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E) RGE núm. 15626/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a  càlcul dels mòduls
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D) RGE núm. 15536/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi de criteris en l'incentiu de la
mobilitat sostenible Programa MOVES, davant la Comissió d'Economia. 4147
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la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 4147
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A) A la Pregunta RGE núm. 11473/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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C) A la Pregunta RGE núm. 11478/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació dels expedients sancionadors iniciats a les diferents empreses i plataformes de lloguer turístic. 4149

D) A la Pregunta RGE núm. 11724/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell de
la Infància. 4149

E) A la Pregunta RGE núm. 11387/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pacients que han sol·licitat exercir el dret al qual els empara el Decret de garantia de demora durant el mes de juliol. 4149

F) A la Pregunta RGE núm. 11503/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
servei de suport assistencial psicològic als treballadors sanitaris, sociosanitaris (zeladors, tècnics d'emergències, tècnics de cures
d'infermeria, infermers/es, facultatius, ...) a conseqüència de la situació provocada per la COVID-19 a l'àmbit del desenvolupament de
la seva professió. 4149

G) A la Pregunta RGE núm. 11506/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a adquisició de respiradors per als centres sanitaris de les Illes Balears. 4149

H) A la Pregunta RGE núm. 11508/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a dotació de noves places d'UCI en els centres sanitaris de les Illes Balears. 4149

I) A la Pregunta RGE núm. 11509/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a dotació d'equips de protecció individual per al personal de les Illes Balears. 4149

J) A la Pregunta RGE núm. 12910/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
deficiències en el funcionament i en les capacitats als centres de salut d'atenció primària davant els nombrosos casos de rebrots de
COVID-19. 4149

K) A la Pregunta RGE núm. 13611/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de diverses inversions en el Consorci per a la recuperació de la fauna per a l'any 2020. 4150

L) A la Pregunta RGE núm. 13620/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de
geoposicionament dels equips d'intervenció en temps real. 4150

M) A la Pregunta RGE núm. 13621/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col·laboració
i coordinació del SITIBSA en les emergències i actualització de la seva cartografia i informació geogràfica. 4150

N) A la Pregunta RGE núm. 13623/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanyes
informatives de prevenció i protecció de la ciutadania en cas d'emergències. 4150

O) A la Pregunta RGE núm. 13624/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora dels
canals i recursos de comunicació per fer arriar informació rellevant també a la població turística sobre prevenció davant possibles alertes
i actuació i prevenció davant situacions de risc. 4150

P) A la Pregunta RGE núm. 13627/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació
de manera més eficaç dels cossos d'emergències. 4150

Q) A la Pregunta RGE núm. 13632/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores
tècniques necessàries al CECOP. 4151
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R) A la Pregunta RGE núm. 13633/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actualització
del Pla Inunbal. 4151

S) A la Pregunta RGE núm. 13665/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de reunions del Govern balear amb els ambaixadors de Gran Bretanya i Alemanya durant l'any 2019 per analitzar
dades de contagis per la COVID-19. 4151

T) A la Pregunta RGE núm. 13669/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa al futur de les UBS a partir de setembre. 4151

U) A la Pregunta RGE núm. 13676/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
que han cobrat la renda social garantida el mes de juliol. 4151

V) A les Preguntes RGE núm. 13677 i 13683/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a persones que han tramitat el traspàs de renda social garantida a ingrés mínim vital els mesos de juliol i agost. 4151

W) A les Preguntes RGE núm. 13679, 13680 i 13685/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a persones pendents de resolució del seu expedient de sol·licitud de l'ingrés mínim vital i persones a les quals se'ls ha denegat
aquest ingrés els mesos de juliol i agost. 4151

X) A la Pregunta RGE núm. 13681/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cancel·lació de la RESOGA. 4151

Y) A la Pregunta RGE núm. 13682/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
que cobraran la renda social garantida el mes d'agost. 4152

Z) A la Pregunta RGE núm. 13713/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució
de les obres de Son Tugores. 4152

AA) A la Pregunta RGE núm. 13715/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
execució de les obres de la residència de Marratxí. 4152

AB) A la Pregunta RGE núm. 13716/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
a la residència Son Martorell de Palma. 4152

AC) A la Pregunta RGE núm. 13717/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
a Son Dureta. 4152

AD) A la Pregunta RGE núm. 13718/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
de la residència d'Es Castell. 4152

AE) A la Pregunta RGE núm. 13719/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
de la residència d'Andratx. 4152

AF) A la Pregunta RGE núm. 13720/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
del centre de dia de Sóller. 4152

AG) A la Pregunta RGE núm. 13721/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
del centre de dia de Porreres. 4153

AH) A la Pregunta RGE núm. 13744/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a estoc de reactius per realització de PCR ràpides. 4153

AI) A la Pregunta RGE núm. 13855/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de l'adjudicació d'un estudi a l'empresa Agroassesor, SL. 4153

AJ) A la Pregunta RGE núm. 13861/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
les carreteres de la zona dels nord-oest de Mallorca afectada per una tempesta el passat 29 d'agost. 4153

AK) A la Pregunta RGE núm. 13863/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda o
subvenció pendent de pagar pel GOIB i el Govern central relacionades amb la tempesta de Llevant de Mallorca l'any 2018. 4153

AL) A la Pregunta RGE núm. 13864/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda o
subvenció pendent de pagar pel GOIB i el Govern central relacionades amb la tempesta Gloria del passat mes de gener. 4153
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AM) A la Pregunta RGE núm. 13872/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a tramitació de sol·licituds d'ingrés mínim vital per a beneficiaris a les Illes Balears. 4153

AN) A la Pregunta RGE núm. 13882/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió del Govern de les Illes Balears de desenvolupar i dotar adequadament l'Institut d'Indústries Culturals. 4154

AO) A la Pregunta RGE núm. 13883/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió de la Conselleria de Cultura l'any 2020 de transferir una partida econòmica de 250.000 euros a l'Institut d'Indústries
Culturals. 4154

AP) A la Pregunta RGE núm. 13884/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió del Govern de les Illes Balears l'any 2021 de mantenir la transferència feta des de la Conselleria d'Indústria a l'Institut
d'Indústries Culturals. 4154

AQ) A la Pregunta RGE núm. 13885/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió del Govern de les Illes Balears per resoldre l'embós que hi ha ara a la resolució de convocatòries en cultura. 4154

AR) A la Pregunta RGE núm. 13897/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a contagis detectats per COVID-19 a les residències de persones majors a les Illes Balears des de l'1 de juny al 31 d'agost de 2020.   

4154

AS) A la Pregunta RGE núm. 13905/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a motivació de l'IEB per no ajudar les editorials illenques a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona. 4154

AT) A la Pregunta RGE núm. 13935/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a obres d'adequació i ampliació de l'Hospital Comarcal d'Inca (1). 4154

AU) A la Pregunta RGE núm. 13937/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a manca de personal d'infermeria als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears. 4155

AV) A les Preguntes RGE núm. 13946 a 13957/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a les diferents conselleries, a Presidència i a Vicepresidència del
Govern de les Illes Balears. 4155

AW) A la Pregunta RGE núm. 13994/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de descàrregues de l'app Radar Covid. 4155

AX) A la Pregunta RGE núm. 13995/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de contactes de risc que l'app Radar Covid ha detectat a les Illes Balears. 4155

AY) A la Pregunta RGE núm. 14167/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
ràpids d'antígens (1). 4155

AZ) A la Pregunta RGE núm. 14168/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
ràpids d'antígens (2). 4155

BA) A la Pregunta RGE núm. 14169/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
ràpids d'antígens (3). 4155

BB) A la Pregunta RGE núm. 14170/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
ràpids d'antígens (4). 4155

BC) A la Pregunta RGE núm. 14171/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
ràpids d'antígens (5). 4155

BD) A la Pregunta RGE núm. 14172/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
ràpids d'antígens (6). 4156

BE) A la Pregunta RGE núm. 14173/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests
ràpids d'antígens (7). 4156

BF) A la Pregunta RGE núm. 14216/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a preu de cost de
la realització d'una prova PCR per a l'Ibsalut. 4156
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BG) A la Pregunta RGE núm. 14319/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a actes d'inspecció de la Conselleria de Salut a residències de gent gran durant 2020 per la COVID-19. 4156

BH) A la Pregunta RGE núm. 14321/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a expedients sancionadors de la Conselleria de Salut a residències de gent gran durant 2020 per la COVID-19. 4156

BI) A la Pregunta RGE núm. 14617/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
contagiades per COVID-19 a Vila i Sant Antoni a data 18/09/2020. 4156

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 15562 i 15560/20. 4156

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 11191/20. 4156

C) Retirada de les Sol·licituds de compareixença RGE núm. 9563 i 9612/20. 4157

4. INFORMACIONS

A) Canvi a la Comissió de Peticions, per part del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears. 4157

B) Relació definitiva dels aspirants admesos a les proves d'oposició per a la provisió d'una plaça de funcionari o funcionària de
carrera del cos tècnic de gestió per ocupar el lloc de treball de cap de secció de Nòmines i Contractació. 4157

C) Llista definitiva d'aspirants que han superat les proves per proveir una plaça del cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica,
per ocupar com a funcionari de carrera el lloc de treball de responsable d'Explotació i Gestió de l'Àrea Tecnològica i de Gestió
Patrimonial del Parlament de les Illes Balears. 4157
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de
2020 (continuació de la sessió de dia 30 de setembre de 2020),
aprovà la Resolució relativa als escrits RGE núm. 1845/19 i
4670/20, del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció a les Illes Balears, mitjançant els quals tramet la
memòria anual corresponent als exercicis 2018 i 2019,
respectivament.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
 
• Impuls de visualització de l’Oficina de Prevenció i

Lluita contra la Corrupció davant la societat de les Illes
Balears com a eina necessària per a la prevenció i per al
control de la corrupció.

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

• Reforç dels mecanismes de cooperació i coordinació
amb aquelles administracions i entitats amb
competències complementàries a les pròpies de
l’Oficina per tal d’evitar possibles duplicitats.

A la seu del Parlament, a 13 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 13 d'octubre de 2020, aprovà,
per unanimitat, la Resolució relativa a l'escrit RGE núm.
8197/19, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
mitjançant el qual es tramet l'Informe 173/2020, de les
subvencions i dels contractes dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent
als exercicis 2016 i 2017.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar les previsions dels articles 46

i 47 del text refós de la Llei de subvencions per tal de
garantir que les conselleries del Govern, els consells
insulars i la resta d'entitats públiques duguin a terme
l'autoavaluació dels programes de subvencions executats
amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la
utilitat pública o social i la procedència de mantenir-los o
suprimir-los.

A la seu del Parlament, a 20 d'octubre de 2020
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de juny de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8296/20, relativa
a pla estratègic europeu de recuperació del turisme basat en
la marca Europa, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que insti la Comissió Europea a situar el turisme en el
centre de les ajudes europees i a proporcionar una
orientació clara, coordinació efectiva i assistència a tots els
estats membres perquè l'oferta de liquiditat arribi a la
cadena de valor del sector i als seus empleats. Ajuda
financera directa. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que insti la Comissió Europea a garantir que els protocols
sanitaris que s'estableixen a cadascun dels aeroports,
estacions de ferrocarril o bus i ports, tant d'origen com de
destinació, són idèntics i segurs. Demostrar que Europa és
la destinació més segura del món gràcies, entre altres coses,
a les mesures de seguretat decretades a nivell europeu.
Protocol europeu de seguretat en aeroports, estacions i
ports. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que insti la Comissió Europea a impulsar la creació d'una
agència europea que estableixi i centralitzi els criteris de
seguretat en el sector turístic. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que insti la Comissió Europea a impulsar la creació d'un
segell europeu de certificació sanitària per al turisme que
contempli condicions sanitàries i criteris de prevenció
comuns i concrets. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que insti la Comissió Europea a impulsar la creació d'un
mecanisme europeu per a gestió de crisi en el sector del

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-068.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201991845
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202004670
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-070.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-045.pdf#page=39
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turisme. Una estructura concreta per al turisme que secundi
i complementi l'acció dels estats membres en temps de crisi. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que doni suport a la proposta presentada perquè les Illes
Balears siguin seu de la Cimera Europea de Turisme.

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de juny de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8464/20, relativa
a recuperació dels mercats turístics emissors, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a dur a terme conjuntament amb els consells insulars i el
sector turístic, les feines de reconstrucció de la connectivitat
i de recuperació de les operatives amb el mercat nacional,
amb cadascuna de les illes. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
i el Govern balear a defensar el turisme com a sector
estratègic i a treballar de manera conjunta i decidida en la
recuperació del sector turístic d'Espanya i, per tant, de les
Illes Balears, en base als preceptes: 
- dur a terme totes les actuacions necessàries des del
Govern d’Espanya i balear conjuntament amb els països
que són mercats emissors d’Espanya i especialment de
Balears, per tal d’entrar junts en les diferents fases de
reinici d’activitat i facilitar així l’establiment dels corredors
segurs.

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de juny de 2020, procedí a debatre

el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8578/20, relativa
a eliminació de la quarantena per a les persones que arribin
de l'estranger i mesures per facilitar el moviment de les
persones amb seguretat, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

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

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
i el Govern de les Illes Balears a impulsar sistemes de
control sanitari en origen (viatge) i destinació que
garanteixin la seguretat sanitària.

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 de juliol de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4182/20, relativa
a recursos de promoció turística, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, d’acord amb els consells insulars, a crear un
lloc web des del qual es pugui accedir a tots els recursos,
els materials i les eines disponibles per a la promoció
turística en format de dades obertes i donant prioritat als
continguts que siguin accessibles a tot tipus d'usuaris una
vegada es distribueixin en línia, amb l’objectiu de facilitar
l’accés i unificar línies de promoció entre diferents consells
insulars.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir canals de col·laboració amb les
diferents administracions insulars i locals per mantenir la
coherència amb els missatges promocionals, així com les
entitats de promoció i foment del turisme, amb la finalitat
de poder aconseguir que el manteniment i l’actualització de
la guia de recursos i materials disponibles es faci de manera
descentralitzada i directament des de les mateixes entitats.

A la seu del Parlament, 7 de juliol de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz
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Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 de juliol de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8811/20, relativa
a mesures complementàries per facilitar la reobertura de
l'activitat econòmica, amb l'esmena RGE núm. 10084/20, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

El Parlament de las Illes Balears insta el Govern Central
que la determinació de la durada/extensió dels ERTO es
realitzi com a mínim fins al 31 de desembre de 2021.

A la seu del Parlament, 7 de juliol de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 de juliol de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8465/20, relativa
a mesures per al foment de la conciliació davant la suspensió
de l'activitat educativa durant la crisi sanitària ocasionada per
la COVID-19, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar campanyes de sensibilització
destinades a conscienciar la societat, i especialment les
empreses, sobre els beneficis de la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar, com a criteri de valoració en el
marc de les clàusules socials, l'aplicació de mesures de
conciliació per part de les empreses licitadores, en totes les
convocatòries de contractació pública que anunciï
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar l'adaptació dels convenis
col·lectius per recollir el dret a la conciliació de la vida
familiar i laboral reconegut a l'article 34.8 de l'Estatut dels
treballadors, a fi que en la negociació col·lectiva es pactin
els termes del seu exercici per les persones treballadores.

A la seu del Parlament, 7 de juliol de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de juliol de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4699/20, relativa
a moratòria de creuers, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a treballar en l’ordenació de l’arribada de creuers a Balears
i en especial al Port de Palma, aconseguint que el calendari
de l’escales s’obtingui i es basi en el diàleg, la negociació
i el consens amb les navilieres i amb la totalitat del sector
afectat públic i privat. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a encarregar l'elaboració per part d’un
organisme independent, dels estudis i informes tècnics,
jurídics, mediambientals, econòmics i socials necessaris, on
es plantegin els efectes actualitzats que genera el turisme de
creuers a les Illes Balears, a partir dels quals i en base al
consens i la negociació amb el sector afectat, poder
gestionar de manera objectiva, eficaç i eficient aquesta
activitat turística. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a desenvolupar l’estratègia turística específica que té previst
dur a terme el Govern balear respecte del turisme de
creuers, els objectius a curt, mig i llarg termini, les accions
concretes anuals, la seva calendarització, el seu pressupost,
i que aquest s’inclogui en el Pla anual de l'AETIB de la
Conselleria de Turisme del Govern balear. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a impulsar conjuntament amb Autoritat Portuària de les
Illes Balears, les infraestructures necessàries per tal que
durant les seves escales, els creuers i la resta de bucs de
gran eslora puguin connectar-se a la xarxa elèctrica amb
l’objectiu d’evitar al màxim les emissions contaminants,
així com estudiar la possibilitat d’incorporar les
infraestructures necessàries per millorar les pràctiques
mediambientals.

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de juliol de 2020, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5182/20, relativa
a desenvolupament d'un pla d'internacionalització a les Illes
Balears, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
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RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa el Comitè Tècnic de
promoció exterior, com a grup de treball encarregat de
redactar el Pla d’Internacionalització amb la major brevetat
possible. Aquest Comitè Tècnic estarà format per les
Cambres de Comerç de cada illa, per l’ICEX i per l’IDI. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tornar a publicar les convocatòries d’ajudes
a la internacionalització de les empreses de les Illes Balears
per a 2020; ajudes dirigides a la iniciació a la
internacionalització, a la consolidació de la
internacionalització i a la internacionalització per empreses
agrupades. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar la convocatòria d’aquestes ajudes a
autònoms, empreses emergents (startups) i emprenedors. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la realització dels plans
d’internacionalització a les empreses de les Illes Balears
així com a la realització dels programes XPANDE o ICEX
NEXT.

A la seu del Parlament, 14 de juliol de 2020
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2692/20, relativa a aprovació d'una llei estatal *trans
que treballi de forma efectiva per eradicar totes les formes de
discriminació, amb l'esmena RGE núm. 14985/20, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

I)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a garantir una llei estatal trans* que treballi de forma
efectiva per eradicar totes les formes de discriminació cap
a les persones trans* a tots els àmbits.

2. Amb aquest objectiu, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a demanar, prèviament,
al Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i
Intersexuals de les Illes Balears (Consell LGTBI) un
informe de ponència que contingui les recomanacions que
se sotmetran al Govern de l’Estat per a la redacció de la dita
llei estatal.

A la seu del Parlament, 13 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president en funcions de la comissió
José Luis Camps i Pons

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9582/20, relativa a reivindicació del dia del medi
ambient 5 de juny 2020 sobre la biodiversitat, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

J)

El Parlament de les Illes Balears reivindica el Dia
Mundial del Medi Ambient per continuar inspirant i
impulsant accions per transformar la forma en què
consumim, per desenvolupar models més ecològics, per
potenciar fabricacions i produccions més sostenibles, per
contribuir a la salvaguarda dels espais naturals i la
biodiversitat i per potenciar l'educació ambiental, inspirada
en el fet que viure amb harmonia amb la Terra és la millor
manera de viure.

A la seu del Parlament, 13 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president en funcions de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 11126/20, relativa a iniciatives contra la
discriminació de persones LGTBI amb diversitat funcional, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

K)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a incloure dins la futura Llei Orgànica per a la
igualtat de les persones LGTBI i per a la no-discriminació
per raó d'orientació sexual, identitat de gènere, expressió de
gènere o característiques sexuals, un especial esment per tal
de reforçar la protecció al col·lectiu de persones LGTBI
amb diversitat funcional que ajudi a evitar situacions
d'exclusió que pateix específicament aquest col·lectiu. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, en coordinació amb els consells insulars i els
ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
a impulsar les mesures oportunes per tal de prestar una
especial atenció a les persones LGTBI amb diversitat
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funcional i que són o puguin ser objecte de cura per part de
l'Administració (sigui quina sigui la tipologia de la xarxa
assistencial a partir de la qual es materialitzi l'ajuda) per
evitar situacions de doble discriminació i per tal de garantir
el complet desenvolupament de la seva identitat d'acord
amb la seva orientació sexual, identitat de gènere, expressió
de gènere o característiques sexuals.

 
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar, en col·laboració amb el Tercer
Sector (especialment aquelles entitats centrades en persones
amb discapacitat), el Consell LGTBI de les Illes Balears i
les entitats LGTBI, iniciatives i materials que impulsin la
visibilització de les persones LGTBI amb diversitat
funcional, que evitin la seva discriminació i que ajudin a
millorar el seu estat psicosocial i a desenvolupar plenament
les seves identitats: elaboració d'estudis, protocols, guies
específiques per a professionals i oficines públiques
dedicades a la cura de les persones amb diversitat
funcional, campanyes de sensibilització, etc.

A la seu del Parlament, 13 d'octubre de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4480/20, relativa a assolir una equiparació salarial real
i efectiva per a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

L)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a: 

1. Instar el Govern de la nació a sol·licitar un nou informe
a una consultora externa amb coneixements en la matèria,
en l'encàrrec de la qual s'especifiqui de manera indubtable
que la seva anàlisi no té per què cenyir-se a una validació
de la quantitat de 807 milions acordada com a quantitat
inicial de partida, sinó que ha de donar una valoració lliure
i independent de la quantitat que, al seu judici, és necessària
per portar a efecte l'equiparació salarial real i efectiva de la
Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb la resta de policies
autonòmiques. 

2. Instar el Govern de la nació a prendre totes les mesures
que siguin necessàries perquè els 90 agents de la Guàrdia
Civil dependents del Ministeri de Defensa que encara no
han rebut la pujada pactada fins ara corresponent a cap dels
trams rebin ja, almenys, la retribució corresponent als dos
primers.

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió

Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8360/20, relativa a memòria i restitució de les persones
LGTBI víctimes de la repressió franquista, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

M)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a: 

a. Crear l’Espai de la Memòria LGTBI, amb l’objectiu
de promoure i afavorir el coneixement, l’estudi i la
investigació sobre la història del col·lectiu LGTBI,
mitjançant informació bibliogràfica i documental. Entre
altres tasques l’Espai de la Memòria LGTBI hauria de
ser l’espai per recordar les persones LGTBI que van ser
perseguides, torturades i assassinades. 

b. Construir un monòlit en memòria de les persones
represaliades pel franquisme per la seva orientació
sexual, com el que es va fer a Durango (Euskadi). 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a ampliar, en quanties i terminis, les
indemnitzacions a favor dels anomenats "expresos socials"
del franquisme recollides a la disposició addicional 18a de
la Llei 2/2008, de pressupostos generals de l'Estat per a
l'any 2009 (BOE núm. 309, de 24 de desembre).

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 11311/20, relativa a persones amb
discapacitats: dificultats per a l'exercici dels seus drets i, en
particular, els relacionats amb l'exercici, el desenvolupament
i el gaudi d'activitats d'oci i temps lliure, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

N)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i les corporacions locals
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a l'adopció de totes les mesures que siguin necessàries per
garantir el ple exercici dels drets de les persones amb
discapacitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i les corporacions locals,
que adoptin i adaptin immediatament les mesures de
seguretat, sanitàries i d’higiene establertes amb motiu de la
pandèmia sanitària COVID-19 per tal de:

a) Garantir l'efectiu exercici dels drets de les persones
amb discapacitat a l'accés i al gaudi de tots els serveis
públics, en igualtat de condicions que la resta de ciutadans.

b) Garantir l'accessibilitat i la mobilitat en els espais
públics per a l'exercici i l’accés a l'esport, a l'oci i al temps
lliure i la cultura. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars que en l'elaboració dels
pressupostos anuals recullin actuacions i destinin recursos
per a les corporacions locals a fi d'habilitar, transformar i
millorar les seves infraestructures i serveis públics
municipals amb la finalitat de garantir l'accessibilitat i així
eliminar les barreres que impedeixin la pràctica d'activitats
d'oci i temps lliure per a les persones amb discapacitat,
atesa la diversitat de les seves necessitats i perfils. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i les corporacions locals que, en matèria de
gestió i prestació de servei públic en piscines i platges, ja
siguin pròpies o externalitzades, respecte de la vigilància i
el salvament aquàtic, prevegin la formació del seu personal
respecte del suport per a l'accessibilitat, la mobilitat i
l’autonomia personal de les persones amb discapacitats o en
situació de discapacitat.

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 11413/20, relativa a la defensa de la Vall
del Jordà a Palestina, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

O)

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol pla
d’annexió de la Vall del Jordà per part del govern israelià. 

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’anomenat
"Acord del Segle", imposat unilateralment pel president
dels Estats Units, per violar la legalitat internacional i
permetre l’annexió completa de la Vall del Jordà a Israel. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a defensar davant totes les instàncies
internacionals: 

1. La retirada immediata del Pla unilateral de Trump
sota el nom de l’"Acord del Segle", atès que sense
negociació amb la part palestina no hi ha cap “acord”,
ni resulta admissible ni viable cap acord que no respecti
la legalitat internacional i els drets humans. 
2. Que exigeixi el compliment de totes les resolucions
de l'ONU respecte de Palestina i Israel des de 1948.

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 14235/20,
relativa al sector turístic; mesures per al manteniment i el
foment de la seva activitat a la "temporada baixa-hivern 2020-
2021, amb l'esmena RGE núm. 15339/20, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

P)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar dels recursos necessaris per garantir la
reactivació de l’activitat turística de cara a la imminent
“temporada d’hivern” i el desenvolupament d’una
campanya, sempre que les mesures sanitàries ho permetin,
per part de l’AETIB de foment i promoció de “Balears
destinació segura 2021”, aplicant les mesures previstes a
l’"Eix7” del Pacte de Reactivació i/o d’altres mesures
actualitzades.

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

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

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

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar el Govern central que procedeixi a
l'ampliació de la durada dels ERTO, com a mínim, fins a
l'inici de la "temporada 2021".
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l'accés dels treballadors afectats
per ERTO als recursos de la formació professional per a
l'ocupació i a actualitzar les seves competències
professionals, impulsant, en paral·lel, el disseny d'ofertes
formatives adaptades a les necessitats específiques del
sector turístic.

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2020, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
radiotelevisió de les Illes Balears.

A) RGE núm. 13988/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajustos en
els pressuposts per la crisi de la COVID-19.

B) RGE núm. 14752/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desaparició de les
tertúlies polítiques a IB3.

C) RGE núm. 15142/20, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a presència de
la llengua castellana a IB3 TV.

D) RGE núm. 15149/20, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 15
aniversari d'IB3 Ràdio.

E) RGE núm. 15150/20, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a repartiment territorial dels
continguts televisius.

F) RGE núm. 15152/20, de la diputada Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció de la
dieta mediterrània als programes de cuina.

G) RGE núm. 15157/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a efectes sobre la Radiotelevisió de les Illes balears
davant una possible minva en el seu pressupost de cara a 2021.

H) RGE núm. 15206/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a criteris
de programació televisiva IB3.

I) RGE núm. 15234/20, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tertúlies
polítiques a IB3 Ràdio i Televisió.

J) RGE núm. 15151/20, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a grau de compliment de la
Llei 7/2010.

K) RGE núm. 15235/20, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora
de les condicions econòmiques a les productores locals de les
Illes Balears.

L) RGE núm. 15236/20, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
objectius d'IB3 de cara als pressuposts de 2021.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de
2020 (continuació de la sessió de dia 30 de setembre de 2020),
rebutjà la Proposta de resolució presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa als escrits RGE núm. 1845/19 i
4670/20, del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció a les Illes Balears, mitjançant els quals tramet la
memòria anual corresponent als exercicis 2018 i 2019,
respectivament, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots
a favor 4, vots en contra 8 i abstencions 1.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 25 de juny de 2020, rebutjà el Punt 5
de la Proposició no de llei RGE núm. 8464/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels mercats
turístics emissors, amb el resultat següent: vots emesos 12, vots
a favor 5, vots en contra 6 i abstencions 1.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 2 de juliol de 2020, rebutjà el Punt 3
de la Proposició no de llei RGE núm. 8465/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per al
foment de la conciliació davant la suspensió de l'activitat
educativa durant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en
contra 6 i abstencions 1.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de
2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9098/20, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a l'ampliació dels usos dels
locals comercials en els edificis d'HPO per poder donar
resposta i ser adaptats per a les persones amb dependència i
necessitats especials de les Illes Balears, amb el resultat
següent: vots emesos 11, vots a favor 5, vots en contra 6 i
abstencions 0.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre
de 2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 10869/20,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de les
entitats i els projectes d'interès social i manteniment del sistema
i les proporcions vigents per afavorir les entitats del tercer
sector, amb el resultat següent: vots emesos 11, vots a favor 4,
vots en contra 6 i abstencions 1.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de
2020, rebutjà els Punts 2, 4 i 5 de la Proposició no de llei RGE
núm. 4480/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
assolir una equiparació salarial real i efectiva per a les forces i
cossos de seguretat de l'Estat, amb el resultat següent: vots
emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 7 i abstencions 1.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre
de 2020, rebutjà els Punts 3.2, 3.3 i 3.5 de la Proposició no de
llei RGE núm. 11413/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Mixt, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a la
defensa de la Vall del Jordà a Palestina, amb el resultat
següent: 
• Punt 3.2: vots emesos 13, vots a favor 3, vots en contra 6 i

abstencions 4.
• Punt 3.3: vots emesos 13, vots a favor 3, vots en contra 10

i abstencions 0.
• Punt 3.5: vots emesos 13, vots a favor 3, vots en contra 9 i

abstencions 1.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2020, rebutjà els Punts
1, 3, 7 i 9 de la Proposició no de llei RGE núm. 14235/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa al sector
turístic; mesures per al manteniment i el foment de la seva
activitat a la "temporada baixa-hivern 2020-2021, amb el
resultat següent: 
• Punts 1, 3 i 7: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra

7 i abstencions 0.
• Punt 9: vots emesos 12, vots a favor 2, vots en contra 7 i

abstencions 3.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2020, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 14770/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a bons turístics per incentivar el
turisme entre illes en temporada baixa, amb el resultat següent: 
vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 6 i abstencions
1.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del gerent de l'Hospital Universitari de

Son Espases, Sr. Josep Pomar i Reynés, davant la Comissió
de Salut, sobre la gestió duta a terme durant la crisi
sanitària provocada per la propagació de la COVID-19
(RGE núm. 8326/20).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 7 d'octubre de 2020, tengué lloc la
compareixença del gerent de l'Hospital Universitari de Son
Espases, qui, acompanyat del director general del Servei de
Salut, del cap de servei de Psiquiatria Àrea Sociosanitària, de
la subdirectora d'Infermeria Àrea Sociosanitària i Salut Mental,
de l'assessora parlamentària, de la directora mèdica de Son
Espases i d'un representant del gabinet de Comunicació de
l'Hospital Universitari de Son Espases, informà sobre el tema
indicat.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del conseller de Model Econòmic,

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

A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de 2020, tengué lloc
la compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball, qui, acompanyat del director general de Model
Econòmic i Ocupació i de la directora general de Turisme,
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Compareixença del conseller d'Educació, Universitat i

Recerca, davant la Comissió d'Educació, Universitat i
Recerca, sobre les informacions publicades en mitjans de
comunicació d'àmbit nacional i local que confirmen
adroctrinament ideològic i polític en els centres educatius
de Balears (RGE núm. 3250/20).

A la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de
2020, tengué lloc la compareixença del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, qui, acompanyat de l'assessora
parlamentària, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Compareixença del conseller de Medi Ambient i

Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, sobre l'extensió, de forma unilateral, per la
República d'Algèria de la seva zona econòmica exclusiva
amb ocupació de zones marítimes del Parc Nacional de
Cabrera (RGE núm. 3591/20).

A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de
2020, tengué lloc la compareixença del conseller de Medi
Ambient i Territori, qui, acompanyat del cap de Gabinet i de
l'assessora tècnica, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Compareixença de la directora general de Salut Pública

i Participació, Sra. Maria Antònia Font i Oliver, davant la
Comissió de Salut, sobre el Pla de contenció davant els
rebrots de la COVID-19 (RGE núm. 10319/20).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 d'octubre de 2020, tengué lloc la
compareixença de la directora general de Salut Pública i
Participació, qui, acompanyada del cap del Servei
d'Epidemiologia de la direcció general, de l'epidemiòleg
assessor, de la cap del programa COVID, d'una tècnica, de la
cap de Premsa de la conselleria i de l'assessora parlamentària,
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Empat a la votació de l'esmena RGE núm. 9856/20 a la

Proposició no de llei RGE núm. 8296/20, relativa a pla
estratègic europeu de recuperació del turisme basat en la
marca Europa.

 A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de juny de 2020, l'empat
produït a les tres votacions preceptives de l'esmena esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares a la
proposició no de llei indicada a l'enunciat, presentada pel Grup
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Parlamentari Ciudadanos, serà dirimit sotmetent la decisió al
Ple.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Empat a la votació dels punts 3, 6, 6.a) i 6.b) i a l'esmena

RGE núm. 9857/20 a la Proposició no de llei RGE núm.
8464/20, relativa a recuperació dels mercats turístics
emissors.

 A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de juny de 2020, l'empat
produït a les tres votacions preceptives dels punts i de l'esmena
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares a la proposició no de llei indicada a l'enunciat,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, serà dirimit
sotmetent la decisió al Ple.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada dels punts 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE

núm. 8578/20.

 A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de juny de 2020, el Grup
Parlamentari Popular retirà els punts 2 i 3 de la proposició no
de llei esmentada, relativa a eliminació de la quarantena per a
les persones que arribin de l'estranger i mesures per facilitar el
moviment de les persones amb seguretat.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Empat a la votació de l'esmena RGE núm. 9858/20 a la

Proposició no de llei RGE núm. 8578/20, relativa a
eliminació de la quarantena per a les persones que arribin
de l'estranger i mesures per facilitar el moviment de les
persones amb seguretat.

 A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de juny de 2020, l'empat
produït a les tres votacions preceptives de l'esmena esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares a la
proposició no de llei indicada a l'enunciat, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, serà dirimit sotmetent la decisió al Ple.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Empat a la votació dels punts 1, 2 i 3 de la Proposició no

de llei RGE núm. 8811/20, relativa a mesures
complementàries per facilitar la reobertura de l'activitat
econòmica.

 A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de juliol de 2020, l'empat
produït a les tres votacions preceptives dels punts esmentats de
la proposició no de llei indicada a l'enunciat, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, serà dirimit sotmetent la decisió al
Ple.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Empat a la votació del punt 5 i a l'esmena RGE núm.

10219/20 a la Proposició no de llei RGE núm. 8465/20,
relativa a mesures per al foment de la conciliació davant la
suspensió de l'activitat educativa durant la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19.

 A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de juliol de 2020, l'empat
produït a les tres votacions preceptives del punt i de l'esmena
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular a la
proposició no de llei indicada a l'enunciat, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, serà dirimit sotmetent la
decisió al Ple.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Empat a la votació del punt 1 de la Proposició no de llei

RGE núm. 4699/20, relativa a moratòria de creuers.

 A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de juliol de 2020, l'empat
produït a les tres votacions preceptives del punt esmentat a la
proposició no de llei indicada a l'enunciat, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, serà dirimit sotmetent la decisió al Ple.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009857
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-046.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-046.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-047.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-047.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009858
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-047.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-048.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010219
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010219
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-046.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-035.pdf#page=87


BOPIB núm. 72 -  30 d'octubre de 2020 4135

Ordre de Publicació

H)
Ajornament  de l'adopció d'acord respecte de la

sol·licitud de compareixença RGE núm. 10380/20.

 A la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de
2020, quedà ajornada, per assentiment, l'adopció d'acord
respecte de la sol·licitud de compareixença esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, 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 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; atès l'escrit RGE núm.
14995/20, del grup parlamentari esmentat.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

I)
Acord de compareixença de la directora de l'Alta

Inspecció d'Educació a les Illes Balears, sobre l'informe
emès el passat 21 de juliol davant el recurs interposat el 26
de juny de 2020 per l'Asociación de Profesores Libres de
Ingeniería Social (PLIS) (RGE núm. 11343/20).

 A la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de
2020, s'acordà, per unanimitat, recaptar la compareixença de la
directora de l'Alta Inspecció Educativa, Sra. Irene García
Sureda, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

J)
Debat dels escrits RGE núm. 11661 i 11662/19, 8197 i

11300/20, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 13 d'octubre de 2020, tengué lloc
el debat dels escrits esmentats, mitjançant els quals es trameten
els Informes 171/2019, sobre els acords i les resolucions
contraris a les objeccions que la Intervenció ha formulat de
l'exercici 2017; 173/2020, de les subvencions i dels contractes
dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017; i 174/2020,
del compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a
l'exercici 2015.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

K)
Retirada dels punts 1 i 5 de la Proposició no de llei RGE

núm. 8360/20, relativa a memòria i restitució de les
persones LGTBI víctimes de la repressió franquista.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de
2020, el Grup Parlamentari Mixt retirà els punts 1 i 5 de la
proposició no de llei esmentada.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

L)
Empat a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.

13634/20, relativa a convocatòries per dotar de més efectius
les plantilles de policies locals en els consistoris de les Illes
Balears.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de
2020, l'empat produït a les tres votacions preceptives de la
proposició no de llei indicada a l'enunciat, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, serà dirimit sotmetent la decisió al Ple.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

M)
Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 15159/20.

 A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2020, decaigué la
pregunta esmentada presentada pel diputat Pablo Jesús Jiménez
i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a emissió del documental Tot inclòs, atesa l'absència
d'aquest diputat.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

N)
Acord de compareixença de la delegada del Govern a les

Illes Balears, sobre les actuacions dutes a terme per la
Policia Nacional sobre l'explotació sexual de menors
tutelats (RGE núm. 3703/20).

 A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2020, s'acordà recaptar la compareixença de la
delegada del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre
el tema indicat a l'enunciat, sol·licitada pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

O)
Rebuig de la sol·licitud de compareixença del president

de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), sobre el
sistema de classificació dels malalts de COVID-19 a les
residències de gent gran de les Illes Balears (RGE núm.
9503/20).

 A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2020, es rebutjà la sol·licitud de compareixença
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per 6
vots a favor, 7 en contra i cap abstenció.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 d'octubre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 15483/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tests de diagnòstic COVID-19 (PCR, antígens) realitzats a
les residències de persones majors tant de gestió pública
com privada a les Illes Balears.

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

Nombre de tests realitzats des de l'1 de juliol de 2020 a 21
d'octubre de 2020, als usuaris residents, als treballadors no
sanitaris, als professionals sanitaris i sociosanitaris de les
residències de persones majors tant de gestió pública com
privada a les Illes Balears.

Palma, a 21 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 15484/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tests de diagnòstic COVID-19 (PCR, antígens) realitzats a
les residències i als centres de persones en situació de
discapacitat tant de gestió pública com privada a les Illes
Balears.

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

Nombre de tests realitzats des de l'1 de juliol de 2020 a 21
d'octubre de 2020, als usuaris residents, als treballadors no
sanitaris, als professionals sanitaris i sociosanitaris de les
residències i centres de persones en situació de discapacitat tant
de gestió pública com privada a les Illes Balears.

Palma, a 21 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 15485/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
centres hospitalaris i sanitaris de la xarxa de salut privada
de les Illes Balears als quals el Servei de Salut ha concertat
i derivat la realització de proves diagnòstiques, de consulta
especialitzada i cirurgies des de l'inici de la pandèmia
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.

El GOIB ha anunciat durant el debat de política general de
la CAIB, que ha concertat, que ha derivat algunes proves,
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consultes especialistes, per a pacients de llista d'espera del
Servei de Salut, (en dermatologia, ressonàncies...).

Quines han estat les especialitats, consultes i cirurgies que
s'han derivat a altres centres de la xarxa de salut privada, a més
dels ja concertats que té el Servei de Salut (Hospital Creu Roja
Espanyola; Fundació Hospital Sant Joan de Déu; Hospital de
Llevant)?

Quins han estat els centres i hospitals de la xarxa sanitària
privada amb els quals s'ha concertat o acordat la derivació de
pacients per a aquestes atencions de llistes del Servei de Salut?

Palma, a 21 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 15524/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nombre de places ofertes a cadascun dels cursos del SOIB
i de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
durant els anys 2018, 2019 i 2020.

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

Quin és el nombre de places ofertes a cadascun dels cursos
dels anys 2018, 2019 i 2020 pel SOIB i la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball?

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

E)
RGE núm. 15525/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inscrits en els cursos del SOIB i de la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball durant els anys 2018,
2019 i 2020.

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

Quin és el nombre d'inscrits a cadascun dels cursos dels
anys 2018, 2019 i 2020 oferts pel SOIB i la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball?

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

F)
RGE núm. 15526/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a alumnes que han finalitzat els cursos del SOIB i de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant
els anys 2018, 2019 i 2020.

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

Quin és el nombre d'alumnes que han finalitzat cadascun
dels cursos dels anys 2018, 2019 i 2020 oferts pel SOIB i la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball?

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

G)
RGE núm. 15527/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a entitats responsables dels cursos del SOIB i de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant
els anys 2018, 2019 i 2020.

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

Quines són les entitats responsables de cadascuna de les
iniciatives formatives dels anys 2018, 2019 i 2020 ofertes pel
SOIB i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball?

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

H)
RGE núm. 15528/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nivell d'inserció laboral dels alumnes dels cursos del SOIB
i de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
durant els anys 2018, 2019 i 2020.

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

Quin és el nivell d'inserció laboral dels alumnes dels cursos
de cada any 2018, 2019 i 2020 oferts pel SOIB i la Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball?

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



4138 BOPIB núm. 72 -  30 d'octubre de 2020

I)
RGE núm. 15529/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pressupost de les iniciatives educatives del SOIB i de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant
els anys 2018, 2019 i 2020.

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

Quin és el pressupost de cadascuna de les iniciatives
educatives dels anys 2018, 2019 i 2020 ofertes pel SOIB i la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball?

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

J)
RGE núm. 15530/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a criteri que s'ha seguit per seleccionar els professors que
impartiren els cursos dels anys 2018, 2019 i 2020 del SOIB
i de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Quin és el criteri que s'ha seguit per seleccionar els
professors que impartiren els cursos dels anys 2018, 2019 i
2020 del SOIB i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme
i Treball?

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

K)
RGE núm. 15534/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pressupost de les iniciatives formatives que es pensen dur
a terme amb la inversió de 72 milions d'euros per beneficiar
20.000 treballadors.

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

Atès l'anunci de la presidenta del Govern en relació amb
iniciatives i actuacions que beneficiaran 30.000 treballadors per
un import de 72 milions d'euros, sol·licitam la informació
següent:

Quin és el pressupost que es preveu per a cada iniciativa
educativa i formativa?

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

L)
RGE núm. 15542/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a efectes contaminants derivats de la limitació
generalitzada de velocitat a 30 km/h.

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

Considera la Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius que els autobusos urbans que no són automàtics,
quan existeix una limitació generalitzada de velocitat a 30
km/h, augmenten el període de temps per fer els trajectes i això
pot acabar provocant més emissions contaminants?  Hi ha algun
estudi o informe tècnic al respecte?

Palma, a 22 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

M)
RGE núm. 15572/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a autoritzacions per netejar trams
de torrent dins finques privades durant el 2020.

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

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

Palma, a 23 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

N)
RGE núm. 15573/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a autoritzacions per netejar trams
de torrent dins finques privades durant el 2019.

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

Quantes persones han sol·licitat l'autorització per netejar el
tram de torrent que passa per la seva finca privada dins el
2019? A quins municipis?
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Palma, a 23 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

O)
RGE núm. 15581/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ingressos procedents de tributs recaptats per les Illes
Balears durant 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.

Quins han estat els ingressos de la comunitat autònoma
procedents de tributs, taxes i obligacions, des de l'1 de gener
fins al 23 d'octubre de 2020 corresponents a impost sobre
IRPF, impost sobre l'IVA, impost sobre TP i AJ, imposts
especials, impost sobre successions i donacions, cànon de
sanejament, impost de patrimoni, taxes de joc i impost sobre
estades turístiques (ITS)?

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

P)
RGE núm. 15582/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reobertura de la Unitat de problemes relacionats amb
l'alcohol (UPRA) Servei de Salut Illes Balears.

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

El passat dia 7 d'octubre, en compareixença del director
general de l'HUSE i responsable de l'Hospital Psiquiàtric
davant la Comissió de Salut, manifestà la reobertura imminent
d'aquest servei, tancat i suspès amb motiu de l'aplicació del Pla
de contingència enfront de la pandèmia de la COVID-19.

Quina ha estat la data de reobertura exacta i de la posada
operativa?

A quina instal·lació/ubicació es du a terme?

Quants de llits té disponibles per a l'atenció d'aquests
pacients adscrits al servei/programa UPRA?

Quants d'usuaris hi ha en aquesta data adscrits al programa
i notificats de la seva reobertura i operativitat?

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Q)
RGE núm. 15583/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reobertura de la Unitat de problemes relacionats amb
l'alcohol (UPRA) Servei de Salut Illes Balears (II).

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

La UPRA va estar suspesa del seu funcionament i
operativitat des del mes de març al mes d' octubre per indicació
de les autoritats de salut pública del Govern, en aplicar un pla
de contingència que establia que la instal·lació on estaven
situats els seus llits fos destinat a persones pacients COVID i el
personal sanitari enviat a altres serveis.

Té previst el Govern adaptar el Pla de Contingència i
modificar-lo prenent les mesures necessàries d'equipament
d'espais i places de llits i recursos humans, per evitar un nou
tancament d'aquest servei imprescindible, la suspensió del qual
té seqüeles i un greu impacte en el pacient tractat de problemes
relacionats amb l'alcohol, així com en les seves famílies?

Palma, a 23 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

R)
RGE núm. 15592/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
peticions d'ajudes a autònoms 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.

El Govern gestiona les peticions d'ajudes a autònoms del
municipi d'Eivissa i aquestes es troben col·lapsades.

Poden indicar-nos quina és la situació actual i quines són les
solucions previstes per solucionar aquest problema?

Palma, a 26 d'octubre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

S)
RGE núm. 15593/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recursos facilitats pel Govern als ajuntaments de les Illes
Balears per al compliment de les normes i restriccions
establertes amb motiu del nou estat d'alarma decretat.

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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Constatades les mancances d'efectius de policies locals que
suporten els municipis de la nostra comunitat autònoma per al
compliment operacional eficient de les ordenances municipals
pròpies i de la seguretat ciutadana en els seus termes
municipals, especialment en aquells on no hi ha àmbit
competencial de la Policia Nacional o insuficients recursos de
la Guàrdia Civil, quines mesures i recursos posarà el Govern de
les Illes Balears a la disposició dels ajuntaments, per al
seguiment i el compliment de les restriccions i normes
establertes amb motiu d'haver-se decretat una nova situació
d'estat d'alarma?

Palma, a 26 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

T)
RGE núm. 15594/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
indemnització a l'educadora de la Fundació Institut S'Estel,
amb motiu de l'agressió ocorreguda el 27 de juliol de 2019
durant un intent de fuga d'un menor intern d'Es Pinaret.

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

Quins han estat els motius pels quals el Govern de les Illes
Balears va recórrer la sentència de l'Audiència Provincial per
la qual condemnava com a responsable civil la CAIB a
indemnitzar amb 500 euros la treballadora de la Fundació
S'Estel, pels danys morals soferts amb motiu de l'agressió
ocorreguda el 27 de juliol de 2019 en l'intent de fuga d'un
intern?

Quina valoració fa la consellera d'Assumptes Socials i
Esports sobre la desestimació del recurs i la condemna al
Govern a indemnitzar amb 500 (cinc-cents) euros la
treballadora de la Fundació Institut S'Estel?

Palma, a 26 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 d'octubre de 2020, ratifica l'admissió feta per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 15589/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a horari
del toc de queda.

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 la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Sra. Consellera de Salut, té previst el Govern avançar o
retardar una hora el toc de queda tal i com permet el Govern de
l'Estat a les comunitats autònomes?

Palma, a 26 d'octubre de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

B)
RGE núm. 15590/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures i ajudes per protegir els sectors afectats per les
restriccions de mobilitat a conseqüència de la declaració de
l'estat d'alarma.

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 la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Sr. Negueruela, davant la declaració de l'estat d'alarma amb
noves restriccions de mobilitat, comptarem amb un Pla de
rescat urgent amb mesures i ajudes per protegir cadascun dels
sectors afectats?

Palma, a 26 d'octubre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 d'octubre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

C)
RGE núm. 15619/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a 
pagament de deutes als consells insulars.

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.

La comunitat autònoma deu al Consell d'Eivissa 10,5
milions d'euros i al Consell de Mallorca devers 88,8 milions
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d'euros per les denominades bestretes, avançaments pactats a
compte de la Llei de finançament dels consells insulars.

Sra. Consellera, quan tenen vostès la intenció de pagar els
deutes per bestretes encara existents als consells insulars?

Palma, a 27 d'octubre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

D)
RGE núm. 15625/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a  valoració de la
situació de la pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears.

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

Quina valoració en fa, de la situació de la pandèmia de la
COVID-19 a les Illes Balears?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 15626/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a 
càlcul dels mòduls d'ITS a la present temporada de 2020 .

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. Negueruela, quins criteris s'utilitzaran en el càlcul dels
mòduls respecte de l'Impost de turisme sostenible de la present
temporada 2020?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

F)
RGE núm. 15627/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a  vacuna de 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. Gómez, com té previst distribuir la vacuna de la grip
entre la població de Balears enguany?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

G)
RGE núm. 15628/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a 
mesures de contenció de contagis.

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, quines mesures considera efectives per
contenir els contagis?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

H)
RGE núm. 15629/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a reclamació de drets dels docents interins.

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

Sra. Presidenta, com valora la reclamació dels docents
interins de recuperar el seu dret a l'extensió del seu contracte
fins a 31 d'agost si han treballat un mínim de 5 mesos i mig?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

I)
RGE núm. 15630/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a vaga de metges 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.

Sra, Consellera, com valora la vaga de metges que va
començar dimarts passat a la nostra comunitat?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
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J)
RGE núm. 15631/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a causes i
responsabilitats de les incidència produïdes a la matrícula
d'FP a diversos centres de les Illes Balears.

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

Per què la conselleria no ha fet públiques les causes i les
responsabilitats de les incidències produïdes a la matrícula d'FP
a diversos centres de les Illes Balears?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

K)
RGE núm. 15632/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 
plans de gestió pesquera.

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. De la Concha, creu necessaris o no els plans de gestió
pesquera?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

L)
RGE núm. 15633/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitat
de Policia Local dels municipis.

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. Castro, quan pensa resoldre la necessitat que pateixen
els municipis de les Illes Balears en relació amb la Policia
Local?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

M)
RGE núm. 15634/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
del Reial Decret llei 29/2020.

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 les mesures previstes
al Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures
urgents en matèria de teletreball a les administracions públiques
i de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per fer
front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que ha
motivat la convocatòria de vaga general de metges?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

N)
RGE núm. 15635/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reactivació turística de la temporada 2021.

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

Quines mesures pensa adoptar de cara a reactivar la
temporada turística 2021?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

O)
RGE núm. 15636/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de la depuradora de Palma.

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

Considera el Govern garantit el finançament de la
depuradora de Palma per part de l'Estat en els pressuposts de
2021?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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P)
RGE núm. 15637/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reincorporació dels professors de secundària de Menorca
sense els resultats de la PCR.

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

Per què el Govern de les Illes Balears ordena la
reincorporació de professors de secundària de Menorca després
d'un positiu a les aules del seu institut, però sense disposar del
resultat de la PCR?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Q)
RGE núm. 15638/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
seguretat dels estudiants en els desplaçaments a la UIB.

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

Quina seguretat ofereix la Conselleria de Salut als
estudiants en els desplaçaments a la Universitat de les Illes
Balears?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

R)
RGE núm. 15639/20, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a límit de
l'endeutament de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

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

Sra. Consellera d'Hisenda, fins quin límit considera que es
pot endeutar la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

S)
RGE núm. 15640/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons
europeus i estatals per pal·liar els efectes de la pandèmia.

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

Sra. Armengol, quants doblers calcula rebre dels fons
europeus i estatals per pal·liar els efectes de la pandèmia?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

T)
RGE núm. 15641/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa al
Govern de les Illes Balears davant l'augment de la pressió
fiscal anunciada ahir pel Govern central.

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

Sra. Armengol, com contrarestarà el Govern l'augment de
la pressió fiscal anunciat per part del Govern central per tal que
no repercuteixi en el tancament de pime, empreses i en més
destrucció de l'ocupació?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 d'octubre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 15551/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
foment de la contractació juvenil.

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

Arran de la crisi de 2008, la població jove espanyola ha
patit de manera especial les conseqüències de la recessió
econòmica, la qual cosa ha provocat l'existència de tota una
generació amb un futur molt incert.

Actualment l'ocupació juvenil a Espanya es caracteritza per
una forta temporalitat i per jornades de treball molt reduïdes.
Segons l’Eurostat, el 57,40% dels joves entre 15 i 29 anys a
Espanya treballa a temps parcial. D'altra banda, davant la
impossibilitat de trobar una feina estable s'ha produït la
consagració de l’atur juvenil com a desocupació de llarga
durada: l’atur juvenil a Espanya supera el 41%.

El context econòmic i social derivat de la pandèmia de la
COVID-19 no ha fet més que agreujar aquesta situació per un
sector de la població ja especialment vulnerable, que sense ser
responsable de les dues darreres crisis globals, n’és el principal
pagador. Un de cada dos llocs de feina perduts durant la crisi
sanitària estaven ocupats per persones joves. Una de les
explicacions d’aquest fet és que els i les joves són el col·lectiu
més barat d’acomiadar a conseqüència de la precarització amb
què es va decidir sortir de l’anterior crisi.

Segons l'article 35.1 de la Constitució Espanyola “Tots els
espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la
lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del
treball i a una remuneració suficient per tal de satisfer les seves
necessitats i les de la seva família sense que en cap cas no es
pugui fer discriminació per raó de sexe”.

És fonamental, per tant, que els poders públics treballin
amb l'objectiu de pal·liar els efectes de la desocupació entre la
població jove així com aconseguir les millors condicions
laborals per a aquests. Facilitar l'accés al mercat laboral i ajudar
a incrementar aquesta formació resulta crucial per posar fi a
aquesta situació.

De la mateixa manera és fonamental promoure la creació
d'una ocupació sostenible que equilibri les dimensions
econòmica, ètica i ambiental. Les condicions de treball dignes,
la capacitació professional i els drets laborals han d'estar
garantits per a tots els treballadors i treballadores.

En conseqüència, els grups parlamentaris sotasignats
presenten la següent proposta de resolució:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a actualitzar el contracte de relleu als sectors econòmics actuals
i a bonificar la seva utilització quan el o la rellevista sigui
menor de 30 anys, fent especial incís en sectors envellits o en
persones pròximes a la jubilació considerades de risc per la
COVID-19.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a impulsar reduccions i bonificacions a les empreses que
contractin treballadors menors de 30 anys en figures laborals
estables com el contracte indefinit i a jornada completa.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a incrementar la dotació pressupostària a les comunitats
autònomes pel que fa al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant iniciatives encaminades a una
major inserció laboral dels i les joves en unes condicions
dignes, com és l’exemple del programa “Joves Qualificats”,
que permet, a través del Sistema Nacional de Garantia Juvenil,
la contractació en pràctiques de joves menors de 30 anys amb
estudis universitaris o de formació professional.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa iniciatives per tal de facilitar la
tornada a les Illes Balears del talent d’aquells joves qualificats
que han hagut de partir fora de les Illes per manca
d’oportunitats laborals, així com per evitar un possible nou
èxode de talent.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i al Govern d’Espanya a incloure com a condicions
especials d'execució dels contractes públics, dins els límits
legals, consideracions socials vinculades a l'edat que fomentin
la contractació de personal jove.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a estudiar la creació d'un segell de responsabilitat social jove
que identifiqui, davant les persones consumidores i davant les
administracions, a aquelles empreses compromeses amb la
contractació, la promoció i la dignificació de les condicions
laborals de la joventut.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una vigilància especial sobre les
condicions de les ofertes laborals dirigides a persones joves. En
particular, s’ha de vetllar per la desaparició de la cobertura de
places laborals a través de voluntaris, que solen amagar
contractacions fraudulentes.

Palma, a 21 d'octubre de 2020
Els diputats
Ares Fernández i Lombardo
Antònia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 d'octubre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 15480/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
defensa de la unitat de la llengua catalana, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de
Fraga a l’Alguer, deriva d’una continuïtat lingüística
mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva
diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint
dels criteris científics habituals. Aquesta unitat lingüística no es
veu a cap cas qüestionada per l’existència d’altres
denominacions territorials, tradicionals o populars, com ara
alguerès, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà,
formenter o fragatí.

En tots els casos, aquestes denominacions alternatives es
refereixen a la mateixa llengua, avui parlada per més de deu
milions de ciutadans europeus.

En efecte, l’existència d’aquestes denominacions
alternatives no fa sinó palesar que el català és la llengua pròpia
de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les
Illes Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent,
de l’Alguer i d’Andorra.

Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades,
diversos intents de fragmentació per part d’algunes instàncies
i institucions públiques, fet especialment greu, atès que no
només constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic
que hauria de ser orgullosament compartit pels estats i regions
d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó també un menyspreu
absolut del rigor científic i acadèmic dels experts en la matèria
filològica.

En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat
constatat que la denominació de valencià, emprada oficialment
a la Comunitat Valenciana, ha servit de pretext perquè
l’Advocacia de l’Estat consideràs que la llengua pròpia
d’aquest territori no és la mateixa que la de Catalunya o la de
les Illes Balears. Recentment, el Tribunal Suprem ha ratificat
la prohibició de l'ús administratiu del valencià a Catalunya i
Balears. En el mateix sentit, diverses pàgines web d’organismes
oficials com ministeris i d’altres ens estatals, ofereixen les
opcions lingüístiques de català i valencià separadament –com
si fossin llengües diferents. Això suposa no només una despesa
addicional i supèrflua, sinó també un dany cultural injustificat.
El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb
naturalitat la unitat de la llengua catalana es tradueix en una
manca de coordinació en les polítiques culturals dels diversos
governs dels territoris de llengua catalana.

Els centres culturals i les acadèmics de referència, com
l’Institut Ramon Llull, haurien de poder comptar amb la
participació de tots els governs de les comunitats autònomes on
el català és llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel
temor que això pugui generar falses polèmiques a propòsit de
la unitat de la llengua.

Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació
política és que la reciprocitat total dels mitjans audiovisuals en
llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no és encara
possible, més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per
un motiu molt similar. I, finalment, el fet de no assumir la unitat
lingüística en les polítiques públiques genera disfuncions com
ara que els continguts audiovisuals doblats en català pels
governs i televisions públiques dels diversos territoris no
puguin compartir-se recíprocament, sinó que calgui, fins i tot,
en alguns casos, doblar dues o tres vegades en diferents
varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és
especialment perjudicial en un sector clau per al foment de l’ús
social del català entre les generacions més joves com és
l’audiovisual.

El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana,
celebrat l’any 1986, ja va reclamar la coordinació entre els
territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la
Llengua Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a
la coordinació de les polítiques lingüístiques; una comissió
interparlamentària, per vetllar per la coherència entre les
legislacions lingüístiques, i un consell de la llengua i de les
lletres que agrupi les institucions acadèmiques i culturals més
rellevants. Aquesta proposta, tanmateix, no s’ha fet mai realitat,
de manera que la llengua catalana, i els seus parlants, continuen
patint aquesta manca de coordinació política i administrativa.

D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya,
el País Valencià i les Illes Balears van signar l’anomenada
Declaració de Palma, un text que pretenia posar les bases d’una
veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs
d’aquests territoris però que, finalment, no s’ha materialitzat en
polítiques públiques concretes.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix i declara la unitat
de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi menystenir
altres denominacions existents.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol mesura
que imposi impediments normatius, administratius, tècnics o
socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta
llengua és oficial de poder viure amb normalitat i amb garanties
aquesta unitat lingüística.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua
catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que
la qüestionen i a vetllar perquè cap institució pública o empresa
privada de l’Estat espanyol fomenti el secessionisme lingüístic
català en la seva activitat.

4. El Parlament de les Illes Balears acorda notificar aquest
acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament
de Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les
Corts valencianes, al Govern de les Illes Balears, al Govern
d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat.

Palma, a 21 d'octubre de 2020
Els diputats



4146 BOPIB núm. 72 -  30 d'octubre de 2020

Joan Ferrer i Ripoll
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 15501/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista  i MÉS per Mallorca, relativa a gestió
de la pesca marítima de litoral i delimitació d'aigües a les
Illes Balears, davant la Comissió d'Economia.

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

La llei 3/2001, de 23 de març, de Pesca Marítima de l’Estat,
en la seva disposició addicional 8a, relativa a la Pesca de
Litoral i Pesca marítima recreativa, estableix en el seu punt 1
que “se entiende por Pesca Marítima de Litoral la flota
pesquera que realiza mareas de duración inferior a
veinticuatro horas”. És a dir, la de barques que entren i surten
de port el mateix dia.

Per altra banda, la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears, en el capítol III “Pesca”, al seu
article 22 “Pesca artesanal”, exposa: 1. En el marc de les seves
respectives competències, el Govern de l’Estat i el Govern de
les Illes Balears, promouran les mesures necessàries per al
desenvolupament sostenible de la pesca artesanal de les Illes
Balears; 2. Així mateix, es crearà una comissió mixta entre
ambdues administracions per adoptar les mesures oportunes en
ordre a la preservació biològica dels caladors de les Illes.

El problema rau que, segons la delimitació actual entre
aigües interior i exteriors a les Illes Balears, els vaixells de fora
poden venir a les aigües exteriors a pescar grans quantitats de
peix, a causa que en aquestes aigües no existeixen unes normes
tan estrictes com sí que ho són a les interiors, pensades per una
pesca sostenible que mantingui els recursos pesquers. I la
delimitació entre aquestes aigües no implica que els recursos
que utilitzen les barques de fora no repercuteixin després en
l’activitat pesquera de les nostres barques i la comercialització.

D’altra banda, ni tans sols els recursos que arriben de
l’Estat per a la vigilància d’aigües exteriors és suficient, i es
disposa de molt poques barques i personal per garantir el
compliment de la normativa en matèria de quantitat de peix
pescat, talles mínimes, etc. Així, per tant, es fa difícil garantir
que totes les barques que pesquen a les Balears ho facin seguint
els criteris de sostenibilitat que marca el Govern de les Illes
Balears.

Davant això, els Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i Més per Mallorca presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir al Govern de l’Estat la reactivació i dotació

d’una Comissió Mixta (Administració de l’Estat i
Administració Autonòmica) amb capacitat per a gestionar la
pesca marítima de litoral.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir al Govern de l’Estat una nova delimitació de
les aigües interiors i exteriors a la mar balear, de forma que
aquestes segones no es trobin entre les illes de Mallorca i
Menorca, ni entre Mallorca i Eivissa, sinó que envoltin el
conjunt de l’arxipèlag.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a delimitar les aigües exteriors en un espai de 12 milles
des dels punts exteriors de les Illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir al Govern de l’Estat que s’igualin les normes
per a la pesca quant a vedes i talles mínimes a tota la
Mediterrània espanyola a les que hi ha a les Balears per a les
espècies que es comercialitcen al nostre territori, a efectes de
justícia en la competència comercial.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a demanar més fons a l’Estat i a coordinar-se amb els
departaments competents dels consells insulars per vigilar que
es doni compliment a les normes de pesca en aigües interiors.

Palma, a 21 d'octubre de 2020
Els diputats
Jordi Marí i Tur
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Maria Esperança Sans i Regis
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 15515/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a impuls del turisme de teletreball, davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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

La greu pandèmia que estem vivint ens està obligant a
adaptar importants canvis en la nostravida personal i laboral.
Davant això, els experts asseguren que el teletreball constituirà
una de les tendències de la nova realitat post COVID-19 que
serà incorporada, amb diferents formats i plantejaments, amb
un important nombre de empreses professionals.

Aquest esquema laboral generarà grans oportunitats per a
un nou tipus de viatges, el turisme de teletreball, que pot tenir
un gran impacte a les economies locals dels destins que sepin
adaptar-se i aprofitar-lo. En el moment que una persona no ha
d’anar 5 dies a la setmana a l’oficina o anar a reunions
presencials, els treballadors es poden plantejar teletreballar des
de qualsevol lloc en el que compti amb les condicions
adequades.
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Això farà possible per a molts el que fins ara únicament
viable per a uns pocs i poder així compatibilitzar la feina amb
una estància en una destinació atractiva per al professional i la
seva família, amb un estil de vida més saludable, el que es
coneix com workation.

Aquest tipus d’estades tindran una duració major que les
habituals del turisme convencional. De la mateixa manera que
els establiments hauran de preparar-se per atendre aquesta nova
modalitat de turisme, millorant l’oferta i adequant les
instal·lacions.

Es tracta també d’una oportunitat molt important per a la
desestacionalització que tant necessitem a les nostres illes i per
desenvolupar les economies locals, a més de suposar una eina
molt important per generar demanda i en conseqüència per
afavorir la recuperació de la connectivitat aèria, tant malmesa
en la actualitat.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, conjuntament amb els consells insulars, el sector
turístic i els àmbits relacionats, es prenguin les mesures
necessàries per impulsar el turisme de teletreball.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treure una línia d’ajudes per als establiments turístics
per tal d’adaptar-se a les noves demandes del turisme de
teletreball i poder així oferir les condicions necessàries i
adequades per a aquesta modalitat de turisme.

Palma, a 21 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 15536/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi de criteris en
l'incentiu de la mobilitat sostenible Programa MOVES,
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.

Els darrers anys les institucions europees i el govern de
l'Estat estan impulsant una política pública consistent en
l'incentiu dels vehicles elèctrics i punts de recàrrega per aquests
vehicles. El darrer exemple el tenim al Real Decret 569/2020,
de 23 de juny, pel que es regula el programa d'incentius a la
mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) i l'acord
la concessió directa de les ajudes d'aquest programa a les
comunitats autònomes, modificat pel Reial Decret 587/2020, de
23 de juny, aquest darrer programa té un pressupost de 100
milions d'euros dels quals estava previst que uns 2,4 milions
d'euros fossin per les Illes Balears.

A les Balears aquest darrer programa s'ha concretat a la
Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica
i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020, per la qual
s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a
actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible
(Programa MOVES II) que va ser publicada al BOIB d'1
d'octubre de 2020. Aquesta convocatòria ha resultat
decebedora, ja que ha condicionat les ajudes a l'obligació
d'entregar un cotxe vell per a tots els beneficiaris a efectes que
sigui tractat com a ferralla i desaparegui. Una exigència que
cap altra comunitat autònoma de l'Estat no ha inclòs en la seva
corresponent convocatòria d'ajudes. A més a més, aquesta
convocatòria posa l'accent en la posada en funcionament de
nous punts de recàrrega, quan resulta que no fa cap referència
al manteniment d'aquests punts, existint en aquest moment un
percentatge molt elevat dels punts de recàrrega que no
funcionen per aquesta manca de manteniment.

L'article 60 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica, estableix que les administracions
públiques de les Illes Balears promouran la mobilitat sostenible
i, de manera especial, fomentaran la mobilitat elèctrica i la
substitució o reconversió de vehicles per altres amb manco
emissions associades.

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 canviar els criteris utilitzats en la seva política
de foment del cotxe elèctric, tot evitant de cara en el futur a
condicionar les ajudes a la necessitat d'entregar un cotxe vell
per ser tractat com a ferralla.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar l'accent en la seva política de foment del
cotxe elèctric en el manteniment dels punts de recàrrega i no
només en la creació de nous punts de recàrrega.

Palma, a 21 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 15561/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS
per Mallorca, VOX-Actua Baleares i El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a karate com a esport olímpicen els
pròxims Jocs Olímpics 2024, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares i El Pi-
Proposta per les Illes Balears presenten la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.
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És ben sabut per tothom que la pràctica del karate és una
disciplina que eleva l'esperit, on la persona està potenciada des
de dins amb el seu propi coneixement i l'ús adequat de la seva
pròpia energia. Parlar de karate és parlar d'una filosofia de la
vida, una manera d'afrontar els desafiaments quotidians. Quan
una persona és educada en karate, no només s'ensenya la
tècnica, també transmetem el seu missatge, li preparem per a la
vida, basat en un respecte i un ciutadà moral. Per tot això i pels
seus propis mèrits, trajectòria i valors importants aquesta
modalitat esportiva es mereix, continuar en el programa
olímpic per 2024.

El karate compleix amb tots els requisits que el Comitè
Olímpic Internacional (COI) ens marca com un esport olímpic,
ja que es practica en més de 180 països del món, és reconegut
pels Comitès Olímpics de tots els països on hi ha una Federació
i milions de persones practiquen.

El 4 d'agost de 2016, el Comitè Executiu del COI, reunit en
els anteriors Jocs Olímpics de Río de Janeiro, Brasil, va donar
suport a la proposta d'incloure el karate com a disciplina
olímpica per a Tòquio 2020. No obstant això, el 21 de febrer de
2019, l'organització dels 2024 Jocs Olímpics de París va
anunciar la seva proposta d'esports d'hostes per a aquesta edició
i entre aquestes modalitats no és karate.

Després d'aprendre aquesta notícia, el món del karate és
enfadat i decebut; però fidel a la seva filosofia de respecte i
persistència segueix treballant per mantenir el seu espai en el
moviment olímpic i demostrar que els seus mèrits el situen com
una modalitat esportiva digna d'estar en el programa olímpic de
2024, tot i que encara hi ha una oportunitat per canviar aquesta
decisió. Hi ha una vacant entre els esports proposats que karate
podria omplir, i la decisió final passa a través del Comitè
Olímpic Internacional.

En aquest sentit, la Federació Mundial de karate (WKF) ha
llançat una campanya digital etiquetada #TsukiForKarate2024,
per demostrar la unitat de l'esport i sol·licitar la inclusió de la
disciplina en la llista d'esports addicionals que s'afegiran al
programa permanent dels jocs. La campanya pretén que els
aficionats a l'esport es uneixin al voltant d'una causa comuna,
també amb el hashtag #Kárate2024 i difondre el missatge
"kárate Sport Olímpico" a totes les xarxes socials. Aquesta
petició també és recollida per la Federació Espanyola de karate
(gran impulsor del karate com a esport olímpic) i la Federació
Balear de Karate, així com les grans karateques de la nostra
terra, entre les quals destaquen Irene Colomar i Cristina Ferrer,
i els claustres de karate dels diferents municipis del nostre
territori, que no cessen en el seu treball perquè es reconeixin les
possibilitats i virtuts d'aquest esport.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Comitè Olímpic
Internacional a incloure el karate com a esport olímpic en els
pròxims Jocs Olímpics 2024 i consecutius a París.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Superior
d’Esports i al Govern de les Illes Balears a defensar que el
karate sigui reconegut com a esport olímpic per als Jocs
Olímpics de 2024.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a promoure campanyes entre els

esportistes de les Illes Balears i la societat en general per tal
que el karate sigui una disciplina olímpica el 2024.

Palma, a 22 d'octubre de 2020
Els diputats
Beatriu Gamundí i Molina
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
Cristina Mayor i Abad
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Idoia Ribas i Marino
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Gabriel Company i Bauzá
Alejandro López i Soria
Patrícia Guasp i Barrero
Miquel Ensenyat i Riutort
Jorge Campos i Asensi
Catalina Pons i Salom

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 11473/19, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures de la futura llei de turisme
d'excessos.

La Llei de turisme d'excessos va ser consensuada amb el
sector i, per tant, el tipus de restriccions, controls o possibles
intervencions va sempre encaminat a la millora de la nostra
oferta i qualitat turística.

Us adjuntam també el Decret llei 1/2020, de 17 de gener, a
què fem referència, contra el turisme d'excessos per a la millora
de la qualitat a zones turístiques, on hi podreu consultar totes
les restriccions, controls i intervencions que es varen aprovar
al seu moment.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 11477/19, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a empreses i plataformes de lloguer
turístic a les quals s'ha aixecat acta i expedient
sancionador.

Són diverses les actuacions que s'han dut a terme des de
l'aprovació de la modificació de la Llei turística 8/2012 contra
plataformes que anuncien oferta no reglada d'establiments i
serveis turístics.

El fet que dues d'aquestes plataformes han interposat
reclamacions davant els tribunals competents invocant
normativa europea i a la vista de la complexitat jurídica
d'aquests expedients sancionadors, l'administració ha adoptat
per no iniciar nous expedients sancionadors mentre no es dicti
una sentència judicial ferma.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-026.pdf#page=14
http://xip.parlamentib.es/frge-202014940-1
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-026.pdf#page=14
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El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 11478/19, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació dels expedients sancionadors
iniciats a les diferents empreses i plataformes de lloguer
turístic.

Els expedients sancionadors segueixen el seu curs
administratiu amb les incidències que es poden produir com
que es presentin recursos davant els tribunals
contenciosoadministratius.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 11724/19, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Consell de la Infància.

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació va
constituir, dins el marc de les seves competències, el Consell
d'Infància i Família el març de 2018. Quant al Consell de la
Infància, el Govern, des de diferents departaments, treballada
en la definició d'aquest objectiu i es durà a terme durant el
transcurs d'aquesta legislatura.

Palma, 31 de juliol de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 11387/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pacients que han sol·licitat exercir
el dret al qual els empara el Decret de garantia de demora
durant el mes de juliol.

Durant el mes de juliol de 2030 no hi ha hagut cap pacient
que hagi sol·licitat exercir el dret al qual l'empara el Decret de
garantia de demora.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 11503/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a servei de suport assistencial
psicològic als treballadors sanitaris, sociosanitaris
(zeladors, tècnics d'emergències, tècnics de cures
d'infermeria, infermers/es, facultatius, ...) a conseqüència

de la situació provocada per la COVID-19 a l'àmbit del
desenvolupament de la seva professió.

A dia 11 de juliol hi ha registrades 478 intervencions de les
quals 99 són una primera intervenció, i 379 seguiments.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 11506/20, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a adquisició de respiradors per als
centres sanitaris de les Illes Balears.

Disposam de respiradors suficients per donar resposta a les
necessitats de la població segons els protocols vigents.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 11508/20, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a dotació de noves places d'UCI en els
centres sanitaris de les Illes Balears.

Disposam d'UCI suficients per donar resposta a les
necessitats de la població segons els protocols vigents.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 11509/20, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a dotació d'equips de protecció individual
per al personal de les Illes Balears.

Disposam d'equips de protecció individual suficients per
donar resposta a les necessitats de la població segons els
protocols vigents. Tenim en els magatzems material per fer
front durant quatre mesos.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 12910/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a deficiències en el funcionament i en
les capacitats als centres de salut d'atenció primària davant
els nombrosos casos de rebrots de COVID-19.

L'atenció primària es va reforçar amb 190 professionals des
del mes de març de 2020.
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La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 13611/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions en el Consorci per a
la recuperació de la fauna per a l'any 2020.

Adquisició de vehicles; partida executada íntegrament.

Reposició de material, mobiliari i electrodomèstics: partida
executada íntegrament.

Projecte d'ofidis a les Pitiüses: partida executada
íntegrament.

Execució del projecte ITS2017-071. AETIB: projecte
encara en execució; executat el 33% de la partida d'inversió
prevista per al projecte esmentat.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 13620/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sistema de geoposicionament dels equips d'intervenció en
temps real.

Actualment es disposa d'un sistema de geoposicionament
dels equips d'intervenció en temps real, actualitzat i
modernitzat recentment. Les darreres modificacions realitzades
sobre el sistema es troben, a dia d'avui, en fase de prova.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 13621/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a col·laboració i coordinació del SITIBSA en les
emergències i actualització de la seva cartografia i
informació geogràfica.

Al llarg d'aquest any s'han realitzat tota una sèrie de
reunions tant per protocol·litzar la col·laboració com per la
feina cartogràfica i d'informació geogràfica.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 13623/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanyes informatives de prevenció i protecció
de la ciutadania en cas d'emergències.

Durant aquest període s'ha realitzat tot el material per
impartir formació presencial als escolars en prevenció de riscos
com inundacions, incendis, tempestes, vent fort, etc.

Així mateix, durant l'estat d'alarma s'ha incidit en la
prevenció d'accidents domèstics, a través de xarxes socials i,
actualment, s'està fent feina per conscienciar la població a
adoptar mesures en cas de fenòmens meteorològics adversos en
època de DANA, excursions a la muntanya, accidents
domèstics, incendis forestals, etc.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 13624/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora dels canals i recursos de comunicació per
fer arriar informació rellevant també a la població turística
sobre prevenció davant possibles alertes i actuació i
prevenció davant situacions de risc.

Efectivament, des de la Direcció General d'Emergències i
Interior s'està fent feina amb la tecnologia AMI, que és un
sistema que permetrà, entre d'altres, enviar missatges a tots els
terminals mòbils situats a una àrea determinada, enllaçant amb
una plana web la informació en diversos idiomes.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 13627/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a coordinació de manera més eficaç dels cossos
d'emergències.

Actualment s'està fent feina per substituir el software de
gestió d'emergències del SEIB112, la qual cosa facilitarà
l'intercanvi d'informació (imatges, vídeos, informes, etc.) entre
organismes, facilitant així la coordinació entre els diferents
serveis d'emergències.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández
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Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 13632/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millores tècniques necessàries al CECOP.

S'han realitzat una sèrie de mesures tècniques, com la
millora de les telecomunicacions i de videconferències a la sala
CECOP.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 13633/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actualització del Pla Inunbal.

Actualment s'està fent feina des del servei de Planificació en
un esborrany del nou pla.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 13665/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de reunions del Govern
balear amb els ambaixadors de Gran Bretanya i Alemanya
durant l'any 2019 per analitzar dades de contagis per la
COVID-19.

El Govern de les Illes Balears ha mantingut un contacte
continu amb als ambaixadors d'Alemanya i Regne Unit fins al
dia d'avui. Aquests contactes s'han mantingut per
videoconferència i mitjançant trucades telefòniques al llarg de
tot aquest període COVID-19. D'altra banda, el contacte amb
tots els consolats ha estat fluid amb tots ells.

Palma, 28 de setembre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 13669/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa al futur de les UBS
a partir de setembre.

Estam en pandèmia de COVID-19, això ens obliga a
mantenir dobles circuits de seguretat i distància.

Totes aquelles UBS que ho puguin garantir romandran
obertes.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 13676/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a persones que han cobrat la renda social
garantida el mes de juliol.

8.460 titulars de la renda social garantida, per un import
d'1.941.429,68 euros.

Palma, 22 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 13677 i 13683/20, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a persones que han
tramitat el traspàs de renda social garantida a ingrés mínim
vital els mesos de juliol i agost.

Entre juliol i agost l'han tramitat, a través de l'equip
contractat a tal efecte, 1.800 persones titulars de RESOGA,
sense perjudici que altres usuaris ho hagin tramitat pel seu
compte.

Palma, 22 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 13679, 13680 i 13685/20, de
la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a persones pendents de
resolució del seu expedient de sol·licitud de l'ingrés mínim
vital i persones a les quals se'ls ha denegat aquest ingrés els
mesos de juliol i agost.

Aquestes preguntes no contemplen aspectes sobre els quals
aquest govern en tengui la informació, s'ha de dirigir a
l'administració estatal, que gestiona aquesta prestació.

Palma, 22 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 13681/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cancel·lació de la RESOGA.

No, la RESOGA no es cancel·la en el moment de la
sol·licitud de l'ingrés mínim vital, d'acord amb la disposició
transitòria segona del Decret llei 10/2010, de 12 de juny.

Palma, 5 d'octubre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 13682/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a persones que cobraran la renda social
garantida el mes d'agost.

El mes d'agost 7.941 persones van cobrar la renda social
garantida, sense perjudici que les persones a les quals es va
suspendre per no comparèixer per sol·licitar l'IMV l'hagin
percebuda o la percebin durant el mes de setembre.

Palma, 22 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 13713/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a execució de les obres de Son Tugores.

Les obres de Son Tugores estan finalitzades, actualment
estem en procés de tancar les autoritzacions definitives per tal
de fer ús de les instal·lacions.

Palma, 16 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 13715/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a execució de les obres de la residència de
Marratxí.

Les obres de Marratxí estan executades al 59%, actualment
es treballa en la instal·lació de l'aire condicional i el
condicionament dels terrenys exteriors, així com les escoles
d'electricitat, aigües i sanejament. Es preveu disposar de
l'edifici amb les instal·lacions en servei en els primers mesos de
2021.

Palma, 16 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 13716/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres a la residència Son Martorell de
Palma.

Les obres ja es troben en execució, s'ha realitzat la
cimentació mitjançant un pilotatge i es treballa en la
construcció dels forjats de planta baixa i primera. La previsió
és disposar de l'edifici amb les seves escomeses al final de
2021.

Palma, 16 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 13717/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres a Son Dureta.

A Son Dureta disposem del projecte bàsics i estem
treballant en la coordinació amb Sanitat en relació amb els
sistemes comuns de seguretat del conjunt, pluvials, protecció
contra incendis, etc. Es preveu disposar del projecte executiu
a final d'any per tal de tramitar i iniciar l'adjudicació de les
obres el 2021.

Palma, 16 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 13718/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres de la residència d'Es Castell.

Una vegada signat el nou conveni iniciarem la tramitació
per a la contractació de l'equip redactor del projecte. Hauríem
de disposar del projecte definitiu al final de 2021 i iniciar les
obres a l'inici de 2022.

Palma, 16 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 13719/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres de la residència d'Andratx.

Respecte del projecte d'Andratx s'està treballant en els
estudis de viabilitat de la residència des del punt de vista
financer així com de seguretat respecte del torrent i del sòl
damunt el solar.

Palma, 16 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 13720/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres del centre de dia de Sóller.

El projecte està pendent de la definició de l'ajuntament
respecte de la cessió dels terrenys per tal de signar el conveni
definitiu que desenvolupi el protocol signat.
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Palma, 16 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 13721/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres del centre de dia de Porreres.

En aquest moment es treballa en l'elaboració del projecte
amb l'equip tècnic que va presentar l'oferta guanyadora.

Palma, 16 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 13744/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estoc de reactius per realització de
PCR ràpides.

No hi ha ahgut cap dèficit de cap material necessari per
donar resposta a les necessitats assistencials.

Disposam dels estocs necessaris.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 13855/20, de la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a import de l'adjudicació d'un estudi a
l'empresa Agroassesor, SL.

El pressupost per als tres lots de l'estudi és de 40.000 euros
sense IVA en total.  El de Mallorca compta amb un pressupost
de 22.000 euros sense IVA, el d'Eivissa i Formentera, amb
15.000 euros sense IVA; i el de Menorca, amb 3.000 euros
sense IVA.

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 13861/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació de les carreteres de la zona dels nord-oest
de Mallorca afectada per una tempesta el passat 29 d'agost.

Per part d'aquest govern es va actuar en la gestió de
l'emergència que és una de les competències d'aquesta
conselleria.

Pel que fa al condicionament i conservació de la xarxa de
carreteres de Mallorca correspon al Conseller de Mallorca
mantenir-les en un estat òptim.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 13863/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajuda o subvenció pendent de pagar pel GOIB i
el Govern central relacionades amb la tempesta de Llevant
de Mallorca l'any 2018.

Aquest govern va crear un subprograma funcional al
pressupost de despeses. Fons d'emergència inundacions 2018
núm. 233b01. D'aquest subconcepte no queda res pendent de
pagament.

De les subvencions del Govern central no es té constància
ja que aquestes no són competència de l'administració
autonòmica.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 13864/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajuda o subvenció pendent de pagar pel GOIB i
el Govern central relacionades amb la tempesta Gloria del
passat mes de gener.

Les ajudes que ha donat l'Estat no estan al nostre
pressupost. Per part del Govern no hi ha ajudes pendents de
pagar per aquest concepte.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 13872/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tramitació de sol·licituds d'ingrés
mínim vital per a beneficiaris a les Illes Balears.

El Govern de les Illes Balears no gestiona l'ingrés mínim
vital i, per tant, no es troba en disposició de posar mesures per
agilitar la seva tramitació.

Així i tot, des del Govern, en declaracions públiques, s'ha
instat al ministeri a augmentar la plantilla de professionals
destinats a resoldre les sol·licituds d'IMV.

Palma, 5 d'octubre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 13882/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a previsió del Govern de les Illes
Balears de desenvolupar i dotar adequadament l'Institut
d'Indústries Culturals.

La previsió de pressupost per a l'Institut d'Indústries
Culturals per a enguany és d'1.750.000 euros, el més alt fins a
dia d'avui. A més a més acaben d'incorporar-se a la plantilla de
l'institut dues noves treballadores, amb la qual cosa l'ICIB té
més personal que mai.

Independentment de l'esmentat anteriorment, aquest govern
continua treballant per millorar la funcionalitat d'aquest institut
tan necessari per a les indústries culturals de les nostres illes.

Palma, 6 d'octubre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 13883/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a previsió de la Conselleria de
Cultura l'any 2020 de transferir una partida econòmica de
250.000 euros a l'Institut d'Indústries Culturals.

La previsió de pressupost per a l'Institut d'Indústries
Culturals per a enguany és d'1.750.000 euros, el més alt fins a
dia d'avui:

• 1.150.000 euros de la Delegació per a la Cultura.
• 500.000 euros de la Direcció General de Política

Industrial.
• 100.000 euros de l'Agència d'estratègia Turística de les

Illes Balears (AETIB).

Palma, 6 d'octubre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 13884/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a previsió del Govern de les Illes
Balears l'any 2021 de mantenir la transferència feta des de
la Conselleria d'Indústria a l'Institut d'Indústries
Culturals.

El Govern de les Illes Balears treballa actualment en el
pressupost de l'any 2021. Esperam que aquesta aportació
econòmica es pugui mantenir en aquest pressupost.

Palma, 5 d'octubre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 13885/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a previsió del Govern de les Illes
Balears per resoldre l'embós que hi ha ara a la resolució de
convocatòries en cultura.

Respecte de les ajudes a les quals vostè fa referència en la
seva pregunta, totes estan en termini. Algunes ja s'estan pagant
i es treballa a bon ritme amb la resta de convocatòries.

Palma, 6 d'octubre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 13897/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a contagis detectats per COVID-19 a
les residències de persones majors a les Illes Balears des de
l'1 de juny al 31 d'agost de 2020.

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, la
podeu consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 13905/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a motivació de l'IEB per no ajudar les
editorials illenques a la Setmana del Llibre en Català de
Barcelona.

L'Institut d'Estudis Baleàrics ha ajudat facilitant la reserva
d'espai. Les despeses que s'hagin generat poden sol·licitar-los
presentant expedient a la subvenció per donar suport a l'edició
i a la projecció de la literatura, el pensament, el còmic i la
il·lustració (línia de subvenció B d'aquesta convocatòria).

Palma, 21 de setembre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 13935/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a obres d'adequació i ampliació de
l'Hospital Comarcal d'Inca (1).

S'han realitzat el Pla funcional, el Pla director i el projecte
arquitectònic.

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

A la Pregunta RGE núm. 13937/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a manca de personal d'infermeria als
hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears.

El Servei de Salut ha anat reforçant en funció de les
necessitats. Actualment hi ha 900 persones més de les que hi
havia a principi d'any.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AV)

A les Preguntes RGE núm. 13946 a 13957/20, del
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a convocatòries i
nomenaments de lliure designació publicats i retirats a les
diferents conselleries, a Presidència i a Vicepresidència del
Govern de les Illes Balears.

A la present legislatura no s'ha retirat cap convocatòria per
proveir llocs de treball mitjançant lliure designació, ni abans ni
després de la publicació de la proposta provisional de resolució
o adjudicació.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 13994/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
descàrregues de l'app Radar Covid.

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per la Secretaria
d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Ministeri
d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. La darrera
xifra de la qual es disposa és que s'han realitzat 3.6 milions de
descàrregues a tot l'Estat espanyol, no disposam de dades per
comunitats autònomes.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 13995/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
contactes de risc que l'app Radar Covid ha detectat a les
Illes Balears.

Aquesta aplicació, per les seves garanties d'anonimat, no
permet conèixer qui disposa d'aplicació descarregada, qui ha
introduït el codi ni a quins contactes ha afectat.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro i Fernández

Ordre de Publicació
AY)

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

S'ha fet una reserva de 350.000 tests.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AZ)

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

Dependrà de les indicacions d'aquests tests.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BA)

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

En aquests moments s'està avaluant pels nostres experts.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BB)

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

En aquests moments s'està avaluant.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BC)

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

Aquesta compra encara no s'ha comptabilitzat.

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

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

Cada unitat costa 4,5 euros, només el material.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BE)

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

L'empresa que ho distribueix és Abbot.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 14216/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
preu de cost de la realització d'una prova PCR per a
l'Ibsalut.

El preu de cost de la realització d'una prova PCR per a
l'Ibsalut aproximadament és de 60 euros per PCR incloent-hi
totes les despeses.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 14319/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a actes d'inspecció de la Conselleria
de Salut a residències de gent gran durant 2020 per la
COVID-19.

La Conselleria de Salut no és competent per inspeccionar
les residències de gent gran.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 14321/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a expedients sancionadors de la
Conselleria de Salut a residències de gent gran durant 2020
per la COVID-19.

La competència sobre les residències de gent gran i
discapacitats és dels consells. Ells inspeccionen i sancionen.

Nosaltres les intervenim per donar suport sanitari, davant
l'escassesa de mitjans i per ajudar en l'organització.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 14617/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a persones contagiades per COVID-19 a Vila i Sant
Antoni a data 18/09/2020.

Els nostres serveis informàtics no discriminem ni per carrers
ni per persones contagiades.

Les dades que tenim de casos confirmats acumulats és fins
a dia 6 d'octubre i són:

• Zona bàsica de Vila: 448
• Sat Antoni (municipi i zona bàsica): 342

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació
A)

Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 15562 i 15560/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre de 2020, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades pel diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular i per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a  pagament a proveïdors i 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, per les preguntes RGE núm. 15589 i 15590/20,
relatives a horari del toc de queda i a mesures i ajudes per
protegir els sectors afectats per les restriccions de mobilitat a
conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma,
respectivament.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 11191/20.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15482/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
rebuig de la confiscació dels superàvits municipals i reprovació
de la ministra Montero.
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Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de les Sol·licituds de compareixença RGE

núm. 9563 i 9612/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15591/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i
accepta la retirada de la sol·licituds de compareixença
esmentades, del conseller de Medi Ambient i Territori i del
conseller de Mobilitat i Habitatge, sobre diversos elements
inclosos en el Projecte de llei RGE núm. 8711/20, del Decret
llei 8/2020.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvi a la Comissió de Peticions, per part del Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15550/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, i queda assabentada que la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí passarà a formar part de la Comissió de
Peticions.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Relació definitiva dels aspirants admesos a les proves

d'oposició per a la provisió d'una plaça de funcionari o
funcionària de carrera del cos tècnic de gestió per ocupar
el lloc de treball de cap de secció de Nòmines i
Contractació.

El tribunal qualificador de les proves d'oposició per a la
provisió d'una plaça de funcionari o funcionària de carrera del
cos tècnic de gestió per ocupar el lloc de treball de cap de
secció de Nòmines i Contractació, reunit el dia 15 d'octubre de
2020, acordà d'elevar a definitiva la relació d'aspirants
admesos, que són els següents:

Cognoms Nom DNI

1 Amengual Tormo Francesc ****3462W

2 Arteta Arrúe Verónica ****8247W

3 Barceló Picornelli Neus ****2794M

4 Bezzina Calderón Ángela ****7465D

5 Fernández Cánovas Rubén ****4298V

6 Ferragut Mayrata Antoni ****7422H

7 Gómez De la Cruz José ****0809M

8 Monserrat Bennasar Maria ****7166B

9 Perelló Frontera Baltasar ****3525G

10 Ques Mestre María Teresa ****6486Q

11 Rosselló Rodríguez Irene ****8750N

12 Sampol Mena Rafael ****5215V

13 Torrandell Santandreu María Antonia ****5859L

14 Vera Planas Asun ****6041G

Així mateix, el tribunal qualificador ha acordat les dates
dels exercicis de la primera prova, que queden de la manera
següent:

• Primer exercici: divendres dia 5 de febrer de 2021, a les
9.00 hores.

• Segon exercici: divendres, dia 12 de febrer de 2021, a
les 9.00 hores.

Es fa constar que aquestes dates són susceptibles de
modificació en cas de donar-se alguna circumstància de força
major, la qual cosa es posarà en coneixement dels aspirants de
forma oportuna.

A la seu del Parlament, 26 d'octubre de 2020
El secretari
Jaume Cerdà i Bibiloni

Ordre de Publicació

C)
Llista definitiva d'aspirants que han superat les proves

per proveir una plaça del cos facultatiu tècnic, especialitat
informàtica, per ocupar com a funcionari de carrera el lloc
de treball de responsable d'Explotació i Gestió de l'Àrea
Tecnològica i de Gestió Patrimonial del Parlament de les
Illes Balears.

La Comissió tècnica de valoració del procediment per
proveir una plaça del cos facultatiu tècnic, especialitat
informàtica, per ocupar com a funcionari de carrera el lloc de
treball de responsable d'Explotació i Gestió de l'Àrea
Tecnològica i de Gestió Patrimonial del Parlament de les Illes
Balears, un cop transcorregut el termini pertinent per presentar
reclamacions a la llista provisional d'aspirants que han superat
les proves, tal com acordà a la sessió de dia 26 d'octubre de
2020, acorda d'elevar a definitiva la llista d'aspirants que han
superat les proves del procediment esmentat:
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1. Janakieff de Pablos, Eva Alicia
DNI ****7512W
Fase 1 (sobre 60 punts) 22,335
Fase 2A (sobre 15 punts) 8,015
Fase 2B (sobre 25 punts) 15,17
Final (sobre 100 punts) 45,52

Seu del Parlament, 29 d'octubre de 2020
El secretari del tribunal qualificador
Joan Miquel Tramullas i Mesquida
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	RGE núm. 8465/20, relativa a mesures per al foment de la conciliació davant la suspensió de l'activitat educativa durant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
	RGE núm. 4699/20, relativa a moratòria de creuers
	RGE núm. 5182/20, relativa a desenvolupament d'un pla d'internacionalització a les Illes Balears
	RGE núm. 2692/20, relativa a aprovació d'una llei estatal *trans que treballi de forma efectiva per eradicar totes les formes de discriminació
	RGE núm. 9582/20, relativa a reivindicació del dia del medi ambient 5 de juny 2020 sobre la biodiversitat
	RGE núm. 11126/20, relativa a iniciatives contra la discriminació de persones LGTBI amb diversitat funcional
	RGE núm. 4480/20, relativa a assolir una equiparació salarial real i efectiva per a les forces i cossos de seguretat de l'Estat
	Proposició no de llei RGE núm. 8360/20, relativa a memòria i restitució de les persones LGTBI víctimes de la repressió franquista
	Proposició no de llei RGE núm. 11311/20, relativa a persones amb discapacitats: dificultats per a l'exercici dels seus drets i, en particular, els relacionats amb l'exercici, el desenvolupament i el gaudi d'activitats d'oci i temps lliure
	Proposició no de llei RGE núm. 11413/20, relativa a la defensa de la Vall del Jordà a Palestina
	Proposició no de llei RGE núm. 14235/20, relativa al sector turístic; mesures per al manteniment i el foment de la seva activitat a la "temporada baixa-hivern 2020- 2021


	2.2. TEXTOS DEBATUTS
	2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES  FORMULADES EN COMISSIÓ
	RGE núm. 13988/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajustos en els pressuposts per la crisi de la COVID-19.
	RGE núm. 14752/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desaparició de les tertúlies polítiques a IB3.
	RGE núm. 15142/20, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a presència de la llengua castellana a IB3 TV.
	RGE núm. 15149/20, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 15 aniversari d'IB3 Ràdio.
	RGE núm. 15150/20, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a repartiment territorial dels continguts televisius.
	RGE núm. 15152/20, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció de la dieta mediterrània als programes de cuina.
	RGE núm. 15157/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a efectes sobre la Radiotelevisió de les Illes balears davant una possible minva en el seu pressupost de cara a 2021.
	RGE núm. 15206/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a criteris de programació televisiva IB3.
	RGE núm. 15234/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tertúlies polítiques a IB3 Ràdio i Televisió.
	RGE núm. 15151/20, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grau de compliment de la Llei 7/2010.
	RGE núm. 15235/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de les condicions econòmiques a les productores locals de les Illes Balears.
	RGE núm. 15236/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius d'IB3 de cara als pressuposts de 2021.


	2.3. TEXTOS REBUTJATS
	2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
	respectivament

	2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
	Punt 5 de la Proposició no de llei RGE núm. 8464/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels mercats turístics emissors
	Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 8465/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per al foment de la conciliació davant la suspensió de l'activitat educativa durant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
	RGE núm. 9098/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'ampliació dels usos dels locals comercials en els edificis d'HPO per poder donar resposta i ser adaptats per a les persones amb dependència i necessitats especials de les Illes Balears
	RGE núm. 10869/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de les entitats i els projectes d'interès social i manteniment del sistema i les proporcions vigents per afavorir les entitats del tercer sector
	Punts 2, 4 i 5 de la 
	RGE núm. 4480/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a assolir una equiparació salarial real i efectiva per a les forces i cossos de seguretat de l'Estat
	Punts 3.2, 3.3 i 3.5 de la 
	Proposició no de llei RGE núm. 11413/20, presentada pels Grups Parlamentaris Mixt, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a la defensa de la Vall del Jordà a Palestina
	 la 
	Proposició no de llei RGE núm. 14770/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a bons turístics per incentivar el turisme entre illes en temporada baixa

	 2.4. COMPAREIXENCES
	Compareixença del gerent de l'Hospital Universitari de Son Espases, Sr. Josep Pomar i Reynés, davant la Comissió de Salut, sobre la gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada per la propagació de la COVID-19 (RGE núm. 8326/20). 
	Compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, davant la Comissió de Turisme i Treball, sobre la tramitació del Decret llei 8/2020 (RGE núm. 9565/20). 
	Compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca, sobre les informacions publicades en mitjans de comunicació d'àmbit nacional i local que confirmen adroctrinament ideològic i polític en els centres educatius de Balears (RGE núm. 3250/20). 
	Compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, sobre l'extensió, de forma unilateral, per la República d'Algèria de la seva zona econòmica exclusiva amb ocupació de zones marítimes del Parc Nacional de Cabrera (RGE núm. 3591/20). 
	Compareixença de la directora general de Salut Pública i Participació, Sra. Maria Antònia Font i Oliver, davant la Comissió de Salut, sobre el Pla de contenció davant els rebrots de la COVID-19 (RGE núm. 10319/20). 

	2.5. INFORMACIÓ
	Empat a la votació de l'esmena RGE núm. 9856/20 a la Proposició no de llei RGE núm. 8296/20, relativa a pla estratègic europeu de recuperació del turisme basat en la marca Europa
	Empat a la votació dels punts 3, 6, 6.a) i 6.b) i a l'esmena RGE núm. 9857/20 a la Proposició no de llei RGE núm. 8464/20, relativa a recuperació dels mercats turístics emissors
	Retirada dels punts 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 8578/20
	Empat a la votació de l'esmena RGE núm. 9858/20 a la Proposició no de llei RGE núm. 8578/20, relativa a eliminació de la quarantena per a les persones que arribin de l'estranger i mesures per facilitar el moviment de les persones amb seguretat
	Empat a la votació dels punts 1, 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 8811/20, relativa a mesures complementàries per facilitar la reobertura de l'activitat econòmica
	Empat a la votació del punt 5 i a l'esmena RGE núm. 10219/20 a la Proposició no de llei RGE núm. 8465/20, relativa a mesures per al foment de la conciliació davant la suspensió de l'activitat educativa durant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
	Empat a la votació del punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm. 4699/20, relativa a moratòria de creuers
	Ajornament  de l'adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 10380/20.
	Acord de compareixença de la directora de l'Alta Inspecció d'Educació a les Illes Balears, sobre l'informe emès el passat 21 de juliol davant el recurs interposat el 26 de juny de 2020 per l'Asociación de Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS) (RGE núm. 11343/20).
	Debat dels escrits RGE núm. 11661 i 11662/19, 8197 i 11300/20, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.
	Retirada dels punts 1 i 5 de la Proposició no de llei RGE núm. 8360/20, relativa a memòria i restitució de les persones LGTBI víctimes de la repressió franquista
	Empat a la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 13634/20, relativa a convocatòries per dotar de més efectius les plantilles de policies locals en els consistoris de les Illes Balears
	Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 15159/20
	Acord de compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears, sobre les actuacions dutes a terme per la Policia Nacional sobre l'explotació sexual de menors tutelats (RGE núm. 3703/20).
	Rebuig de la sol·licitud de compareixença del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), sobre el sistema de classificació dels malalts de COVID-19 a les residències de gent gran de les Illes Balears (RGE núm. 9503/20).



	3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 15483/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests de diagnòstic COVID-19 (PCR, antígens) realitzats a les residències de persones majors tant de gestió pública com privada a les Illes Balears.
	RGE núm. 15484/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests de diagnòstic COVID-19 (PCR, antígens) realitzats a les residències i als centres de persones en situació de discapacitat tant de gestió pública com privada a les Illes Balears.
	RGE núm. 15485/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a centres hospitalaris i sanitaris de la xarxa de salut privada de les Illes Balears als quals el Servei de Salut ha concertat i derivat la realització de proves diagnòstiques, de consulta especialitzada i cirurgies des de l'inici de la pandèmia COVID-19.
	RGE núm. 15524/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de places ofertes a cadascun dels cursos del SOIB i de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020.
	RGE núm. 15525/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inscrits en els cursos del SOIB i de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020.
	RGE núm. 15526/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes que han finalitzat els cursos del SOIB i de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020.
	RGE núm. 15527/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entitats responsables dels cursos del SOIB i de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020.
	RGE núm. 15528/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell d'inserció laboral dels alumnes dels cursos del SOIB i de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020.
	RGE núm. 15529/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost de les iniciatives educatives del SOIB i de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020.
	RGE núm. 15530/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteri que s'ha seguit per seleccionar els professors que impartiren els cursos dels anys 2018, 2019 i 2020 del SOIB i de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.
	RGE núm. 15534/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost de les iniciatives formatives que es pensen dur a terme amb la inversió de 72 milions d'euros per beneficiar 20.000 treballadors.
	RGE núm. 15542/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a efectes contaminants derivats de la limitació generalitzada de velocitat a 30 km/h.
	RGE núm. 15572/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a autoritzacions per netejar trams de torrent dins finques privades durant el 2020.
	RGE núm. 15573/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a autoritzacions per netejar trams de torrent dins finques privades durant el 2019.
	RGE núm. 15581/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos procedents de tributs recaptats per les Illes Balears durant 2020.
	RGE núm. 15582/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reobertura de la Unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA) Servei de Salut Illes Balears.
	RGE núm. 15583/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reobertura de la Unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA) Servei de Salut Illes Balears (II).
	RGE núm. 15592/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a peticions d'ajudes a autònoms a Eivissa.
	RGE núm. 15593/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos facilitats pel Govern als ajuntaments de les Illes Balears per al compliment de les normes i restriccions establertes amb motiu del nou estat d'alarma decretat.
	RGE núm. 15594/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a indemnització a l'educadora de la Fundació Institut S'Estel, amb motiu de l'agressió ocorreguda el 27 de juliol de 2019 durant un intent de fuga d'un menor intern d'Es Pinaret.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 15589/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a horari del toc de queda.
	RGE núm. 15590/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i ajudes per protegir els sectors afectats per les restriccions de mobilitat a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.
	RGE núm. 15619/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a  pagament de deutes als consells insulars.
	RGE núm. 15625/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a  valoració de la situació de la pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears.
	RGE núm. 15626/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a  càlcul dels mòduls d'ITS a la present temporada de 2020 .
	RGE núm. 15627/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a  vacuna de la grip.
	RGE núm. 15628/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a  mesures de contenció de contagis.
	RGE núm. 15629/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a reclamació de drets dels docents interins.
	RGE núm. 15630/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a vaga de metges a les Illes Balears.
	RGE núm. 15631/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a causes i responsabilitats de les incidència produïdes a la matrícula d'FP a diversos centres de les Illes Balears.
	RGE núm. 15632/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  plans de gestió pesquera.
	RGE núm. 15633/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitat de Policia Local dels municipis.
	RGE núm. 15634/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures del Reial Decret llei 29/2020.
	RGE núm. 15635/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació turística de la temporada 2021.
	RGE núm. 15636/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de la depuradora de Palma.
	RGE núm. 15637/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reincorporació dels professors de secundària de Menorca sense els resultats de la PCR.
	RGE núm. 15638/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat dels estudiants en els desplaçaments a la UIB.
	RGE núm. 15639/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a límit de l'endeutament de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
	RGE núm. 15640/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons europeus i estatals per pal·liar els efectes de la pandèmia.
	RGE núm. 15641/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa al Govern de les Illes Balears davant l'augment de la pressió fiscal anunciada ahir pel Govern central.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 15551/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la contractació juvenil.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 15480/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a defensa de la unitat de la llengua catalana, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 15501/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista  i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la pesca marítima de litoral i delimitació d'aigües a les Illes Balears, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 15515/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls del turisme de teletreball, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 15536/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi de criteris en l'incentiu de la mobilitat sostenible Programa MOVES, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 15561/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares i El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a karate com a esport olímpicen els pròxims Jocs Olímpics 2024, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 11473/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de la futura llei de turisme d'excessos.
	A la Pregunta RGE núm. 11477/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses i plataformes de lloguer turístic a les quals s'ha aixecat acta i expedient sancionador.
	A la Pregunta RGE núm. 11478/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels expedients sancionadors iniciats a les diferents empreses i plataformes de lloguer turístic.
	A la Pregunta RGE núm. 11724/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell de la Infància.
	A la Pregunta RGE núm. 11387/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pacients que han sol·licitat exercir el dret al qual els empara el Decret de garantia de demora durant el mes de juliol.
	A la Pregunta RGE núm. 11503/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a servei de suport assistencial psicològic als treballadors sanitaris, sociosanitaris (zeladors, tècnics d'emergències, tècnics de cures d'infermeria, infermers/es, facultatius, ...) a conseqüència de la situació provocada per la COVID-19 a l'àmbit del desenvolupament de la seva professió.
	A la Pregunta RGE núm. 11506/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a adquisició de respiradors per als centres sanitaris de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 11508/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dotació de noves places d'UCI en els centres sanitaris de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 11509/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dotació d'equips de protecció individual per al personal de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 12910/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a deficiències en el funcionament i en les capacitats als centres de salut d'atenció primària davant els nombrosos casos de rebrots de COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 13611/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions en el Consorci per a la recuperació de la fauna per a l'any 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 13620/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de geoposicionament dels equips d'intervenció en temps real.
	A la Pregunta RGE núm. 13621/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col·laboració i coordinació del SITIBSA en les emergències i actualització de la seva cartografia i informació geogràfica.
	A la Pregunta RGE núm. 13623/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanyes informatives de prevenció i protecció de la ciutadania en cas d'emergències.
	A la Pregunta RGE núm. 13624/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora dels canals i recursos de comunicació per fer arriar informació rellevant també a la població turística sobre prevenció davant possibles alertes i actuació i prevenció davant situacions de risc.
	A la Pregunta RGE núm. 13627/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació de manera més eficaç dels cossos d'emergències.
	A la Pregunta RGE núm. 13632/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores tècniques necessàries al CECOP.
	A la Pregunta RGE núm. 13633/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actualització del Pla Inunbal.
	A la Pregunta RGE núm. 13665/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de reunions del Govern balear amb els ambaixadors de Gran Bretanya i Alemanya durant l'any 2019 per analitzar dades de contagis per la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 13669/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa al futur de les UBS a partir de setembre.
	A la Pregunta RGE núm. 13676/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que han cobrat la renda social garantida el mes de juliol.
	A les Preguntes RGE núm. 13677 i 13683/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a persones que han tramitat el traspàs de renda social garantida a ingrés mínim vital els mesos de juliol i agost.
	A les Preguntes RGE núm. 13679, 13680 i 13685/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a persones pendents de resolució del seu expedient de sol·licitud de l'ingrés mínim vital i persones a les quals se'ls ha denegat aquest ingrés els mesos de juliol i agost.
	A la Pregunta RGE núm. 13681/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cancel·lació de la RESOGA.
	A la Pregunta RGE núm. 13682/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que cobraran la renda social garantida el mes d'agost.
	A la Pregunta RGE núm. 13713/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució de les obres de Son Tugores.
	A la Pregunta RGE núm. 13715/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució de les obres de la residència de Marratxí.
	A la Pregunta RGE núm. 13716/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a la residència Son Martorell de Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 13717/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a Son Dureta.
	A la Pregunta RGE núm. 13718/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de la residència d'Es Castell.
	A la Pregunta RGE núm. 13719/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de la residència d'Andratx.
	A la Pregunta RGE núm. 13720/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres del centre de dia de Sóller.
	A la Pregunta RGE núm. 13721/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres del centre de dia de Porreres.
	A la Pregunta RGE núm. 13744/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estoc de reactius per realització de PCR ràpides.
	A la Pregunta RGE núm. 13855/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de l'adjudicació d'un estudi a l'empresa Agroassesor, SL.
	A la Pregunta RGE núm. 13861/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les carreteres de la zona dels nord-oest de Mallorca afectada per una tempesta el passat 29 d'agost.
	A la Pregunta RGE núm. 13863/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda o subvenció pendent de pagar pel GOIB i el Govern central relacionades amb la tempesta de Llevant de Mallorca l'any 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 13864/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda o subvenció pendent de pagar pel GOIB i el Govern central relacionades amb la tempesta Gloria del passat mes de gener.
	A la Pregunta RGE núm. 13872/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tramitació de sol·licituds d'ingrés mínim vital per a beneficiaris a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 13882/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió del Govern de les Illes Balears de desenvolupar i dotar adequadament l'Institut d'Indústries Culturals.
	A la Pregunta RGE núm. 13883/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió de la Conselleria de Cultura l'any 2020 de transferir una partida econòmica de 250.000 euros a l'Institut d'Indústries Culturals.
	A la Pregunta RGE núm. 13884/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió del Govern de les Illes Balears l'any 2021 de mantenir la transferència feta des de la Conselleria d'Indústria a l'Institut d'Indústries Culturals.
	A la Pregunta RGE núm. 13885/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió del Govern de les Illes Balears per resoldre l'embós que hi ha ara a la resolució de convocatòries en cultura.
	A la Pregunta RGE núm. 13897/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a contagis detectats per COVID-19 a les residències de persones majors a les Illes Balears des de l'1 de juny al 31 d'agost de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 13905/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a motivació de l'IEB per no ajudar les editorials illenques a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona.
	A la Pregunta RGE núm. 13935/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a obres d'adequació i ampliació de l'Hospital Comarcal d'Inca (1).
	A la Pregunta RGE núm. 13937/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a manca de personal d'infermeria als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 13946 a 13957/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives a convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a les diferents conselleries, a Presidència i a Vicepresidència del Govern de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 13994/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de descàrregues de l'app Radar Covid.
	A la Pregunta RGE núm. 13995/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de contactes de risc que l'app Radar Covid ha detectat a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 14167/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens (1).
	A la Pregunta RGE núm. 14168/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens (2).
	A la Pregunta RGE núm. 14169/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens (3).
	A la Pregunta RGE núm. 14170/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens (4).
	A la Pregunta RGE núm. 14171/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens (5).
	A la Pregunta RGE núm. 14172/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens (6).
	A la Pregunta RGE núm. 14173/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests ràpids d'antígens (7).
	A la Pregunta RGE núm. 14216/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a preu de cost de la realització d'una prova PCR per a l'Ibsalut.
	A la Pregunta RGE núm. 14319/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a actes d'inspecció de la Conselleria de Salut a residències de gent gran durant 2020 per la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 14321/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a expedients sancionadors de la Conselleria de Salut a residències de gent gran durant 2020 per la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 14617/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones contagiades per COVID-19 a Vila i Sant Antoni a data 18/09/2020.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 15562 i 15560/20.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 11191/20.
	Retirada de les Sol·licituds de compareixença RGE núm. 9563 i 9612/20.
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