar l'activitat de la cadena de valor de la
indústria turística de les Illes Balears?

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 15457/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
homenatge al cementiri de Maó (1), davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

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

En relació amb l'acte homenatge previst per a dia 24
d'octubre de 2020 al cementiri de Maó, en el qual participarà el
Govern mitjançant la Direcció general de memòria
Democràtica, s'ha assegurat el Govern que cap dels homenatjats
tingui relació amb actes que suposin vulneracions de drets
humans?

Palma, a 20 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

B)
RGE núm. 15458/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
homenatge al cementiri de Maó (2), davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

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

En relació amb l'acte homenatge previst per a dia 24
d'octubre de 2020 al cementiri de Maó, en el qual participarà el
Govern mitjançant la Direcció general de memòria
Democràtica, quins tràmits d'investigació s'han realitzat?

Palma, a 20 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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C)
RGE núm. 15459/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
homenatge al cementiri de Maó (3), davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

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

En relació amb l'acte homenatge previst per a dia 24
d'octubre de 2020 al cementiri de Maó, en el qual participarà
el Govern mitjançant la Direcció general de memòria
Democràtica, quin ha estat el resultat dels tràmits d'investigació
realitzats?

Palma, a 20 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 15316/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a suport i impuls del
corredor mediterrani, davant la Comissió d'Economia.

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

El 19 d'octubre de 2013 el Parlament Europeu va incloure
el Corredor Mediterrani entre els projectes prioritaris de la
xarxa bàsica transeuropea de transport. Aquest acord suposa la
possibilitat que la Unió Europea financiï al voltant del 40%
dels costs de les infraestructures de la xarxa viària, ferroviària,
ports i aeroports tant per a viatgers com per a mercaderies. Per
tant, el Corredor Mediterrani també pot afectar positivament
ports i aeroports de les Illes Balears.

Així, en general l'impuls del Corredor Mediterrani per a les
Illes Balears no només pot suposar una millora
d'infraestructures si no tenir molt a prop un gran eix de
comunicació que provocarà una millora de la nostra
competitivitat. Hem de tenir ben present que al voltant del 80%
de les mercaderies que arriben a Balears ho fan provinents dels
ports de Barcelona i València.

L'actual conjuntura provocada per la COVID-19 fa que el
projecte del corredor Mediterrani sigui de màxima rellevància.
En aquest sentit el Fons de Reconstrucció de la Unió Europea
pot significar un impuls a aquesta xarxa transeuropea. La
reactivació de l'economia a través d'importants inversions pot
generar un gran efector multiplicador i generar noves
oportunitats de creixement i canvi econòmic. En aquest sentit
el potencial del Corredor Mediterrani és enorme.

La zona del Corredor Mediterrani a l'Estat espanyol
representa al voltant del 40% de la població total i la meitat de
les exportacions estatals. La reducció en temps i el cost del
transport que el corredor comportaria per al trànsit de
mercaderies i passatgers generaria un augment de l'activitat
logística i atrauria noves inversions d'alt valor afegit.

Atès que en un horitzó temporal de mitjà i llarg termini les
Illes Balears han d'aconseguir avançar en la diversificació
econòmica, potenciar la indústria i mantenir una presència del
sector primari, objectius pels quals el Corredor Mediterrani és
una plataforma molt interessant.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar totes les accions (reunions, estudis,
peticions, pressió política...) perquè la Unió Europea i l'Estat
espanyol donin un nou impuls al Corredor Mediterrani.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a incloure el Corredor Mediterrani entre els projectes
estratègics i prioritaris susceptibles de rebre recursos del Fons
de Reconstrucció que la Unió Europea impulsa a conseqüència
de la COVID-19.

Palma, a 14 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 15319/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a concert de places vacants dels centres d'educació
infantil privats autoritzats per tal de poder oferir opcions
a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Les famílies amb infants de 0 a 3 anys necessiten servir-se
d’una guarderia o escoleta per poder conciliar la vida familiar
i laboral. Fa una sèrie d’anys que les places públiques són
totalment insuficients i molts de nins queden cada any en llista
d’espera, com per exemple a Palma.



4104 BOPIB núm. 71 -  23 d'octubre de 2020

Enguany encara ha estat pitjor, perquè moltes famílies que
no han obtingut plaça a una escoleta pública, han hagut de
renunciar també a demanar una plaça en un centre d’educació
infantil privat perquè no ho poden assumir econòmicament.

Els preus de sosteniment dels centres també són alts amb les
despeses de protecció sanitària i les noves ràtios d’infants, per
la qual cosa esdevé més necessari que mai concertar i
subvencionar aquestes places privades: tant perquè hi hagi
places assequibles per a tothom, com perquè els centres siguin
viables i no es vegin abocats al tancament. No oblidin que
aquests centres han hagut d’invertir en mesures sanitàries,
reduir aules, reduir despeses de personal i fins i tot acomiadar
treballadores o tancar. I estam xerrant d’un centenar de centres
d’educació infantil privats autoritzats que per no formar part de
la xarxa pública han quedat discriminades de les ajudes
públiques del Govern, concedides només a 35 centres de la
xarxa. I els partits d’esquerres els han negat una ajuda
extraordinària i urgent que el Grup Parlamentari Popular va
sol·licitar per compensar aquesta discriminació pública.

A més hi ha unes 400 places disponibles, per la qual cosa si
es concerten i se subvencionen, podrien ajudar a resoldre
ambdós problemes: de feina per a les empreses i de conciliació
per a les famílies.

És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a concertar les places vacants dels centres d’educació
infantil privats autoritzats per tal de poder oferir opcions a totes
les famílies amb infants de 0 a 3 anys que ho sol·licitin i quedin
en llista d’espera any rere any.

Palma, a 14 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 15320/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a escoles d'estiu i altres períodes no lectius (Nadal
i Setmana Santa) amb activitats lúdiques, esportives i
educatives, a un preu simbòlic i assequible per facilitar la
conciliació familiar i laboral, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

A principis d’octubre va comparèixer la consellera Costa a
petició del Grup Popular i es va posar de manifest que darrere
les fotografies per anunciar un pla de conciliació encara no hi
havia res.

La consellera no tenia cap document de treball fet ni sabia
quan aprovaria alguna mesura. Fins i tot va dir que fins l’any

2021 no estaria fet el pla, un any i mig, el que ens fa pensar
quin temps es necessitaria per aplicar-lo.

Hi ha tota una sèrie d’actuacions que no poden esperar el
futur pla i que són reclamades urgentment per les famílies, com
ara la necessitat d’organització d’escoles d’oci i activitats per
a fills a l’època d’estiu i d’altres períodes de vacances (Nadal
o Pasqua) que normalment compliquen molt la conciliació a les
famílies, perquè no hi ha escola durant un parell de setmanes
seguides i es necessita una solució real, que sigui de preu
simbòlic i assequible a totes les famílies, sense haver d’acudir
a altres familiars o haver de renunciar a la feina per tenir cura
dels infants.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure i coordinar amb els consells insulars i
ajuntaments, escoles d’estiu i altres períodes no lectius (Nadal
i Setmana Santa) amb activitats lúdiques, esportives i
educatives, a un preu simbòlic i assequible, en general, per
facilitar la conciliació familiar i laboral, de forma urgent,
mentre s’elabora i es posa en funcionament el Pla de
Conciliació Autonòmic per a les Illes Balears.

Palma, a 14 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 15321/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a subvenció del preu dels menús escolars de tots els
centres públics i concertats de les Illes Balears, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Presentam la iniciativa de subvencionar públicament els
preus dels menús escolars dels centres educatius de les Illes
Balears, ja que està relacionada molt directament amb la
conciliació del dia a dia. El Grup Popular ja va presentar una
proposició no de llei en aquest sentit que els partits d’esquerres
varen rebutjar, i ara seria un bon moment per reconsiderar
aquesta possibilitat ateses les mesures sanitàries imposades per
a la lluita contra la pandèmia de la COVID-19; moltes escoles
han hagut de reorganitzar els menjadors, afegir mesures de
neteja i desinfecció, incrementar els auxiliars de cuina, fer més
torns per dinar amb grups petits, habilitar nous menjadors... i
això suposa una repercussió de pujada dels preus dels menús a
les famílies.

Si ja érem la comunitat amb els preus més alts d’Espanya
amb 6€ de mitjana, ara arriba a 8 i 10€ el menú d’un nin per un
dia. I les famílies necessiten d’aquest servei per conciliar,
sobretot a les escoles amb jornada partida.
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Per això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a subvencionar el preu dels menús escolars de tots els
centres educatius públics i concertats de forma general, atès
que són dels més cars d’Espanya, a fi de facilitar l’accés a totes
les famílies i avançar en la conciliació dels horaris escolars amb
la jornada laboral dels pares i mares.

Palma, a 14 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 15326/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a prevenció i lluita
contra l'assetjament immobiliari i ajuda a persones que
puguin patir un desnonament per impagament de lloguer
o hipoteca, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

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

Definició

El fenomen del "mobbing", "blockbusting" o assetjament
immobiliari ha augmentat en els darrers anys i afecta
especialment els inquilins d'edat avançada que viuen en
immobles de renda antiga a preus molt baixos.

A això hi han ajudat les dificultats per accedir a un
habitatge en propietat, l'increment de la demanda del lloguer
d'habitatges amb finalitats turístiques i les polítiques
liberalitzadores de l'any 2013 de la Llei d'arrendaments urbans,
que no sols està dificultant l'accés del ciutadà a l'habitatge sinó
que està fent resorgir pràctiques abusives per part de molt
propietaris cap als seus inquilins.

Aquest "nou" delicte consisteix a emprar pressions
psicològiques, talls de llum, avaries sense arreglar, negativa a
cobrar la renda, abandonament total del manteniment de
l'edifici, manca d'higiene i manteniment.

Normalment aquests assetjaments responen a dues
motivacions:
1. Els actes relacionats amb contractes d'arrendament de renda

antiga, amb la problemàtica consistent en què l'import de la
seva renda podria augmentar-se molt i aquesta s'adeqüés als
preus de mercat.

2. Situacions en les quals un promotor vulgui, sense l'acord
dels propietaris, demolir i reconstruir un edifici, per a la
seva posterior venda i especulació.

En molts de casos es produeix perquè es regeixen per la
TRLAU de 1964, que malgrat estar derogada, s'aplica als
arrendaments de l'anomenada "renda antiga". Un bon nombre
d'arrendataris estan obligats al pagament d'una renda congelada
sols actualitzable pel valor de l'IPC, tal i com estableixen les
disposicions transitòries primera i segona de la LAU de 1994,
que es remeten a la seva vegada al text refós anterior.

El pagament de rendes molt per davall de mercat provoca
que els propietaris no obtenguin un rendiment que consideren
suficient per mantenir la seva propietat en condicions dignes
(recordi's l'obligació del propietari d'efectuar reparacions a la
finca arrendada) i optin, per evitar la pròrroga forçosa o les
subrogacions permeses legalment i seguir obtenint baixos
rendiments, per dur a terme aquest tipus de pràctiques.

Un cop aconseguit l'objectiu amb aquestes actuacions
habitualment s'especula amb aquesta finca, ja que quan es va
produir un especial auge d'aquesta pràctica, estàvem immersos
en l'anomenada "bombolla immobiliària". Aquest especial auge
fou el que el legislador penal considerà determinant a l'efecte
de tipificar expressament aquestes conducte que atempten al
legítim gaudi de l'habitatge en els articles 172.1 paràgraf tercer
i 173.1 paràgraf tercer del Codi Penal.

El Codi Penal

La Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi
Penal, estableix el següent referit a l'assetjament immobiliari:

"Article 172
1. El qui, sense estar-hi legítimament autoritzat, impedeixi
a un altre amb violència fer el que la llei no prohibeix, o el
compel·leixi a fer el que no vol, sigui just o injust, ha de ser
castigat amb la pena de presó de sis mesos a tres anys o
amb una multa de 12 a 24 mesos, segons la gravetat de la
coacció o dels mitjans emprats.

Quan la coacció exercida tingui com a objecte impedir
l’exercici d’un dret fonamental se li han d’imposar les
penes en la meitat superior, llevat que el fet tingui
assenyalada una pena superior en un altre precepte d’aquest
Codi.

També s’han d’imposar les penes en la meitat superior
quan la coacció exercida tingui per objecte impedir el
legítim gaudi de l’habitatge.

Article 173
1. El que infligeix a una altra persona un tracte degradant,
i menyscaba greument la seva integritat moral, es castiga
amb la pena de presó de sis mesos a dos anys.

Han de ser castigats amb la mateixa pena els que, en
l’àmbit de qualsevol relació laboral o funcionarial i
prevalent-se de la seva relació de superioritat, duguin a
terme contra un altre de forma reiterada actes hostils o
humiliants que, sense arribar a constituir tracte degradant,
suposin assetjament greu contra la víctima.

També s’ha d’imposar la mateixa pena a qui de forma
reiterada porti a terme actes hostils o humiliants que, sense
arribar a constituir tracte degradant, tinguin per objecte
impedir el legítim gaudi de l’habitatge."

Els delictes contra la integritat moral, que impliquen un
contingut d'accentuada humiliació per a la víctima (assetjament
immobiliari, laboral, sexual, escolar...) estan regulats pels
articles 172 a 177. Agrupen, juntament amb la tortura i els
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maltractaments comesos per funcionaris, una figura sense
precedents: el delicte de greu tractament degradant contra la
persona.

Quan s'hagi compromès la integritat moral és indiscutible
l'aplicació de l'art. 173.1 del Codi Penal. La persona no té per
què resignar-se a aguantar el mal que li ocasiona qui
il·lícitament s'entesta a doblegar la seva voluntat, en alguns
casos recurrent a la picaresca. El delicte d'assetjament
immobiliari implica, en molts casos, un delicte d'estafa (arts.
248, 249, 250, 251 i 251 bis del Codi Penal).

El dret a l'habitatge

L'habitatge és un dret humà perquè constitueix una de les
condicions mínimes necessàries per viure amb dignitat. Aquest
dret a l'habitatge adequat definit per les Nacions Unides inclou
la protecció contra el desallotjament forçós i la protecció contra
ingerències arbitràries a la llar, el dret a elegir la residència i el
dret a la llibertat de circulació.

El dret a l'habitatge, per considerar-lo "adequat", ha de
reunir com a mínim set atributs:
1. La seguretat de la tenència.
2. Disponibilitat de serveis, materials, instal·lacions i

infraestructura.
3. Assequibilitat: l'habitatge no és adequat si el seu cost posa

en perill o dificulta el gaudi d'altres drets humans dels seus
ocupants.

4. Habitabilitat.
5. Accessibilitat en consideració a les necessitats específiques

dels grups desfavorits o marginats.
6. Ubicació: accés a ocupació i serveis i no estar ubicada en

zones contaminades o perilloses.
7. Adequació cultural.

La Llei 5/2018, d'habitatge de les Illes Balears

La Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes
Balears (BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018), estableix,
entre d'altres, els següents preceptes que són importants per la
qüestió que ocupa aquesta proposició no de llei:

"Article 2. Principis rectors
1. Els principis rectors de la política d’habitatge de la
comunitat autònoma de les Illes Balears són:
(...)
1. g) Promoure la diversitat i la cohesió social en els barris
i els sectors residencials de les ciutats i els pobles com a
garantia d’una integració adequada a l’entorn urbà o rural,
i prevenir o evitar fenòmens de segregació, exclusió,
discriminació o assetjament per raons socioeconòmiques,
demogràfiques, de gènere, culturals, religioses o de
qualsevol altre tipus.

Article 3. Situació d’especial vulnerabilitat en matèria
d’habitatge
1. S’entendrà que es troben en situació d’especial
vulnerabilitat en matèria d’habitatge les famílies o unitats
de convivència que tenguin problemes per accedir o
mantenir un dret d’ús, per qualsevol títol admès legalment,
a un habitatge habitual digne i, addicionalment, verifiquin
les següents condicions:
(...)

1. e) Jubilats.

Article 32. Servei d’acompanyament en matèria d’habitatge
1. Es crea el Servei d’acompanyament en matèria
d’habitatge, adscrit a l’Institut Balear de l’Habitatge
(IBAVI), d’accés universal i gratuït.
2. El funcionament d’aquest servei d’àmbit autonòmic serà
independent respecte dels que hagin creat o puguin crear els
ens locals en l’àmbit de les seves competències.
3. L’organització i el funcionament d’aquest servei s’han
d’establir a la normativa de desenvolupament oportuna.

Article 33. Funcions del Servei d’acompanyament en
matèria d’habitatge
1. 1. El Servei d’acompanyament en matèria d’habitatge
ofereix un assessorament voluntari i gratuït a les persones
físiques en els processos d’accés a l’habitatge i de defensa
d’aquest.
2. El Servei d’acompanyament ha de proporcionar, com a
mínim, acompanyament social, si escau, assessorament
jurídic i tècnic especialitzat i personalitzat en relació amb:

a) Les situacions de pèrdua o de dificultat en el
pagament de les obligacions econòmiques vinculades a
l’habitatge habitual: sobreendeutament, reestructuració del
deute hipotecari, impagament o retard en el pagament de les
quotes hipotecàries o les rendes del lloguer i dació en
pagament del’habitatge habitual.

b) Les obligacions precontractuals i les possibles
clàusules abusives en el finançament, l’arrendament o la
compravenda d’habitatges, amb trasllatposterior de les
incidències detectades a l’administració competent en
matèria de consum.

c) El lloguer o la compra d’un habitatge.
d) La informació sobre les ajudes existents en matèria

d’habitatge.
e) L’acompanyament, l’assessorament i la gestió relativa

a la garantia del manteniment dels subministraments bàsics.
f) El finançament relacionat amb l’habitatge.

Article 34. Convenis o acords de col·laboració
L’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) gestionarà

aquest servei i podrà subscriure convenis o acords de
col·laboració amb els ajuntaments, els consells insulars, així
com amb la resta d’administracions públiques, les
associacions, els col·legis professionals i altres entitats
sense ànim de lucre per a la prestació del servei
d’acompanyament.

Aquest servei ha d’actuar de manera independent a
aquelles iniciatives que puguin posar en marxa en matèria
d’habitatge altres administracions públiques i entitats
privades sense ànim de lucre, per la qual cosa es cercaran
les fórmules més adients per coordinar els esforços i
complementar l’assessorament que en matèria d’habitatge
s’ofereixi de forma gratuïta a la ciutadania."

Igualment abunda amb altres preceptes referits a la funció
social de l'habitatge, dret a l'habitatge en situacions de
vulnerabilitat, qualitat, disseny i habitabilitat, conservació i
rehabilitació, protecció als usuaris i també a les competències
de les Administracions Públiques pel que fa a oferir la seva
protecció als destinataris del dret a l'habitatge.
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Conclusions

Es fa palesa la necessitat d'incloure una perspetiva
addicional en l'anàlisi de la realitat de l'habitatge de les nostres
Illes que contempli el fenomen de l'assetjament immobiliari i
permeti tenir a les administracions competents en matèria
d'habitatge, però també a les Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat, dels mecanismes suficients per afrontar aquesta
problemàtica i que inclou, a més, el de les estafes
immobiliàries.

Igualment segueix sent necessària una coordinació de
polítiques socials juntament amb polítiques d'habitatge per
poder donar sortida les necessitats de persones que, per
impossibilitat d'afrontar un lloguer o la hipoteca d'un pis, es
veuen abocades a un desnonament.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats presenten
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les següents accions:

1. Analitzar el fenomen de l'asssetjament i les estafes
immobiliàries i incloure la seva perspectiva en les accions
tendents a la millora de la qualitat de l'habitatge.

2. Impulsar el Servei d'Acompanyament en matèria d'Habitatge
o qualsevol altre instrument que es pugui determinar fruit de la
subscripció de convenis de col·laboració amb Administracions
i altres entitats competents en matèries d'Habitatge i Serveis
Socials: ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, consells insulars, col·legis professionals, associacions
sense ànim de lucre, etc.

Aquest servei o instrument, que haurà d'incloure les
funcions previstes a l'article 33 de la Llei 5/2018, de 19 de
juny, de l'habitatge de les Illes Balears, tendrà un reforç
específic de coordinació amb polítiques de Serveis Socials per
atendre sobretot les situacions derivades de la pèrdua o de
dificultat en el pagament de les obligacions econòmiques
vinculades a l’habitatge habitual: sobreendeutament,
reestructuració del deute hipotecari, impagament o retard en el
pagament de les quotes hipotecàries o les rendes del lloguer i
dació en pagament del’habitatge habitual.

A més, haurà d'incloure mecanismes de detecció,
assessorament i ajuda a les víctimes d'assetjaments i estafes
immobiliàries per tal que puguin denunciar-les degudament i
obtenir tot el suport possible per part de l'Administració.

3. Instar el Govern d'Espanya perquè, a través de les Forces i
Cossos de Seguretat de l'Estat així com del Poder Judicial,
s'intensifiquin i millorin les mesures de detecció, persecució i
sanció d'aquests delictes d'assetjament immobiliari.

Palma, a 13 d'octubre de 2020
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Joan Josep Mas i Tugores

Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 15343/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a transport
ferroviari de qualitat, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial.

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

Mallorca arrossega des de fa anys un greu problema de
mobilitat per la manca de transport públic eficient que doni
resposta a les necessitats dels ciutadans cada vegada més
conscienciats de la necessitat d’anar cap a una mobilitat més
sostenible. Les denúncies provocades pel mal funcionament del
servei de tren a Mallorca han estat constants i repetides any rere
any.

Des de l’Associació d’Usuaris del Tren es denuncia el mal
funcionament del servei de tren en els diversos trajectes que
pateixen greus problemes de saturació a hores punta per falta
de vagons i per unes freqüències que són del tot insuficients a
causa de l’augment constant d’usuaris -fins al punt d’haver de
deixar a usuaris a les andanes sense poder pujar al tren per falta
d’espai als vagons.

L’augment de la població a Balears ha fet augmentar el
nombre d’usuaris del tren a Mallorca -un 25% més des de
2015. Per contra, el Govern de les Illes Balears va reduir el
març de 2017 les freqüències un 31% i les va anar augmentant
fins a situar-les ara un 17% per sota de les de principis de 2017.

A més, la falta de personal a Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM) provoca en els usuaris una manca d’atenció i
informació sense precedents, ja que davant la suspensió de
serveis o retards, a la majoria d’estacions no es fa cap avís a
través de megafonia o de pantalles informatives.

A principis de gener d’aquest any, el conseller de Mobilitat
i Habitatge, Marc Pons, anunciava un augment de la plantilla
d'SFM en el termini d’un any i mig que, a posteriori,
culminaria amb un augment de les freqüències a partir de
mitjans de 2021. No podem esperar tant. La situació ha
esdevingut insostenible i pot col·lapsar en qualsevol moment.
Per aquest motiu es fa necessari i urgent accelerar el procés
d’augmentar la plantilla d'SFM i dels mitjans escaients per
garantir l’eficàcia del transport públic i el compliment de les
mesures sanitàries enfront de la COVID-19.

Si el que volem és una mobilitat sostenible a Mallorca hem
de començar per donar un bon servei de transport públic al
ciutadà i al visitant. I això suposa la posada en marxa de tota
una sèrie de mesures que incentivin l’ús del transport públic a
residents, a turistes i a visitants. Alguna d’aquestes mesures
implica augmentar el ventall d’abonaments i/o establir un punt
d’informació turística permanent dins l’Estació Intermodal que
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faciliti informació d’interès turístic dels diferents pobles que
poden visitar en el seu recorregut en tren o bus.

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

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar el procés de contractació de nous
treballadors a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) i a dotar
econòmicament i de forma suficient aquest servei perquè les
contractacions es facin efectives el més aviat possible, sempre
abans de dia 1 de gener de 2021.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar les freqüències en hores puntes en els
trajectes de més afluència d’usuaris, en especial a les línies
Manacor/Palma i Sa Pobla/Palma que alternarien trajectes
ordinaris de parades en totes les estacions amb trajectes en la
modalitat de semidirectes entre els pobles d’origen i Inca
escurçant així la durada d’alguns trajectes.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar el ventall d’abonaments, introduint un
abonament multipersonal de 10 viatges i un abonament per dies
destinat a visitants i/o turistes.

Palma, a 8 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
La portaveu
Catalina Pons i Salom

G)
RGE núm. 15347/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a millora de la
connectivitat de Menorca, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

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

Cada vegada és més habitual que els menors prenguin vols
en solitari, per passar les vacances amb familiars o per reunir-se
de forma regular amb el progenitor que viu en una ciutat
diferent en el cas de les parelles separades. Això ha fet
augmentar la demanda del servei d’acompanyament perquè
suposa una necessitat per a moltes famílies.

El servei d’hostessa o acompanyament és un servei que
algunes companyies aèries ofereixen i que consisteix en
l'acompanyament i la cura del menor des de la seva recollida en
facturació fins al lliurament en l'aeroport de destinació,
incloent-hi l'acompanyament en trànsit en cas de transbord.

A Balears només tres companyies ofereixen aquest servei
(Norwegian, Air Europa i Ibèria) que surt molt car a les
famílies, ja que al preu del vol cal afegir el preu del servei
d’acompanyament que varia depenent de l'aerolínia (en vols a

la península Norwegian cobra uns 50€ per trajecte, Air Europa
35€ i Ibèria uns 45€) i a aquestes tarifes no se'ls aplica el
descompte per als residents.

Aquest sobrecost dels viatges fa que a moltes famílies els
surti més a compte acompanyar ells mateixos els menors i
tornar el mateix dia.

La companyia Vueling va cancel·lar el setembre de 2017 el
servei d'acompanyament que donava als menors quan aquests
havien de viatjar sols i, des de llavors, no existeix el servei.
Aquesta decisió afectà molt greument la connectivitat de l'illa
de Menorca, ja que Vueling és l’única aerolínia que opera la
ruta Menorca-Barcelona.

A més, hem d’afegir l’actual situació d’Air Europa que està
en procés d’absorció per part d’Ibèria i que ara per ara ja ha
suposat la cancel·lació del vol de tornada a Menorca des de
Palma el capvespre que impossibilita anar a Palma i tornar a
Menorca el mateix dia amb aquesta companyia aèria, el que
obliga a fer nit a Palma o agafar un vol de tornada amb Ibèria.
A més, per altra banda, impossibilita el servei
d’acompanyament a un preu assequible, ja que el cost del
servei amb Air Europa és de 2,5€ per trajecte, mentre Ibèria
aplica els mateixos preus del servei que té per trajectes amb la
península (45€). El que suposa multiplicar per 18 el cost del
servei d’hostessa o acompanyament.

Una vegada més, veiem com el cost de la insularitat recau
sobre els mateixos residents balears. Uns costos d’insularitat
que a vegades són dobles (en el cas de Menorca i Eivissa) o
triples (en el cas de Formentera).

La compensació adequada del fet insular és una exigència
històrica de les Illes Balears que requereix polítiques de
mobilitat valentes per part del Govern de l’Estat per pal·liar les
mancances quasi endèmiques que aquesta insularitat provoca
a residents, viatgers i turistes.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a negociar amb les aerolínies que operen amb les
Balears, perquè es recuperi o s’implementi el servei
d’acompanyament als menors, què seria subvencionat en part
pel Govern de l’Estat per als usuaris residents a les Illes
Balears.

Palma, a 14 d'octubre de 2020
Les diputades
Catalina Pons i Salom
Maria Antònia Sureda i Martí
El portaveu
Josep Melià i Ques
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H)
RGE núm. 15410/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a suport a l'ensenyament privat dels centres i
acadèmies que imparteixen classes particulars, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Darrerament hem vist que el Govern de l’Estat ha anunciat
la possibilitat de pujar l' IVA de l’ensenyament i la sanitat
privada al 21%, encara que també es cert que la ministra
d’Hisenda ha manifestat que es tracta d’un document de treball
a dia d’avui.

L’Associació d’Ensenyament Privat de Menorca, integrada
a PIME, ha manifestat el seu total rebuig a la proposta de
pujada de l’IVA, ja que aquest fet constituirà una amenaça per
a la desaparició d’aquesta oferta d’acadèmies i centres de repàs,
tal i com han fet públic als mitjans de comunicació.

No és just fer una equiparació d’aquest servei amb els
productes i serveis de luxe, perquè la majoria dels usuaris de
l’ensenyança privada són classes particulars fruit d’una
necessitat individual de l’alumnat.

A dia d’avui a Menorca hi ha almanco 13 empreses
associades a PIME, que donen feina a 45 professors que
imparteixen classe a un miler d’alumnes. Es tracta d’acadèmies
especialment d’ensenyament tradicional, classes de repàs, etc.

D’altra banda el fet d’imposar més pressió fiscal implicaria
dificultar encara més el gran esforç que estan fent aquest
centres per mantenir obertes les seves portes, mantenir els llocs
de feina i desenvolupar la seva tasca, en l’actual situació de
crisi econòmica i sanitària que, a dia d’avui, ja s’ha vist molt
afectada.

Es tracta de poder mantenir el servei i que la major pressió
fiscal no impliqui incrementar l’economia submergida i la
competència deslleial.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a renunciar a dur a terme qualsevol pujada de l’IVA i en
concret l’anunciada del 21% a l’ensenyament privat, en
especial als centres que imparteixen classes particulars.

2. El Parlament de les Illes Baleares insta al Govern de les Illes
Balear a establir un sistema de bons, els beneficiaris dels quals
siguin les famílies, amb la finalitat de que siguin canviables en
centres i acadèmies legalment constituïdes de classes
particulars.

Palma, a 16 d'octubre de 2020
Els diputats
Juan Manuel Lafuente i Mir
María Salomé Cabrera i Roselló

El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

I)
RGE núm. 15424/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a semipresencialitat i igualtat de condicions en els
centres educatius de les Illes Balears, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Davant el curs 2020-21, la Conselleria d’Educació del
Govern de les Illes Balears va decidir que l’activitat lectiva es
faria amb semipresencialitat a les aules que fos necessari a
partir de 2n ESO per poder garantir que els grups no superessin
els 20 alumnes com a mesura de protecció sanitària.

El problema és que es va informar als equips directius amb
deu dies d’antelació de l’inici del curs i sense aportar recursos
econòmics afegits perquè l’aplicació de la mesura es fes de
forma igualitària a tots els centres educatius de les Illes.

Això ha originat que hi ha escoles que han pogut habilitar
100% presencial tota l’etapa de Secundària i Batxillerat,
d’altres escoles que apliquen la semipresencialitat en els grups
de 2n d’ESO en endavant, i d’altres a cursos superiors.

També a la vegada hi ha escoles on el sistema
semipresencial suposa que el grup que està de torn a casa seva
pot seguir les classes en streaming per videocàmara perquè el
seu centre disposa de recursos econòmics i tecnològics adients
per habilitar-ho; altres escoles on els alumnes romanen a casa
seva únicament fent deures sense més opcions, per l’absència
de recursos; i d’altres que fan algunes hores on line i la resta
fan deures. Fins i tot a un mateix municipi hi ha instituts que
fan diferents opcions de semipresencialitat segons les seves
possibilitats.

Això ha generat que el curs es desenvolupi amb evident
desigualtat d’oportunitats i iniquitat entre els alumnes en funció
del centre on assisteixen, fins al punt que hi haurà alumnes que
tendran manco dies efectius de classe i avançaran de forma
diferent en el currículum que els correspon.

La situació ha ocasionat alarma i incertesa en les famílies,
per diferents motius: la dificultat de conciliació que suposa
deixar els adolescents tot sols a casa seva durant la jornada
laboral, la preocupació que els adolescents d’edat primerenca
disposin d’internet a casa seva sense cap control, i els dubtes de
viabilitat que el propi sistema semipresencial genera. Algunes
d’elles s’han organitzat per cercar professors de repàs o
cuidadors per als seus fills per als dies que no tenen torn
presencial, a fi que no estiguin tot sols sense vigilància ni
seguiment lectiu la meitat dels dies laborables, situació que
consideram que no és de rebut perquè suposa establir una
‘escola alternativa’ per part dels pares i les mares per cobrir les
mancances que la manca d’inversió pública en l’educació
obligatòria genera als seus fills.



4110 BOPIB núm. 71 -  23 d'octubre de 2020

Els informes d’experts en salut pública i mental alerten que
la semipresencialitat té conseqüències negatives que s’han de
contrarestar. Per una banda no és recomanable pedagògicament
als alumnes més joves de 2n d’ESO ja que perden capacitat
d’autocontrol i d’organització per la falta de maduresa, també
perquè necessiten estar pautats externament per adquirir un
procediment bàsic organitzat, així com per la tendència
inevitable al mínim esforç en aquelles tasques menys atractives
i dificultoses si no tenen un seguiment proper.

També alerten de l’ús de mòbils i tauletes per a altres
finalitats que no siguin lectives durant totes les hores que
romanen tot sols a casa seva.

A la vegada insisteixen que la mateixa crisi sanitària
afectarà negativament la seva trajectòria acadèmica i els seus
aprenentatges, per la qual cosa hi ha determinats cursos que són
estratègics i definitius com és el cas dels alumnes de 2n de
Batxillerat com a passa prèvia a la selectivitat.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar una partida econòmica extraordinària i
suficient per fer viable l’aplicació de la semipresencialitat en
igualtat de condicions a tots els centres educatius sostinguts
amb fons públics (públics i concertats) de manera que puguin
adaptar les seves infraestructures i adquirir els recursos
tecnològics i de connectivitat necessaris per tenir els mateixos
cursos en torns semipresencials i amb un funcionament
equivalent. La finalitat és que tots els alumnes tenguin una
formació presencial o semipresencial segons el nivell que
cursen i independentment del centre al qual pertanyin, i a la
vegada que la semipresencialitat funcioni de forma equitativa
a tots els centres de manera que tots els alumnes que romanen
a casa seva puguin seguir les classes en directe per videocàmara
(en streaming) i puguin interactuar freqüentment amb el grup.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les inversions públiques que siguin
necessàries perquè tots els alumnes de 1r i 2n d'ESO puguin
cursar els seus estudis de forma 100% presencial per raons
pedagògiques i de conciliació familiar, així com perquè tampoc
no s'apliqui la semipresencialitat als alumnes de 2n de
Batxillerat per les seves repercussions negatives en
l’aprenentatge i les oportunitats futures, tot conformement amb
les recomanacions dels experts en salut pública.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir protocols específics per als alumnes amb
factors de risc com són els diagnosticats amb trastorns TDAH,
l’espectre autista o amb conductes disruptives, ja que es poden
veure especialment afectats per la interrupció de l’educació
presencial.

Palma, 19 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

J)
RGE núm. 15441/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a augment de les freqüències del metro a la
Universitat de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

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

Recentment les freqüències de metro amb destinació a la
UIB i viceversa s’han vist reduïdes dels vint minuts que hi
havia abans als prop de trenta minuts actuals. Aquest fet ha
propiciat que els vagons del metro es vegin saturats
d’estudiants i usuaris de la UIB amb el conseqüent perill que
suposa en uns moments de pandèmia com els que estam vivint.

A part de la tasca docent que realitza la UIB, aquesta
institució ofereix també altres serveis d’esport i lleure que fan
que siguin moltes les persones que es desplacin habitualment
cap a les seves instal·lacions. El metro ofereix aquest servei
essencial que permet a aquells estudiants que no disposin de
vehicle accedir a la Universitat i als altres usuaris als serveis
que s’ofereixen a les seves instal·lacions, a més, suposa un
element dissuasiu que permet deixar els vehicles privats i fer ús
del transport públic.

Tampoc no es pot deixar de banda l’ús que es fa d’aquest
transport públic per aquelles persones que es dirigeixen al
polígon industrial Son Castelló, fet aquest que augmenta,
encara més, el volum de persones dins cada vagó amb el
conseqüent perill de contagi en un moment com aquest.

L’augment de freqüències incrementa la disponibilitat que
tenen els usuaris d’emprar el servei de metro i descongestiona
la presència a cada vagó facilitant, d’aquesta manera, donar
compliment a les recomanacions de les autoritats sanitàries.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i concretament la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
a augmentar les freqüències del metro cap a la UIB i viceversa
a fi de descongestionar el nombre d’usuaris d’aquest servei i
permetre que es mantinguin les distàncies de seguretat
recomanades per les autoritats sanitàries.

Palma, 19 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 15357/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
del director general de Relacions Exteriors i gerent del
Centre Balears Europa, Sr. Antonio Vicens i Vicens, sobre
les seves accions com a gerent del Centre Balears Europa
des de l'inici de la legislatura i sobre la conversió de
l'organisme de consorci a fundació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 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'Hisenda i Pressuposts acordi la
compareixença urgent del director general de Relacions
Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, Sr. Antonio
Vicens i Vicens, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 15408/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
de la directora general d'Innovació, Sra. Núria Riera i
Riera, sobre las situació del document RIS3 2021-2027 de
nova estratègia d'especialització intel·ligent de Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 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'Economia acordi la compareixença
urgent de la directora general d'Innovació, Sra. Núria Riera i
Riera, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 15413/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença
urgent de la consellera de Salut i Consum, sobre l'alarma
social creada per les informacions publicades a mitjans de
comunicació que confirmen irregularitats en procediments
de contractació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2020, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent de la consellera de Salut i Consum, per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat, ateses les informacions i
proves publicades a mitjans de comunicació que confirmen

irregularitats amb possibles conseqüències administratives o
penals a milers d'expedients de contractació instruïts per la
Conselleria de Salut, que afecta centenar de proveïdors i que ha
produït alarma social.

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 15445/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença
urgent de la consellera d'Afers Socials i Esports, sobre les
ajudes socials atorgades a delinqüents d'origen romanès pel
Govern de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2020, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports acordi la compareixença urgent de la consellera
d'Afers Socials i Esports, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat, ateses les informacions i proves publicades
a mitjans de comunicació que confirmen la percepció d'ajudes
socials atorgades pel Govern de les Illes Balears a delinqüents
d'origen romanès.

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 15545/20, de la consellera d'Hisenda i

Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença, amb debat i votació, davant
el Ple de la cambra, en relació amb la presentació del límit
màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2021.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2020, admet a tràmit l'escrit esmentat,
mitjançant el qual la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
solAlicita la seva compareixença, amb debat i votació davant el
Ple, per tal de donar compliment al que disposa l’article 6.2.b)
de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en relació amb la
presentació del límit màxim de despesa no financera per a
l’exercici de 2021, així com la seva inclusió a l'ordre del dia del
Ple del proper dia 27 d'octubre.

Així mateix la Mesa acorda que el debat es dugui a terme
d’acord amb l’establert a l'article 193 del Reglament de la
cambra i finalitzi amb una votació sobre la ratificació, si escau,
per part del Ple.

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les sol·licituds de compareixença RGE núm.

10380 i 11389/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15346/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la
retirada de les sol·licituds de compareixença esmentades, del
conseller d'Educació, Universitat i Recerca sobre el Pla de
retorn dels alumnes i docents als centres educatius competència
del Govern per al pròxim curs escolar a Formentera, les
inversions extraordinàries que el Govern farà a Formentera a
partir del finançament extraordinari de la COVID-19 assignat
per part de l'Estat i l'estat de les inversions en infraestructures
educatives per a l'illa de Formentera compromeses en els
pressuposts generals de la CAIB per a 2020 i/o previstes en el
Pla d'infraestructures educatives 2016-2023 del Govern; i de la
directora general de primera Infància, Innovació i Comunitat
Educativa sobre l'estat d'elaboració del protocol sanitari
específic per a l'etapa d'educació infantil de 0 a 6 anys que sigui
d'aplicació a partir de l'inici del pròxim curs, creada arran de
l'aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 8911/20.

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	Retirada de les sol·licituds de compareixença RGE núm. 10380 i 11389/20.




