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AY) RGE núm. 15759/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers
que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre
Palma i Eivissa el 2018. 4226

AZ) RGE núm. 15760/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers
que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre
Palma i Eivissa el 2019. 4226

BA) RGE núm. 15761/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers
que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre
Palma i Eivissa el 2020. 4226

BB) RGE núm. 15762/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers
que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre
Alcúdia i Ciutadella el 2017. 4226

BC) RGE núm. 15763/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers
que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre
Alcúdia i Ciutadella el 2018. 4227
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que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre
Alcúdia i Ciutadella el 2019. 4227

BE) RGE núm. 15765/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers
que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre
Alcúdia i Ciutadella el 2020. 4227

BF) RGE núm. 15766/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pagat a les
companyies navilieres el 2017. 4227

BG) RGE núm. 15767/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pagat a les
companyies navilieres el 2018. 4227

BH) RGE núm. 15768/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pagat a les
companyies navilieres el 2019. 4227
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companyies navilieres el 2020. 4228

BJ) RGE núm. 15771/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema Policia XPO.
4228

BK) RGE núm. 15780/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantir la
renovació d'aire a trens d'SFM. 4228

BL) RGE núm. 15781/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantir la
renovació en el metro d'SFM. 4228

BM) RGE núm. 15782/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantir la
renovació d'aire i la seguretat sanitària en hores punta en els serveis d'SFM. 4228

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 15778/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió territorialitzada
del Projecte de pressuposts generals de l'Estat per a 2021 en relació amb les Illes Balears. 4229

B) RGE núm. 15779/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la
presidenta sobre el tracte cap a les Illes Balears en el Projecte de pressuposts generals de l'Estat per a 2021. 4229

C) RGE núm. 15783/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a protocol de
realització de proves PCR a pacients ingressats a l'Hospital Son Espases. 4229
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D) RGE núm. 15920/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres d'ampliació de l'IES Marc
Ferrer de Formentera. 4229

E) RGE núm. 15929/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de millora
de l'eficiència en la gestió del Govern. 4229

F) RGE núm. 15930/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a canvis
normatius immediats per agilitar els 2.500 milions d'euros que, segons els constructors, estan aturats per la lentitud administrativa.

4229

G) RGE núm. 15931/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració de la resposta de Fernando Simón sobre infermeres infeccioses i malalties infeccioses. 4230

H) RGE núm. 15932/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a prohibició pel
Govern de les activitats d'atraccions de fira a les Illes Balears. 4230

I) RGE núm. 15934/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a característiques del fons de capital
risc. 4230

J) RGE núm. 15935/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a lluita contra
l'homofòbia i el masclisme. 4230

K) RGE núm. 15936/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a plus de
residència de 22.000 euros. 4230

L) RGE núm. 15938/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions de l'IBAVI a
Menorca. 4230

M) RGE núm. 15939/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències de nou
habitatge. 4231

N) RGE núm. 15940/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avanç en la construcció de
la depuradora d'Eivissa. 4231

O) RGE núm. 15941/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en les
retribucions dels treballadors de l'Administració de la CAIB. 4231

P) RGE núm. 15942/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control a les residències
de gent gran durant la pandèmia. 4231

Q) RGE núm. 15943/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectivitat dels protocols
sanitaris aplicats per evitar contagis de COVID-19 a les Illes Balears. 4231

R) RGE núm. 15944/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de
l'ambulatori d'El Carme. 4231

S) RGE núm. 15945/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a PIME i autònoms per
fer front a la crisi econòmica. 4232

T) RGE núm. 15946/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de noves mesures
restrictives de caràcter sanitari. 4232

U) RGE núm. 15950/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a indemnització per
doble residència (plus 22.000 euros). 4232

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 15644/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impacte de la Proposició de llei
de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament en el marc del Sistema Nacional de Protecció Civil, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 4232
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 15597/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació del nou jutjat (IV) contenciós administratiu i de violència
sobre la dona (III), davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 4232

B) RGE núm. 15611/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a finançament just i equilibrat en matèria
de dependència, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 4233

C) RGE núm. 15643/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a prohibició de les armes nuclears, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports. 4234

D) RGE núm. 15702/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a rebuig als pressuposts generals de
l'Estat per a 2021, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència). 4235

E) RGE núm. 15706/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nitrats en els aqüífers de Balears i sector agrari, davant la
Comissió d'Economia. 4235

F) RGE núm. 15719/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls d'un Pla
nacional d'investigació en càncer, davant la Comissió de Salut. 4236

G) RGE núm. 15729/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi-
Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a defensa d'un món global, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports (procediment d'urgència). 4236

H) RGE núm. 15775/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a suport a ASJUBI40 (Associació de jubilats amb més
de 40 anys cotitzats), davant la Comissió de Turisme i Treball. 4238

I) RGE núm. 15777/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a realització de proves PCR a tots els malalts que requereixin ingrés
hospitalari, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 4239

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 4017/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valor dels usos comercials prevists a la subhasta dels terrenys de Son Busquets. 4239

B) A la Pregunta RGE núm. 5061/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
incentivar la compra del primer habitatge entre els joves. 4240

C) A la Pregunta RGE núm. 5074/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desallotjaments
de les ocupacions il·legals. 4240

D) A la Pregunta RGE núm. 5075/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
fomentar la compra d'habitatge habitual. 4240

E) A la Pregunta RGE núm. 7672/19, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment del preu de l'habitatge a Menorca. 4240

F) A la Pregunta RGE núm. 10272/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a peticions de preu màxim d'habitatge de protecció oficial. 4240

G) A la Pregunta RGE núm. 10275/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a comunicacions per municipi de venda d'habitatge de protecció oficial. 4241

H) A la Pregunta RGE núm. 10276/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a mitjana de preu de les vendes d'habitatge de protecció oficial. 4241

I) A la Pregunta RGE núm. 3346/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
amb què ha comptat la xarxa d'emancipació dins l'any 2018 a Mallorca. 4241

J) A les Preguntes RGE núm. 5492 a 5494/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a tests de coronavirus realitzats als treballadors dels centres Es Mussol, Es Fusteret i Es Pinaret el mes de març de 2020. 4241

K) A les Preguntes RGE núm. 5495 a 5497/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a tests de coronavirus realitzats als usuaris interns dels centres Es Mussol, Es Fusteret i Es Pinaret el mes de març de 2020. 4241
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L) A les Preguntes RGE núm. 5515 i 5516/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a tests de coronavirus realitzats a usuaris interns dels centres Son Tugores i Son Llebre el mes de març de 2020. 4241

M) A les Preguntes RGE núm. 5531 i 5532/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a treballadors de les residències de les Illes Balears que han hagut d'estar aïllats i en quarantena. 4241

N) A les Preguntes RGE núm. 5820 i 5821/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a nombre i procedència dels vols d'entrada a l'Aeroport d'Eivissa i a l'Aeroport de Maó, cancel·lats dia 16 de març de 2020. 4241

O) A la Pregunta RGE núm. 5911/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a mesures de la Conselleria de Salut per pal·liar o minimitzar els efectes que el confinament i la incertesa econòmica
i social estan provocant a la salut mental de la població de les Illes Balears. 4242

P) A les Preguntes RGE núm. 6898 i 6899/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a treballadors i usuaris de les residències que han hagut d'estar aïllats a data 14 d'abril. 4242

Q) A la Pregunta RGE núm. 6908/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a material
de protecció al Centre Mater Misericordiae fins al 14 d'abril. 4242

R) A les Preguntes RGE núm. 10383 i 10384/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a contingut de les proves d'accés a la Universitat i protocol d'actuació. 4242

S) A la Pregunta RGE núm. 11247/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
controls sanitaris a ports i aeroports. 4242

T) A la Pregunta RGE núm. 11414/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ingressos publicitaris a l'EPRTVIB per a l'exercici 2020. 4242

U) A la Pregunta RGE núm. 11416/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència en el col·lectiu juvenil de l'aplicació de les normes de prevenció i lluita establertes contra la COVID-19. 4243

V) A la Pregunta RGE núm. 11452/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
bloqueigs i no-disponibilitat de crèdit realitzats en els diferents centres de cost/seccions/capítols/programes realitzats des de l'1 de maig
de 2020 al 20 d'agost de 2020. 4243

W) A la Pregunta RGE núm. 11453/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
modificacions de convocatòries de subvencions, convenis instrumentals, subvencions directes durant l'exercici pressupostari 2020.   

4243

X) A la Pregunta RGE núm. 11564/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
resposta telefònica de les cridades al Servei d'atenció mèdica urgent 061 de les Illes Balears. 4243

Y) A la Pregunta RGE núm. 12240/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern per al suport als ajuntaments de les Illes Balears en seguiment, vigilància i seguretat que han de realitzar en els seus
termes. 4243

Z) A la Pregunta RGE núm. 13674/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures restrictives pràctica d'esport de contacte respecte de l'àmbit professional. 4243

AA) A la Pregunta RGE núm. 13714/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
execució de les obres de la residència Verge del Toro. 4244

AB) A les Preguntes RGE núm. 13823 i 13824/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a plantilla pròpia d'IB3 Ràdio i d'IB3 Televisió. 4244

AC) A la Pregunta RGE núm. 13982/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA) (II). 4244

AD) A la Pregunta RGE núm. 13996/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a cost de l'app Radar COVID per al Govern de les Illes Balears. 4244

AE) A les Preguntes RGE núm. 14001 a 14004/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a balanç d'activitats de lluita contra incendis a Eivissa, Mallorca, Formentera i Menorca. 4244



BOPIB núm. 74 - 6 de novembre de 2020 4211

AF) A la Pregunta RGE núm. 14274/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a sol·licituds a la conselleria per netejar trams de torrents que passen per finques privades durant 2019.       

4244

AG) A la Pregunta RGE núm. 14275/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a sol·licituds a la conselleria per netejar trams de torrents que passen per finques privades durant 2020.       

4245

AH) A la Pregunta RGE núm. 14630/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de la COVID-19 a Vila i Sant Antoni per cada 100.000 habitants. 4245

AI) A la Pregunta RGE núm. 14644/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a contractació del nou PAC de salut a Pollença. 4245

AJ) A la Pregunta RGE núm. 14645/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a tramitació del procediment de contractació del nou PAC de salut a Pollença. 4245

AK) A la Pregunta RGE núm. 14646/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió del Govern en l'adjudicació i l'execució de la construcció del nou PAC de salut a Pollença. 4245

AL) A la Pregunta RGE núm. 14735/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a adhesió al pla d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics MOVES II. 4245

AM) A la Pregunta RGE núm. 14749/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de mascaretes KN95. 4245

AN) A les Preguntes RGE núm. 15199 i 15200/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a projectes posats en marxa i pressuposts d'aquests projectes gràcies al Decret 8/2020. 4245

AO) A les Preguntes RGE núm. 15226 a 15231/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a projectes de modernització d'establiments turístics presentats durant els anys 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020. 4246

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 15689/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, sobre la situació actual i les mesures previstes a curt i mitjà termini per fer
front a la COVID-19 al servei d'Atenció Primària. 4246

B) RGE núm. 15713/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la delegada del
Govern a les Illes Balears, sobre el finançament de les Illes Balears des del punt de vista de l'Estat previst al Projecte de llei de
pressuposts generals de l'Estat de 2021. 4246

C) RGE núm. 15774/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Medi Ambient i Territori, sobre les accions dutes a terme sobre l'impacte mediambiental dels abocaments irregulars de les
depuradores d'Emaya a la Badia de Palma davant les notícies del contingut dels informes del Seprona de la Guàrdia Civil. 4246

3.17. INFORMACIÓ

A) Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la Proposició no de llei RGE núm. 2730/20. 4247

B) Tramitació pel procediment d'urgència per a les Interpel·lacions RGE núm. 11330/20, 15325/20 i 14982/20. 4247

C) Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 15640, 15641 i 15627/20. 4247

D) Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 15655/20, del Govern de les Illes Balears, com a formulació definitiva del projecte
del Pla director de la Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023. 4247
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4. INFORMACIONS

A) Canvi a la Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i
d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19, per part del Grup Parlamentari
Popular. 4247

B) Resolució de Presidència de nomenament d’un funcionari interí per ocupar el lloc de treball de tècnic en audiovisuals, del cos
facultatiu tècnic especialitat imatge i so del Parlament de les Illes Balears. 4248

C) Resolució de Presidència de nomenament de la Sra. Eva Janakieff i de Pablos com a funcionària de carrera del cos facultatiu
tècnic, especialitat informàtica, per ocupar el lloc de treball de responsable d’Explotació i Gestió de l’Àrea Tecnològica i de Gestió
Patrimonial del Parlament de les Illes Balears pel sistema de concurs específic de mèrits i del cessament com a funcionària de carrera
al lloc de treball d’administradora de bases de dades del cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica. 4249
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8675/20, relativa a gestió emocional a les aules, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

l'Estat a impulsar la modificació legislativa necessària per
poder incloure l'educació en emocions dins dels
currículums formatius amb caràcter transversal en totes les
etapes per garantir que l'alumnat aprèn les eines necessàries
de gestió de les emocions.

A la seu del Parlament, 21 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
d'octubre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 11355/20, relativa a retard en la
valoració i la revisió del grau de discapacitat a les Illes
Balears, amb les esmenes RGE núm. 15505 i 15506/20,  i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Afers Socials i Esports que, amb la màxima celeritat
possible, tramiti els procediments en relació al grau de
discapacitat:

a) En la resolució de les valoracions del grau de
discapacitat. 

b) En la resolució de les revisions del grau de
discapacitat d’acord amb les resolucions de la consellera
d’Afers Socials i Esports de 27 de febrer i 26 de març de
2020.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Afers Socials i Esports a donar compliment, amb la
màxima celeritat possible, al Decret 91/2019 i al Decret
Llei 8/2020 per a la unificació dels processos per realitzar
les valoracions dels percentatges de discapacitat i el grau de
dependència per simplificar la tramitació i atorgar

l’homogeneïtat als criteris davant tots dos reconeixements,
sense perjudici que el procés de valoració dels expedients
compti amb la supervisió d’un facultatiu mèdic.

A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
La vicepresidenta de la comissió
María Asunción Pons i Fullana

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
d'octubre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 14113/20, relativa a condemna als atacs
contra el col·lectiu LGTBI a Polònia, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

C)
1. El Parlament de les Illes Balears condemna la repressió
i la discriminació que estan patint les persones LGTBI, així
com les persones i entitats que lluiten pels drets d'aquestes,
a la República de Polònia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que, a través de tots els mecanismes de relacions
internacionals existents, expressi el seu absolut rebuig a les
polítiques públiques desenvolupades a la República de
Polònia que suposin algun tipus de discriminació o
repressió de les persones del col·lectiu LGTBI i de les
persones i entitats que lluiten pels drets d'aquestes, en
qualsevol àmbit de la seva vida pública o privada.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intercedir davant el Govern de la nació per
tal que, mitjançant el Consell Europeu, la Comissió
Europea o el Parlament Europeu s’activin, contra la
República de Polònia, els mecanismes de l’article 7 del
Tractat de la Unió Europea i es procedeixi a suspendre
qualsevol pagament de fons estructurals a aquest país, fins
que el seu govern prengui les mesures necessàries per
restablir els drets de la comunitat LGTBI, d’acord amb
l’article 2 del Tractat de la Unió.

A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
La vicepresidenta de la comissió
María Asunción Pons i Fullana

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'octubre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 14806/20,
relativa a garanties relatives a l'extensió i flexibilització dels
crèdits ICO per a PIME i autònoms afectats per la crisi
sanitària de la pandèmia de la COVID-19, amb les esmenes
RGE núm. 15503 i 15504/20, i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

D)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a promoure, juntament amb l’Institut de Crèdit Oficial, una
millora de les condicions dels crèdits ICO destinats a
autònoms i PIME, mitjançant un increment del període de
carència almenys d’un any per als préstecs ICO ja
concedits; així com un increment del percentatge de
cobertura dels nous avals i una minoració dels tipus
d’interès dels nous préstecs que siguin concedits per aquest
organisme. Tot això amb l’objectiu de pal·liar
l’empitjorament de les perspectives de l’economia
espanyola previngut en els informes emesos per diverses
institucions i organismes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar noves línies ICO, amb una línia concreta
per a autònoms i PIME, per donar una resposta específica
als problemes que la crisi sanitària ha provocat i afavorir
una injecció de liquiditat al teixit productiu facilitant la
sostenibilitat de les empreses i garantint la protecció de
l’ocupació.

A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Damià Borràs i Barber
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 22 d'octubre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 14963/20,
relativa a APP SOIB, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

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

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

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

A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Damià Borràs i Barber
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'octubre de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1812/20, relativa a digitalització de la Formació
Professional, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

F)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a iniciar un procés d’adaptació de la Formació
Professional i poder avançar en una digitalització real de la
Formació Professional mitjançant l’adaptació de
currículums, eines i metodologies que permetin una
formació digital de tot l’alumnat de Formació Professional
i una adaptació dels processos formatius a la realitat més
immediata. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir processos de formació de
professorat de Formació Professional que permetin avançar
en el canvi metodològic necessari per aconseguir una
digitalització plena de la Formació Professional.

A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Ares fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'octubre de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8608/20, relativa a suport als centres i professionals
d'educació especial i famílies amb fulls en edat escolar que
tenen necessitats educatives especials, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

G)
Primer. El Parlament de les Illes Balears reconeix la bona
feina que fan els professionals dels centres d’Educació
Especial en el desenvolupament de les capacitats dels seus
alumnes de forma individualitzada per tal que assumeixin
el màxim nivell d’autonomia personal orientada cap a una
integració social i laboral plena. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears reconeix la
contribució dels centres d’Educació Especial a
l’enriquiment de la xarxa de centres educatius i la seva
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-029.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-029.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-047.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-047.pdf#page=37
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labor en l’atenció d’alumnat amb necessitats educatives
especials de totes les edats. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i el Govern de les Illes Balears a garantir a les
famílies que els seus fills rebin la millor educació i que
comptin amb els recursos humans i materials necessaris per
aconseguir la seva plena inclusió educativa i social,
independentment del tipus de centre educatiu, ordinari o
especial, on estiguin escolaritzats.

A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Ares fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de
2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9131/20, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a establiment d'una partida
extraordinària i urgent per sufragar l'adquisició de material de
protecció sanitari addicional per part dels centres educatius de
Balears per al pròxim curs 2020-2021, amb el resultat següent:
vots emesos 11, vots a favor 5, vots en contra 6 i abstencions
0.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'octubre de
2020, rebutjà els Punts 1, 4 i 6 de la Proposició no de llei RGE
núm. 8608/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport
als centres i professionals d'educació especial i famílies amb
fulls en edat escolar que tenen necessitats educatives especials,
amb el resultat següent: vots emesos 10, vots a favor 4, vots en
contra 6 i abstencions 0.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de l'escrit RGE núm. 11389/20, de

sol·licitud de compareixença de la directora general de
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa sobre
l'estat d'elaboració del protocol sanitari específic per a
l'etapa d'educació infantil de 0 a 6 anys que sigui
d'aplicació a partir de l'inici del pròxim curs.

 A la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de
2020, s'aprovà per assentiment l'ajornament de l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 14904/20, de sol·licitud de

compareixença de l'inspector en cap de la Conselleria
d'Educació, Universitat i Recerca sobre l'adoctrinament
secessionista i pancatalanista en alguns centres educatius.

 A la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'octubre de
2020, es rebutjà l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, per 4 vots a favor, 6 en
contra i cap abstenció.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Debat de la Memòria de la Fiscalia de les Illes Balears

de l'any 2020 (escrit RGE núm. 14763/20).

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de
2020, es procedí a debatre l'escrit esmentat, tramès pel fiscal
superior de la Fiscalia de les Illes Balears.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-049.pdf#page=84
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-047.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-047.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=88
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-068.pdf#page=53
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014763
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de novembre de 2020, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 15712/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a política comercial
del Govern, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
14863/20.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 14863/20, relativa a política comercial
del Govern, la moció següent.

Primera. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa bons comercials per a clients
presencials del petit i mitjà comerç a fi i efecte d'incentivar el
consum i que aquells que facin compres al comerç de
proximitat tenguin aquest mecanisme de descompte per fer les
seves adquisicions als nuclis urbans de les ciutats i dels pobles.

Segona. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mediar amb els ajuntaments i donar suport
econòmic perquè els clients del petit i mitjà comerç puguin
accedir a rebaixes o reduccions importants del cost
d'aparcament quan acudeixen a comprar al comerç de
proximitat.
Tercera. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implicar-se i donar suport logístic i econòmic de
cara a la campanya de Nadal d'enguany (animació al carrer,
senyalització, promoció i publicitat, il·luminació...) a fi i efecte
d'incentivar que els ciutadans passegin i comprin als nuclis
urbans.

Quarta. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que els expedients de regulació temporal d'ocupació
(ERTO) per força major aprovats a conseqüència de la
COVID-19 es prorroguin com a mínim fins al maig de 2021.

Cinquena. El Parlament de les Illes Balears insta els Governs
de l'Estat i de les Illes Balears a allargar els períodes de
carència dels crèdits a la liquiditat atorgats a través d'ICO o
ISBA a fi i efecte de suavitzar la càrrega financera d'empreses
i autònoms.

Sisena. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar les mesures estrictes que afectin el
comerç amb el sector que el representa, tot permetent que
activitats comercials com els anomenats Chiquiparks puguin
funcionar amb les limitacions d'aforament i de seguretat
sanitària que s'aprovin.

Setena. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer un seguiment i adoptar els canvis normatius
o administratius que legalment siguin factibles a fi i efecte
d'impedir que a Ses Fontanelles s'implanti una nova gran
superfície comercial.

Vuitena. El Parlament de les Illes Balears constata
l'incompliment per part del Govern balear del mandat
parlamentari de creació i funcionament d'un Observatori del
comerç i instar a la seva immediata creació i funcionament en
un termini màxim de dos mesos.

Novena. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar els centres comercials a cel obert,
donar més protagonisme als comerciants i tirar endavant la
implantació de les àrees de promoció econòmica.

Desena. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la creació d'una escola universitària de
comerç i implantar ensenyament específic de formació
professional en matèria de comerç.

Onzena. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a combatre la venda ambulant il·legal aprovant els
canvis normatius i dedicant els recursos policials que facin
possible la persecució de la falsificació i de l'economia
submergida que existeix al darrere.

Dotzena. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a considerar el comerç del centre de les ciutats com a
"turístic" per a la bonificació de quotes dels ERTO si tenen la
condició legal de ZGAT (zona de gran afluència turística).

Palma, a 27 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de novembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 15595/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a paralització de la venda de places per estades
turístiques a habitatges unifamiliars.

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

Té el consorci de borses de places turístiques paralitzada la
venda de places per estades turístiques en habitatges
plurifamiliars?

Palma, a 26 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 15596/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reunió de la Conselleria de Salut i Consum amb l'Associació
de parcs d'oci infantils de Mallorca.

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

Davant la greu situació econòmica i laboral en la qual es
troben els treballadors, autònoms i empresaris de l'activitat de
parcs i locals d'oci infantils, per les restriccions i la normativa
establertes des de Salut Pública del Govern de les Illes Balears,
l'entitat Associació de parcs d'oci infantils de Mallorca va
sol·licitar una reunió urgent amb la consellera Patricia Gómez,
per exposar-li la situació real d'aquest sector afectat i plantejar
propostes de solució que garanteixin la seguretat sanitària
d'usuaris i treballadors.

La consellera va delegar en un tècnic/tècnica/assessor
aquesta trobada i responsabilitat.

Atesos la urgència, la necessitat i el compromís que
requereix tota autoritat per conèixer de primera mà la realitat
que travessa cadascun dels sectors i col·lectius de la
diversificació econòmica de la nostra comunitat, afectats
greument per les conseqüències socials i econòmiques de la
pandèmia, i l'exigible atenció a les propostes conjuntes per
donar una resposta de viabilitat, quines són les raons per les
quals la consellera i la directora general de Salut Pública i
Participació, no han rebut personalment els representants
d'aquesta entitat?

Té pensat la consellera convocar-los per a una pròxima i
immediata reunió, ateses les noves circumstàncies d'estat
d'alarma?

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

C)
RGE núm. 15601/20, 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.

Referent a les ajudes a autònoms, podria dir-nos per al
municipi d'Eivissa quantes ajudes s'han sol·licitat, quantes s'han
acceptat i quantes s'han pagat, amb especificació de la quantia?

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

D)
RGE núm. 15606/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aigües pluvials de Ciutadella (1).

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

El ple de l'Ajuntament de Ciutadella aprovà per unanimitat,
el 17 de novembre de 2016, una moció del Grup Municipal del
Partit Popular, amb aquests acords:

"1r. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de
les Illes Balears a incorporar en el Projecte de llei de
pressupostos de la comunitat autònoma per a 2017
l'execució del projecte per a la recollida i desguàs de les
aigües superficials del sector nord de Ciutadella, per a ser
canalitzades cap al Canal dels Horts.
2n. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de
les Illes Balears a incorporar en el Projecte de llei de
pressupostos de la comunitat autònoma per a 2017
l'execució del projecte de canalització del tram urbà del
Canal Salat tercera fase."

Ha atès i ha donat compliment el Govern de les Illes
Balears a aquestes peticions que, amb el suport de tots els grups
polítics municipals, govern i oposició, aprovà el ple de
l'Ajuntament de Ciutadella el 17 de novembre de 2016?

Palma, a 27 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

E)
RGE núm. 15607/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aigües pluvials de Ciutadella (2).

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

El ple de l'Ajuntament de Ciutadella aprovà per unanimitat,
el 17 de novembre de 2016, una moció del Grup Municipal del
Partit Popular, amb aquests acords:

"1r. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de
les Illes Balears a incorporar en el Projecte de llei de
pressupostos de la comunitat autònoma per a 2017
l'execució del projecte per a la recollida i desguàs de les
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aigües superficials del sector nord de Ciutadella, per a ser
canalitzades cap al Canal dels Horts.
2n. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de
les Illes Balears a incorporar en el Projecte de llei de
pressupostos de la comunitat autònoma per a 2017
l'execució del projecte de canalització del tram urbà del
Canal Salat tercera fase."

Té intenció el Govern de les Illes Balears d'atendre i
executar aquestes inversions en matèria de recollida de les
aigües pluvials al municipi de Ciutadella per evitar les
inundacions que afecten espais públics com el polígon
industrial i el camp de futbol de Son Marçal?

Palma, a 27 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

F)
RGE núm. 15608/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aigües pluvials de Ciutadella (3).

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

El ple de l'Ajuntament de Ciutadella aprovà per unanimitat,
el 17 de novembre de 2016, una moció del Grup Municipal del
Partit Popular, amb aquests acords:

"1r. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de
les Illes Balears a incorporar en el Projecte de llei de
pressupostos de la comunitat autònoma per a 2017
l'execució del projecte per a la recollida i desguàs de les
aigües superficials del sector nord de Ciutadella, per a ser
canalitzades cap al Canal dels Horts.
2n. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de
les Illes Balears a incorporar en el Projecte de llei de
pressupostos de la comunitat autònoma per a 2017
l'execució del projecte de canalització del tram urbà del
Canal Salat tercera fase."

Per quins motius no ha atès el Govern de les Illes Balears
aquestes peticions de l'Ajuntament de Ciutadella?

Palma, a 27 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

G)
RGE núm. 15609/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aigües pluvials de Ciutadella (4).

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

El ple de l'Ajuntament de Ciutadella aprovà per unanimitat,
el 17 de novembre de 2016, una moció del Grup Municipal del
Partit Popular, amb aquests acords:

"1r. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de
les Illes Balears a incorporar en el Projecte de llei de
pressupostos de la comunitat autònoma per a 2017
l'execució del projecte per a la recollida i desguàs de les
aigües superficials del sector nord de Ciutadella, per a ser
canalitzades cap al Canal dels Horts.
2n. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de
les Illes Balears a incorporar en el Projecte de llei de
pressupostos de la comunitat autònoma per a 2017
l'execució del projecte de canalització del tram urbà del
Canal Salat tercera fase."

Inclourà el Govern de les Illes Balears en el projecte de llei
de pressuposts generals de la comunitat autònoma aquests
projectes per dur-los a terme?

Palma, a 27 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

H)
RGE núm. 15610/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aigües pluvials de Ciutadella (5).

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

El ple de l'Ajuntament de Ciutadella aprovà per unanimitat,
el 17 de novembre de 2016, una moció del Grup Municipal del
Partit Popular, amb aquests acords:

"1r. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de
les Illes Balears a incorporar en el Projecte de llei de
pressupostos de la comunitat autònoma per a 2017
l'execució del projecte per a la recollida i desguàs de les
aigües superficials del sector nord de Ciutadella, per a ser
canalitzades cap al Canal dels Horts.
2n. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de
les Illes Balears a incorporar en el Projecte de llei de
pressupostos de la comunitat autònoma per a 2017
l'execució del projecte de canalització del tram urbà del
Canal Salat tercera fase."

Quins són la previsió i el calendari del Govern de les Illes
Balears per a la licitació i l'execució d'aquestes obres en el
municipi de Ciutadella?

Palma, a 27 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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I)
RGE núm. 15616/20, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a focus COVID-19 a Manacor.

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 principals focus de la COVID-19
detectats a la comarca de Manacor?

Palma, a 27 d'octubre de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

J)
RGE núm. 15621/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pressupost del
ParcBIT d'Eivissa.

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

Quin és el pressupost per a la creació i la posada en marxa
del ParcBIT d'Eivissa?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
La diputada 
Sílvia Tur i Ribas

K)
RGE núm. 15622/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ubicació del
ParcBIT d'Eivissa.

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

Quina serà la ubicació del ParcBIT d'Eivissa?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
La diputada 
Sílvia Tur i Ribas

L)
RGE núm. 15623/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a origen del
finançament del ParcBIT d'Eivissa.

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

Quin és l'origen del finançament per a la creació i la posada
en marxa del ParcBIT d'Eivissa?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
La diputada 
Sílvia Tur i Ribas

M)
RGE núm. 15624/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a terminis d'execució
del ParcBIT d'Eivissa.

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

Quins són els terminis d'execució per a la creació i la
posada en marxa del ParcBIT d'Eivissa?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
La diputada 
Sílvia Tur i Ribas

N)
RGE núm. 15650/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a queixes sobre l'exigència del certificat de
residència per part d'alguna companyia aèria a l'hora
d'embarcar.

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

Ha rebut la Direcció General de Consum queixes o
denúncies perquè alguna companyia aèria ha exigit per
embarcar certificat de residència, tot i que el sistema de compra
de bitllets ha verificat el viatger com a resident?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

O)
RGE núm. 15651/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a tramitació d'expedients sancionadors a alguna
companyia aèria per exigir el certificat de residència a
l'embarcament.

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

Ha tramitat o està tramitant la Direcció General de Consum
expedients sancionadors perquè alguna companyia aèria ha
exigit per embarcar certificat de residència, tot i que el sistema
de compra de bitllets ha verificat el viatger com a resident?
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Palma, a 28 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

P)
RGE núm. 15652/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a exigència del certificat de residència per
embarcar.

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 Direcció General de Consum que una
companyia aèria pot exigir per embarcar certificat de
residència, tot i que el sistema de compra de bitllets ha verificat
el viatger com a resident?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Q)
RGE núm. 15686/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
UBS Unitats bàsiques de salut que romanen tancades a les
Illes Balears durant la primera onada de la COVID.

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.

Segons informa la Conselleria de Salut, després de l'1 de
juliol, s'han obert les UBS que havien estat tancades durant la
crisi COVID (entenem durant la primera onada), per raons de
seguretat dels usuaris i de no poder assegurar el doble circuit
respiratori i no respiratori.

A principis de setembre s'informa que romanen tancades les
UBS:
- Centre i Sa Cabaneta (perquè està en obres)
- Randa, S'Illot i Son Serra de Marina

Quin termini d'execució i finalització de les obres tenen
previstes aquestes dues UBS per a la seva reobertura?

Una vegada obertes aquestes dues UBS (Centre i Sa
Cabaneta), quin horari, quins dies i quina dotació de personal
sanitari i administratiu tendrà cadascuna?

Quins són els motius pels quals les UBS de Randa, S'Illot,
i Son Serra de Marina, romanen tancades des de l'1 de
setembre? Se sol·licita que especifiqueu el motiu de cadascuna.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

R)
RGE núm. 15687/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
UBS Unitats bàsiques de salut operatives/tancades a les
Illes Balears durant la segona onada de la COVID.

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

Quines són les Unitats Bàsiques de Salut que s'han tancat
des de l'inici de la segona onada de la COVID-19?

Quines són les UBS que romanen a 31 d'octubre de 2020
tancades, i per quines raons?

Quina previsió té el Servei de Salut de les Illes Balears
envers les actuacions a dur a terme a les UBS davant la segona
onada de la COVID-19?

Pot assegurar la Conselleria de Salut i Consum/Servei de
Salut de les Illes Balears que disposa del personal sanitari i
administratiu necessari per atendre eficaçment i eficientment
els usuaris dels centres de Salut i de les UBS, i no haver de
procedir al tancament de cap d'aquests serveis i instal·lacions?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

S)
RGE núm. 15688/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agenda de reunions mantingudes des de la Conselleria de
Salut i Consum des de l'inici de la pandèmia COVID-19 fins
a la data, amb col·lectius, associacions professionals,
plataformes i entitats de l'àmbit social i econòmic i del
tercer sector.

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

Quines i quantes reunions s'han dut a terme des de
qualsevol dels departaments dependents de la Conselleria de
Salut i Consum (gabinet de la consellera, consellera, directors
generals, director del Servei de Salut...) des de l'inici de la
pandèmia fins avui, amb col·lectius, associacions professionals,
plataformes i entitats de l'àmbit social i econòmic i del tercer
sector, l'objectiu i l'interès de les quals per part d'aquests hagi
estat conèixer, informar o proposar qualsevol tema relacionat
amb els decrets i les resolucions dictades des del Govern que
hagin suposat mesures i restriccions que afectessin el seu àmbit
d'activitat social i econòmica?

Palma, a 28 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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T)
RGE núm. 15694/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de mamografies fetes des de
gener de 2020 fins ara a les Illes Balears.

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

Quantes mamografies s'han fet des de gener de 2020 fins
ara a les Illes Balears?

Palma, a 29 d'octubre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

U)
RGE núm. 15695/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de mamografies que es varen fer
a Balears des de gener de 2020 fins a octubre de 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 mamografies es varen fer a Balears des de gener
fins a octubre de 2019?

Palma, a 29 d'octubre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

V)
RGE núm. 15696/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a periodicitat de les mamografies a
Balears.

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.

Cada quant de temps es fan mamografies a la nostra
comunitat autònoma?

Palma, a 29 d'octubre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

W)
RGE núm. 15697/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a canvi de criteri en la programació de la
citació de mamografies.

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.

S'ha canviat el criteri de 2 a 3 anys per a la citació per fer
mamografies de manera preventiva a les Illes Balears?

Palma, a 29 d'octubre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

X)
RGE núm. 15698/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'UBS que romanen encara
tancades.

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 unitats bàsiques de salut romanen tancades a les
nostres illes?

Palma, a 29 d'octubre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

Y)
RGE núm. 15699/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a disminució d'activitat d'algunes UBS.

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 unitats bàsiques de salut de les Illes Balears han
disminuït la seva activitat per mor de la pandèmia?

Palma, a 29 d'octubre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

Z)
RGE núm. 15700/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de contractacions de personal
docent sense màster.

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

Quants docents sense el màster habilitant per donar classe
a secundària ha contractat la Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca des de l'inici de curs 2020-2021?

Palma, a 29 d'octubre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AA)
RGE núm. 15703/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informació
en relació amb l'aplicació de la disposició final setzena del
Decret llei 8/2020.

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.

A tenor de la redacció final de l'apartat 4 del punt 1 de la
Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica, modificat per la disposició final setzena del Decret
llei 8/2020, s'admet la possibilitat de situar instal·lacions
d'energies renovables que no computaran quant a paràmetres
d'ocupació en rústics; sol·licitem informació de la quantitat i
del detall de les peticions realitzades acollides a aquesta
exempció.

Palma, a 29 d'octubre de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AB)
RGE núm. 15707/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes posats en marxa gràcies al decret 8/2020 (1).

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

Atesa la resposta rebuda a les preguntes RGE núm. 15199
i 15200/20, en relació amb els projectes posats en marxa
gràcies al Decret 8/2020, ens poden indicar el nom o la
denominació de cadascun d'aquests projectes relacionats a les
respostes esmentades?

Palma, a 30 d'octubre de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

AC)
RGE núm. 15708/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes posats en marxa gràcies al decret 8/2020 (2).

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

Atesa la resposta rebuda a les preguntes RGE núm. 15199
i 15200/20, en relació amb els projectes posats en marxa
gràcies al Decret 8/2020, en què consisteixen les actuacions a
realitzar de cadascun dels projectes presentats?

Palma, a 30 d'octubre de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

AD)
RGE núm. 15709/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes posats en marxa gràcies al decret 8/2020 (3).

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

Atesa la resposta rebuda a les preguntes RGE núm. 15199
i 15200/20, en relació amb els projectes posats en marxa
gràcies al Decret 8/2020, quins són els establiments als quals
afecten? Indicau el nom, la classificació i la categoria de
l'establiment.

Palma, a 30 d'octubre de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

AE)
RGE núm. 15710/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes posats en marxa gràcies al decret 8/2020 (4).

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.

Atesa la resposta rebuda a les preguntes RGE núm. 15199
i 15200/20, en relació amb els projectes posats en marxa
gràcies al Decret 8/2020, quina és la data de previsió de
l'execució?

Palma, a 30 d'octubre de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
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AF)
RGE núm. 15711/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes posats en marxa gràcies al decret 8/2020 (5).

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.

Atesa la resposta rebuda a les preguntes RGE núm. 15199
i 15200/20, en relació amb els projectes posats en marxa
gràcies al Decret 8/2020, quin és l'estat de tramitació de
cadascun dels expedients a data d'avui?

Palma, a 30 d'octubre de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

AG)
RGE núm. 15728/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estudi sobre "La prostitució, la tracta i l'explotació sexual
a les Illes Balears", encarregat per l'IBDona i elaborat per
un equip dirigit per la UIB.

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

Quina ha estat la fitxa tècnica, mostra
enquestes/entrevistes/disseny sociològic per a la realització de
l'objectiu, fins i resultat de l'estudi?

Quin ha estat el cost final i les partides de despesa
pressupostàries de l'expedient corresponent a la realització de
l'estudi en tot el seu procés?

L'elaboració, realització, presentació i divulgació de
l'estudi, ha tengut aportacions econòmiques i col·laboració
d'altres entitats i institucions a més de l'IBDona?

Palma, a 30 d'octubre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AH)
RGE núm. 15742/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació per residents pagada per part del Govern de les
Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa
i Formentera el 2017.

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 l'import en euros de la bonificació per residents
pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia
interinsular marítima entre Eivissa i Formentera el 2017?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AI)
RGE núm. 15743/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació per residents pagada per part del Govern de les
Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa
i Formentera el 2018.

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 l'import en euros de la bonificació per residents
pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia
interinsular marítima entre Eivissa i Formentera el 2018?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AJ)
RGE núm. 15744/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació per residents pagada per part del Govern de les
Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa
i Formentera 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.

Quin és l'import en euros de la bonificació per residents
pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia
interinsular marítima entre Eivissa i Formentera el 2019?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AK)
RGE núm. 15745/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació per residents pagada per part del Govern de les
Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa
i Formentera 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.

Quin és l'import en euros de la bonificació per residents
pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia
interinsular marítima entre Eivissa i Formentera el 2020?
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Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AL)
RGE núm. 15746/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació per residents pagada per part del Govern de les
Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Palma
i Eivissa el 2017.

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 l'import en euros de la bonificació per residents
pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia
interinsular marítima entre Palma i Eivissa el 2017?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AM)
RGE núm. 15747/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació per residents pagada per part del Govern de les
Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Palma
i Eivissa el 2018.

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 l'import en euros de la bonificació per residents
pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia
interinsular marítima entre Palma i Eivissa el 2018?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AN)
RGE núm. 15748/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació per residents pagada per part del Govern de les
Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Palma
i Eivissa 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.

Quin és l'import en euros de la bonificació per residents
pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia
interinsular marítima entre Palma i Eivissa el 2019?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AO)
RGE núm. 15749/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació per residents pagada per part del Govern de les
Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Palma
i Eivissa 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.

Quin és l'import en euros de la bonificació per residents
pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia
interinsular marítima entre Palma i Eivissa el 2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AP)
RGE núm. 15750/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació per residents pagada per part del Govern de les
Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia
i Ciutadella el 2017.

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 l'import en euros de la bonificació per residents
pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia
interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella el 2017?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AQ)
RGE núm. 15751/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació per residents pagada per part del Govern de les
Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia
i Ciutadella el 2018.

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 l'import en euros de la bonificació per residents
pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia
interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella el 2018?
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Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AR)
RGE núm. 15752/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació per residents pagada per part del Govern de les
Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia
i Ciutadella 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.

Quin és l'import en euros de la bonificació per residents
pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia
interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella el 2019?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AS)
RGE núm. 15753/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació per residents pagada per part del Govern de les
Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia
i Ciutadella 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.

Quin és l'import en euros de la bonificació per residents
pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia
interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella el 2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AT)
RGE núm. 15754/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per
residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de
la línia interinsular marítima entre Eivissa i Formentera el
2017.

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 passatgers que corresponen a la
bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes
Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa i
Formentera el 2017?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AU)
RGE núm. 15755/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per
residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de
la línia interinsular marítima entre Eivissa i Formentera el
2018.

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 passatgers que corresponen a la
bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes
Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa i
Formentera el 2018?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AV)
RGE núm. 15756/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per
residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de
la línia interinsular marítima entre Eivissa i Formentera 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.

Quin és el nombre de passatgers que corresponen a la
bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes
Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa i
Formentera el 2019?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AW)
RGE núm. 15757/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per
residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de
la línia interinsular marítima entre Eivissa i Formentera 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.
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Quin és el nombre de passatgers que corresponen a la
bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes
Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa i
Formentera el 2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AX)
RGE núm. 15758/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per
residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de
la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa el 2017.

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 passatgers que corresponen a la
bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes
Balears de la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa
el 2017?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AY)
RGE núm. 15759/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per
residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de
la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa el 2018.

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 passatgers que corresponen a la
bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes
Balears de la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa
el 2018?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AZ)
RGE núm. 15760/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per
residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de
la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa 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.

Quin és el nombre de passatgers que corresponen a la
bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes
Balears de la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa
el 2019?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

BA)
RGE núm. 15761/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per
residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de
la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa 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.

Quin és el nombre de passatgers que corresponen a la
bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes
Balears de la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa
el 2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

BB)
RGE núm. 15762/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per
residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de
la línia interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella el
2017.

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 passatgers que corresponen a la
bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes
Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia i
Ciutadella el 2017?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson



BOPIB núm. 74 - 6 de novembre de 2020 4227

BC)
RGE núm. 15763/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per
residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de
la línia interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella el
2018.

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 passatgers que corresponen a la
bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes
Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia i
Ciutadella el 2018?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

BD)
RGE núm. 15764/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per
residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de
la línia interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella 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.

Quin és el nombre de passatgers que corresponen a la
bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes
Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia i
Ciutadella el 2019?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

BE)
RGE núm. 15765/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per
residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de
la línia interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella 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.

Quin és el nombre de passatgers que corresponen a la
bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes
Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia i
Ciutadella el 2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

BF)
RGE núm. 15766/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import pagat a les companyies navilieres el 2017.

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 l'import en euros pagat, a cada naviliera i per línia,
per part del Govern de les Illes Balears el 2017?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

BG)
RGE núm. 15767/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import pagat a les companyies navilieres el 2018.

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 l'import en euros pagat, a cada naviliera i per línia,
per part del Govern de les Illes Balears el 2018?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

BH)
RGE núm. 15768/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import pagat a les companyies navilieres 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.

Quin és l'import en euros pagat, a cada naviliera i per línia,
per part del Govern de les Illes Balears el 2019?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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BI)
RGE núm. 15769/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import pagat a les companyies navilieres 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.

Quin és l'import en euros pagat, a cada naviliera i per línia,
per part del Govern de les Illes Balears fins al setembre de
2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

BJ)
RGE núm. 15771/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema
Policia XPO.

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

L’octubre de 2019 van informar sobre l'inici dels treballs
d'implantació a l'112 del programa informàtic del Consell de
Menorca per a la coordinació de policies locals. L’aplicació
desenvolupada per SILME per a la institució insular i cedida a
la Direcció General d’Emergències i Interior s’estendrà a
Mallorca, Eivissa i Formentera. L’eina informàtica anomenada
Policia XPO ha estat desenvolupada pel Servei d’Informàtica
Local de Menorca (SILME) i cedida per la institució insular a
la Direcció General d’Emergències i Interior, on ja estan fent
proves pilot per a la implantació progressiva en el SEIB 112.

El sistema XPO està ja implantat a Mallorca, Eivissa i
Formentera?

Quina valoració en fan?

Palma, a 2 de novembre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

BK)
RGE núm. 15780/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
garantir la renovació d'aire a trens d'SFM.

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.

Està garantida la suficient renovació d'aire, atenent criteris
sanitaris de seguretat davant la propagació de la pandèmia
derivada de la COVID-19, als vagons de trens dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca?

Palma, a 2 de novembre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

BL)
RGE núm. 15781/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
garantir la renovació en el metro d'SFM.

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.

Està garantida la suficient renovació d'aire, atenent criteris
sanitaris de seguretat davant la propagació de la pandèmia
derivada de la COVID-19, als vagons del metro dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca?

Palma, a 2 de novembre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

BM)
RGE núm. 15782/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
garantir la renovació d'aire i la seguretat sanitària en hores
punta en els serveis d'SFM.

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.

Estan garantides la suficient renovació d'aire i la seguretat
sanitària, atenent criteris sanitaris davant la propagació de la
pandèmia derivada de la COVID-19, a les hores punta a les
instal·lacions i als serveis dels Serveis Ferroviaris de Mallorca?

Palma, a 2 de novembre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

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 4 de novembre de 2020, ratifica l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 15778/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió
territorialitzada del Projecte de pressuposts generals de
l'Estat per a 2021 en relació amb 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.

Sra. Armengol, com valora la inversió territorialitzada que
recull el Projecte de pressuposts generals de l'Estat per a 2021
en relació amb les Illes Balears?

Palma, a 2 de novembre de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 15779/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de la presidenta sobre el tracte cap a les Illes
Balears en el Projecte de pressuposts generals de l'Estat per
a 2021.

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, considera que el Projecte de pressuposts
generals de l'Estat per a 2021 presentat pel Govern el passat 28
d'octubre davant les Corts Generals dóna un tracte just a la
nostra comunitat autònoma?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

C)
RGE núm. 15783/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a protocol de realització de proves PCR a pacients
ingressats a l'Hospital Son Espases.

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, podria indicar quin protocol s'aplica als
pacients que ingressen a l'Hospital Son Espases per a la
realització de proves PCR de COVID-19?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de novembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

D)
RGE núm. 15920/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres d'ampliació
de l'IES Marc Ferrer de Formentera.

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

Quan s'iniciaran les obres d'ampliació de l'IES Marc Ferrer
de Formentera i en què consistiran?

Palma, a 3 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

E)
RGE núm. 15929/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures de millora de l'eficiència en la gestió del Govern.

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

Sra. Presidenta, quines mesures de millora en l'eficiència de
la gestió dels recursos públics per part del Govern preveu el
Projecte de llei de pressuposts 2021?

Palma, a 4 de novembre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

F)
RGE núm. 15930/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a canvis normatius immediats per agilitar els 2.500
milions d'euros que, segons els constructors, estan aturats
per la lentitud administrativa.

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.
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Sra Presidenta, pensa impulsar canvis normatius immediats
per agilitar els 2.500 milions d'euros que, segons els
constructors, estan aturats per la lentitud administrativa?

Palma, a 4 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 15931/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a valoració de la resposta de Fernando
Simón sobre infermeres infeccioses i malalties infeccioses.

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 resposta de Fernando Simón
sobre infermeres infeccioses i malalties infeccioses?

Palma, a 4 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

H)
RGE núm. 15932/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
prohibició pel Govern de les activitats d'atraccions de fira
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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera de Salut i Consum, quines són les raons per
les quals des de la seva conselleria es prohibeixen les activitats
de fires a les Illes Balears a pesar que aquest col·lectiu
compleix amb les mesures d'higiene i seguretat enfront de la
COVID-19?

Palma, a 4 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

I)
RGE núm. 15934/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a característiques del
fons de capital risc.

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.

Quines característiques tindrà el fons de capital risc
anunciat per la Presidència durant el Debat de política general
del Govern de les Illes Balears celebrat el passat mes
d'octubre?

Palma, a 4 de novembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

J)
RGE núm. 15935/20, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a lluita contra l'homofòbia i el masclisme.

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. Costa, quines mesures està impulsant la seva
conselleria per lluitar contra l'homofòbia i el masclisme de la
comunitat islàmica?

Palma, a 4 de novembre de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

K)
RGE núm. 15936/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
plus de residència de 22.000 euros.

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, creu vostè que cal suprimir el plus de
residència de 22.000 euros anuals només als càrrecs i assessors
procedents de la península?

Palma, a 4 de novembre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

L)
RGE núm. 15938/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promocions de l'IBAVI a Menorca.

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.

En quina situació es troben les promocions de l'IBAVI  a
Menorca?
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Palma, a 4 de novembre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 15939/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències de nou habitatge.

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.

Quantes llicències de nou habitatge calcula la Conselleria
de Mobilitat i Habitatge que s'estan tramitant a les Illes
Balears?

Palma, a 4 de novembre de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

N)
RGE núm. 15940/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avanç
en la construcció de la depuradora d'Eivissa.

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

Sr. Conseller de Medi Ambient, quines gestions està fent el
Govern de les Illes Balears davant el Ministeri de Transició
Ecològica per avançar en la construcció de la depuradora
d'Eivissa?

Palma, a 4 de novembre de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

O)
RGE núm. 15941/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades
en les retribucions dels treballadors de l'Administració de
la CAIB.

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

Quines raons justifiquen les retallades en les retribucions
dels treballadors de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears?

Palma, a 4 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

P)
RGE núm. 15942/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
control a les residències de gent gran durant la pandèmia.

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

Considera el Govern que el control de les residències de
gent gran ha estat adequat durant aquesta pandèmia?

Palma, a 4 de novembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Q)
RGE núm. 15943/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
efectivitat dels protocols sanitaris aplicats per evitar
contagis de 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, 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, considera que els protocols
sanitaris aplicats a les Illes Balears per evitar els contagis de
COVID-19 han estat efectius?

Palma, a 4 de novembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

R)
RGE núm. 15944/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a trasllat de l'ambulatori d'El Carme.

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.

En quina situació es troba el possible trasllat anunciat de
l'ambulatori d'El Carme?

Palma, a 4 de novembre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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S)
RGE núm. 15945/20, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a PIME
i autònoms per fer front a la crisi econòmica.

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

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
considera suficients les ajudes que ha donat el Govern de les
Illes Balears a PIME i autònoms per fer front a la crisi
econòmica?

Palma, a 4 de novembre de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

T)
RGE núm. 15946/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació
de noves mesures restrictives de caràcter sanitari.

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, pensa aplicar noves mesures restrictives de
caràcter sanitari a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 4 de novembre de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

U)
RGE núm. 15950/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
indemnització per doble residència (plus 22.000 euros).

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. Pilar Costa, està el Govern de les Illes Balears disposat
a reduir i reformular la indemnització per doble residència
prevista per als pressuposts de la CAIB per a 2021?

Palma, a 4 de novembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de novembre de 2020, admet a tràmit la pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següent.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 15644/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impacte de la
Proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció,
extinció d'incendis i salvament en el marc del Sistema
Nacional de Protecció Civil, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

Ha valorat la consellera d'Administracions Públiques i
Modernització l'impacte sobre les competències de la CAIB de
la proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció,
extinció d'incendis i salvament en el marc del Sistema Nacional
de Protecció Civil, registrada al Congrés dels Diputats el 18 de
setembre (expedient 122/000082)?

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

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de novembre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 15597/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació del nou jutjat (IV) contenciós
administratiu i de violència sobre la dona (III), davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

La setmana passada es va  anunciar pel Ministeri de Justícia
la creació de dos nous jutjats: un nou mercantil i un nou social
a Palma. Encara que és sempre necessari no és aquesta la
principal prioritat d'establiment de nous jutjats a les Illes
Balears.

Els òrgans de govern judicial de Balears havien prioritzat
la creació d'un nou jutjat contenciós administratiu i un nou
jutjat de Violència sobre la dona.

S'ha preferit des del Ministeri la contenció de la possible
litigiositat en els jutjats socials derivada de la pandèmia de la
COVID-19 i la suposada allau de plets derivats de la casuística
provinent de les crisis d'empresa, concurs i altres contingències.
Aquestes qüestions, encara que són importants, no sobrepassen
les limitacions que es viuen en els jutjats que entenen de la
violència sobre la dona, una qüestió de gran importància que
crea alarma i preocupació en el si de la societat. Així mateix el
retard avui existent en els tres jutjats contenciosos
administratius que operen a Balears reflecteix la gran quantitat
d'expedients que pengen sobre ells i que atenen a més una gran
varietat d'assumptes que fa lenta i complexa la resolució dels
casos que hi arriben.

La sol·licitud de tots dos jutjats, que no ha estat presa en
consideració, suposa, al cap i a la fi, una desatenció del Govern
de la nació als problemes de recursos judicials que, de manera
endèmica, es pateixen a les Illes Balears.

Històricament les memòries judicials de les Illes Balears
vénen destacant, any rere any, la necessitat de creació de nous
jutjats i la seva correcta dotació així com una ubicació
adequada a les necessitats inherents al seu funcionament.

El Grup Popular ja va presentar el 2016 en el Parlament de
les Illes Balears, basat en les dades que va exposar llavors el
president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
una proposició no de llei dirigida a sol·licitar la creació d'un
quart jutjat contenciós administratiu
a les Illes Balears sense que fins avui s'hagi pogut donar
resposta a tan justa sol·licitud.

Novament el Ministeri de Justícia desatén les peticions de
creació de jutjats que arriben des de les Illes Balears
demostrant l'escassa atenció que presta als operadors jurídics
i al Parlament de les Illes Balears que novament ha de fer sentir
la seva veu.

A la falta de creació i dotació d'aquests jutjats tan necessaris
s'uneix el problema de la falta d'espai que és l'altra cara de la
moneda de la desatenció del Ministeri de Justícia ja que la mera
creació nominal dels jutjats no és suficient quan no es compta
amb els edificis precisos per a la seva veritable implantació i
desenvolupament.

Finalment cal remarcar que la disposició addicional
cinquena de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, recull el
compromís del Govern de l'Estat de crear 100 unitats judicials
en un termini de tres anys, de les quals almenys un terç s'haurà
de crear durant el primer any, amb la finalitat d'adequar la
planta judicial a les necessitats derivades de la crisi provocada

per la COVID-19 i de garantir a la ciutadania l'efectivitat de la
protecció judicial dels seus drets.

El Govern, tal com recull la disposició addicional cinquena,
haurà de dotar les partides i transferències pressupostàries
necessàries i suficients per procurar una sortida àgil a
l'acumulació de procediments.

I per tot l'exposat el PP entén que, a més dels acords en
l'esmentada llei i que és obligat complir, es fa necessari
reclamar mitjançant la corresponent proposició no de llei la
creació i la dotació d'un jutjat de violència exercida sobre la
dona i un altre que atengui la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa que són d'absoluta necessitat en el nostre fòrum
per atendre l'enorme quantitat d'assumptes que pesen sobre els
actuals jutjats d'aquesta especialització.

En atenció a tot això el Grup Parlamentari Popular formula
la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a la immediata creació de sengles jutjats de violència sobre la
dona i Contenciós Administratiu per donar resposta a la ingent
quantitat d'assumptes que pesen sobre els ja existents i donar
resposta així a les justes demandes i expectatives de la
ciutadania.

Palma, a 21 d'octubre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 15611/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a finançament just
i equilibrat en matèria de dependència, 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, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

La Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència defineix la dependència
com "l'estat de caràcter permanent en què es troben les
persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la
discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia
física, mental, intel·lectual o sensorial, requereixen l'atenció
d'una altra o altres persones o ajudes importants per dur a terme
activitats bàsiques de la vida diària".

La població de persones grans cada vegada és més
nombrosa a conseqüència de l’augment de l’esperança de vida
experimentat en els darrers anys. Segons les dades facilitades
per l’Institut Nacional d’estadística (INE), l’any 2019 la
població major de 65 anys representava el 15,82% de la
població balear front al 13,47% l’any 2008.
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Es tracta d’un sector poblacional que cada vegada més
augmenta la demanda en la prestació de serveis sanitaris i
socials i, encara que la situació de dependència no és exclusiva
de la gent gran, sí que és el sector de població que més la
demanda per qüestions òbvies.

A més, experts alerten que la COVID-19 avançarà cinc anys
les demències i la dependència entre la població major, a causa
de la manca de relacions socials i d'activitat, unida a la por i a
l'estrès per la situació sanitària, el que generarà danys
neurològics i una pèrdua d'autonomia accelerada i que es
traduirà en un problema social i econòmic tant per a l’Estat
com per a les famílies.

A Balears, l'agost de 2020, hi havia 24.959 persones en
situació de dependència reconeguda (2.480 persones més que
l’agost de 2019), de les quals, 22.685 persones van cobrar
alguna ajuda per la seva situació de dependència. Mentre que
un total de 2.274 persones dependents es trobava en llista
d’espera, és a dir, persones que tenen reconeguda la seva
dependència però que encara no reben cap prestació malgrat
tenir-hi dret.

Un total de 507 persones va morir a les Illes Balears durant
la primera meitat de 2020 mentre estaven en llista d’espera de
dependència, segons dades oficials del Ministeri de Drets
Socials. Això suposa que cada 8,6 hores mor una persona
dependent en llista d’espera a les nostres illes.

El percentatge de participació de l’Administració General
de l’Estat en el finançament de la Llei de promoció de
l’autonomia personal i d’atenció a persones en situació de
dependència l’any 2018 va ser del 13,10%, segons les dades
facilitades per la Conselleria d’Afers Socials i Esports a
instància d’una pregunta escrita formulada pel Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears. Mentre que
la comunitat autònoma de les Illes Balears va assumir de forma
directa el finançament d’un 71%, quan hauria de ser, per llei,
una participació a parts iguals entre el Govern de l’Estat i el
Govern autonòmic.

Estem davant un clar desequilibri que s’ha de corregir com
més aviat possible per aconseguir un finançament just i
equilibrat en matèria de dependència, que permeti al Govern de
les Illes Balears prestar els serveis socials i de dependència que
la ciutadania balear necessita.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a donar compliment durant aquesta legislatura al finançament
del 50% que ha d’aportar l’Administració General de l’Estat a
la comunitat autònoma de les Illes Balears per al finançament
de la Llei d’autonomia personal i d’atenció a persones en
situació de dependència.

Palma, a 26 d'octubre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu suplent
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 15643/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a prohibició de les armes nuclears, 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, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

L’agost del 1945 va suposar un abans i un després en la
història de la humanitat: els dies 6 i 9 d’agost es van produir els
bombardejos nuclears d’Hiroshima i Nagasaki. Setanta-cinc
anys després d’aquells esdeveniments encara queden al món
més de 15.000 armes nuclears, la majoria de les quals són molt
més potents que les que es van utilitzar en aquell moment.

Això no obstant, el 1968 es va signar el Tractat sobre la No-
Proliferació d’Armes Nuclears, que va entrar en vigor el 5 de
març del 1970 i del qual actualment 189 estats en formen part.

Les armes nuclears són, emperò, les úniques armes de
destrucció massiva que fins ara no estaven prohibides per cap
convenció internacional, tot i que són les de major capacitat
destructiva. El grau de devastació que causen i els seus efectes
radioactius (que són persistents, es propaguen i produeixen
danys genètics gravíssims) no es poden comparar amb cap altra
arma.

El 23 de desembre de 2016 l’Assemblea General de les
Nacions Unides va fer una passa endavant molt significativa
amb l’aprovació de la resolució L41, que va suposar l’inici del
procés per negociar un tractat de prohibició de les armes
nuclears. Així doncs, el juliol de 2017 es va aprovar el Tractat
sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, que no va ser
ratificat fins al passat 24 d’octubre, quan va aconseguir la
ratificació dels cinquanta estats membres de Nacions Unides
necessaris. Cal reconèixer que el Tractat es va aprovar després
d’una dècada d’esforços de la Campanya Internacional per a
l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN), que va rebre el
Premi Nobel de la Pau a Oslo el desembre del 2017.

Aquest tractat, doncs, entrarà en vigor el pròxim mes de
gener de 2021, tot i que els estats membres de l’OTAN, com
ara l’Estat espanyol, no l’hagin ratificat. En aquest sentit, val la
pena destacar que l’administració Trump ha pressionat
directament els països que han ratificat el tractat perquè se’n
retiressin i no animessin altres països a ratificar-lo, contradient
les seves obligacions com a membres del tractat.

Cal, doncs, corregir aquesta situació i que el Govern de
l’Estat espanyol ratifiqui el Tractat. Tal com ha reclamat el
secretari general de les Nacions Unides, donar suport al Tractat
de Prohibició de les Armes Nuclears és una passa
imprescindible per preservar la pau mundial.

Val a dir que, en aquest sentit, el Congrés dels Diputats ja
va aprovar, el juny de 2017, una proposició no de llei en la qual
s’instava el Govern de l’Estat a donar suport i liderar la
voluntat d’avançar cap al desarmament i un tractat de
prohibició de les armes nuclears.
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Per tots aquests motius, el grup Parlamentari Mixt (MÉS
per Menorca) presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears
de les Nacions Unides.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán
El portaveu
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 15702/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a rebuig als
pressuposts generals de l'Estat per a 2021, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Davant la imminent
tramitació parlamentària dels pressuposts generals de l'Estat és
necessari el debat i la votació d'aquesta iniciativa de manera
urgent.

D'una forma estructural, exercici pressupostari estatal rere
exercici pressupostari, les Illes Balears estan a la cua d'inversió
per part de l'Estat a les diferents comunitats autònomes. De fet,
moltes de les inversions que havia de fer l'Estat a les Balears
històricament han quedat paralitzades, com el conveni de
carreteres, no s'han posat en marxa, com és el cas de l'anomenat
conveni ferroviari, o han acabat en plets que han obligat al
retorn de doblers, com és el cas de la remodelació de la Platja
de Palma, en què recentment s'ha condemnat el Govern balear
a retornar a l'Estat més de 18 milions d'euros.

Si a aquesta discriminació permanent en els pressuposts de
l'Estat li sumam que les Illes Balears presenten unes balances
fiscals absolutament negatives aportant segons alguns estudis
més de 4.000 milions d'euros que se'n van mar enllà per no
tornar; si a aquesta discriminació permanent en els pressuposts
de l'Estat se li suma un sistema de finançament autonòmic que
fa que Balears hagi de ser qui més pagui, tot i no ser la primera
comunitat en renda per càpita, un sistema que situa les Balears
per davall de la mitjana estatal en finançament i, per tant,
incompleix completament el principi d'ordinalitat; si a aquesta
discriminació permanent en els pressuposts de l'Estat se li suma
que el règim especial de Balears per compensar la insularitat no
té els efectes desitjables i queda molt de camí a fer perquè les
nostres empreses puguin competir en condicions d'igualtat.

Vist que les Illes Balears són la comunitat autònoma amb
una afectació més gran per la crisi econòmica de la COVID-19,
amb una baixada del PIB al voltant del 30%; és evident que les
Illes Balears haurien de ser la comunitat qui més ajudes rebés,
ja que és la més perjudicada.

Recentment s'ha conegut el Projecte de pressuposts generals
de l'Estat per a l'any 2021, uns pressuposts que tornen deixar a
la cua d'inversió les Illes Balears tot i aquest impacte de la
pandèmia. Concretament les Illes Balears estarien un 82% per
davall de la mitjana d'inversió a les diferents comunitats; així
a Balears la inversió per habitant seria de 175 euros mentre a
Múrcia seria de 418 euros o a Castella i Lleó 353 euros, i la
mitjana estatal, 257 euros/habitant.

Resulta insultant que es puguin presentar uns pressuposts
tan discriminatoris, i més a un exercici on les Balears, més que
mai, necessiten suport atès que som els que pitjor ho estam
passant a conseqüència dels efectes econòmics de la pandèmia.

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 rebutja el Projecte de
pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021, ja que les
Balears com a comunitat més afectada per la crisi econòmica
fruit de la COVID-19 no pot estar a la cua d'inversió estatal.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a retirar els pressuposts generals de l'Estat per a l'any
2021 i a procedir a la seva modificació tot dotant d'una previsió
d'inversió per a les Illes Balears que com a mínim estigui a la
mitjana estatal.

Palma, a 29 d'octubre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 15706/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a nitrats en els aqüífers de Balears i sector agrari,
davant la Comissió d'Economia.

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

El Govern de les Illes Balears promou la revisió de l’àmbit
de delimitació de les zones vulnerables per contaminació de
nitrats, posant l’accent que procedeixen de l’activitat
agrícolaramadera i particularitzant en aquest sector.

Aquesta nova delimitació inclou com a àrees vulnerables
zones on no hi ha presència del sector primari o hi té un
caràcter residual per la manca d’activitat de l’agricultura i la
ramaderia, com ja ha advertit l’organització professional
agrària Asaja-Balears.

Per la seva banda, l’associació de Cooperatives
agroalimentàries Illes Balears ha presentat al·legacions contra
el “Projecte de decret de designació de zones vulnerables per
la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries de les
Illes Balears i el seu programa de seguiment i control del
domini públic hidràulic” i ha demanat que sigui revisat.
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Cal destacar -com argumenta aquesta associació- que “no
té sentit establir mesures per limitar la contaminació de nitrats
al sector agrari, quan aquest no és responsable de la
contaminació i els esforços que suposaran les mesures no tenen
efectes directes sobre la concentració de nitrats als aqüífers en
la nostra situació agroclimàtica, tal i com s’estableix a la
Directiva 91/676/CE”.

Aquesta Directiva de la UE determina que “aquelles zones
que presenten nitrats amb un origen diferent a les zones
agràries no haurien de ser declarades com a zones vulnerables
per a la contaminació de nitrats”.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i concretament la Conselleria d’Agricultura, a fer-se
ressò del desacord manifestat per associacions professionals i
entitats del sector agrícolaramader de Balears contra el
“Projecte de decret de designació de zones vulnerables per la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries de les Illes
Balears”.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i concretament la Conselleria d’Agricultura, a
transmetre aquest desacord i aquests arguments aportats a la
Conselleria de Medi Ambient.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i concretament la Conselleria d’Agricultura, a
gestionar davant la Conselleria de Medi Ambient la revisió de
la zonificació d’aquestes zones vulnerables, tenint en compte
l’informe de la Direcció General de Recursos Hídrics que
destaca la disminució de l’activitat agrària a Balears, amb la
conclusió que “l’origen dels nitrats a les masses d’aigua és
discutible que sigui agrari, atès el baix ús agrícola”.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a incloure en els sistemes de control les mesures per diferenciar
la procedència de la contaminació per nitrats als aqüífers:
d’origen humà o d’origen agrari.

Palma, a 27 d'octubre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

F)
RGE núm. 15719/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls d'un Pla nacional d'investigació en càncer, davant
la Comissió de Salut.

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.

Exposició de motius

Actualment, el càncer és la segona causa de mort a nivell
mundial i les projeccions existents preveuen un creixement de
més del 30% de nous casos a les acaballes d’aquesta dècada.
L’any 2019 es van detectar 275.562 nous casos de càncer a
Espanya, mentre que per a 2020 es preveu un increment pròxim
als 277 mil nous diagnòstics. Ara mateix, aquesta malaltia
afecta prop d’1,5 milions de persones al nostre país. En el cas
de les Illes Balears, el nombre de nous casos de càncer, segons
les darreres dades de l’Observatori del Càncer de l'Associació
Espanyola Contra el Càncer (AECC) per a 2019, situen una
xifra al voltant dels 5.820.

En qualsevol cas, el passat 24 de setembre es va celebrar el
Dia Mundial de la Investigació en Càncer i, arran d’aquesta
jornada, es va fer públic un seguit de demandes dels principals
organismes i col·lectius que treballen diàriament en la
investigació i el tractament contra aquesta malaltia. A dia
d’avui, es calcula que es curen al voltant del 53% dels casos de
càncer, però l’objectiu de la comunitat mèdica i científica és
que aquesta xifra avanci al 70% l’any 2030.

Si més no, per poder assolir aquesta fita, es reclama
l’aprovació d’un Pla Nacional d’Investigació en Càncer al
Ministeri de Ciència, donat que la millor alternativa per
continuar avançant en la seva cura és a través de la
investigació. Per aquest motiu, la demanda d’aquest Pla, amb
una dotació de recursos suficient i amb el disseny d’una
estratègia clara en la I+D en càncer, resulta fonamental per
revertir la mortalitat que provoca aquesta malaltia.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a aprovar un Pla Nacional d’Investigació en Càncer amb
l’objectiu de continuar avançant en el tractament d’aquesta
malaltia i complir amb les previsions de cura establertes per
l’any 2030.

Palma, a 30 d'octubre de 2020
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

G)
RGE núm. 15729/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS
per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt,
relativa a defensa d'un món global, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: La urgència ve
motivada perquè l'apartat 1 de la part dispositiva del present
text inclou una consideració sobre la dotació pressupostària
destinada a les iniciatives de cooperació internacional per al
desenvolupament. Atès que en breu es preveu iniciar la
tramitació dels pressuposts Generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears es considera convenient debatre aquesta
iniciativa abans de la llei de pressuposts.

Exposició de motius

La Coordinadora d'ONGD-Illes Balears es va fundar l'any
2000 amb la participació d'una quinzena d'ONG, moltes de les
quals encara en són sòcies. Al llarg dels anys s'han sumat altres
entitats, de manera que la CONGDIB la conformen en
l'actualitat 31 membres, tant ONGD amb seu a les Illes com
delegacions d'organitzacions estatals i internacionals, que
actuen en els diversos àmbits de la solidaritat internacional i de
la transformació social (programes de cooperació, ajuda
humanitària, educació per al desenvolupament).

La seva missió és contribuir des de la Cooperació al
desenvolupament i l'educació per la transformació social a
l'enfortiment de la societat civil organitzada i responsable, a
una ciutadania activa, crítica i propositiva davant la pobresa, la
injustícia social, la discriminació i la desigualtat des d'un
enfocament ecofeminista i de drets humans.

Com a part de la seva tasca han presentat un manifest
anomenat "Cooperar, la nova normalitat" en el qual fan
referència explícita del compromís ineludible de les institucions
polítiques davant la situació de la nova normalitat post
pandèmia de la COVID; apel·lant a la responsabilitat i
demanant a les institucions autonòmiques i entitats locals de les
Illes Balears que es comprometin amb unes polítiques
fonamentades en els principis següents:
1. No deixar ningú enrere.
2. Garantir la coherència de totes les polítiques públiques.
3. L'experiència de la cooperació per al desenvolupament per

prevenir futures crisis.
4. Tenir una visió transformadora de la realitat.

La pandèmia de la COVID-19 ha causat centenars de milers
de morts arreu del planeta, ha col·lapsat els sistemes de salut,
ha paralitzat l'economia de les societats que ha colpejat
-provocant una crisi social global, la magnitud de la qual encara
no es pot copsar del tot- i ha creat un estat d'incertesa que ha
transformat radicalment els nostres estils de vida i les nostres
relacions socials.

La crisi sanitària ha colpejat amb més força les societats
més vulnerables, colonitzades i empobrides sistemàticament;
països amb els quals s'ha cooperat històricament des de les Illes
i que, d'una banda, no han pogut desenvolupar un sistema
sociosanitari amb la infraestructura i la capacitat d'atendre una
crisi d'aquestes dimensions, de la mateixa manera que no han
pogut construir un sistema de protecció social amb la
infraestructura i la capacitat d'atendre o donar resposta a les
persones que han quedat sense recursos a causa de les

restriccions imposades per lluitar contra la pandèmia. Les
entitats balears de cooperació al desenvolupament ens han fet
arribar notícies molt preocupants d'Àsia, Àfrica i Amèrica
llatina. Aquí la COVID destapa molta pobresa i desigualtats
socials, però en molts països amb una relació històrica amb les
Illes estan ja al límit i no poden fer front a la crisi. Per tot això
es demana des de la CONGDIB un increment del pressupost
per a cooperació.

Aquesta pandèmia ha posat en evidència les mancances del
sistema dominant a nivell mundial, que actua com un
depredador de les comunitats humanes i del medi ambient. La
destrucció del nostre entorn natural ha provocat, o almanco
afavorit, l'aparició i l'expansió del virus. La destrucció dels
serveis públics, en particular de la sanitat, ens ha privat de la
capacitat necessària per atendre de manera global i responsable
l'impacte de la pandèmia. També ha posat de manifest les
conseqüències de les desigualtats dins i entre països: els sectors
o les nacions més vulnerables han estat més afectats que les
classes o els països benestants.

També ha revelat amb una força potser mai vista abans que
ja no hi ha problemes locals, sinó injustícies globals i
estructurals que ens afecten a tots i totes, sigui quin sigui el
nostre lloc de residència, i que s'haurien d'abordar des d'un
enfocament global, tenint en compte els contextos locals. I és
justament aquesta perspectiva global que s'ha trobat a faltar per
part de la CONGDIB, la qual hauria permès una actuació
basada en la interdependència i l'ecodependència.

Sembla evident que un retorn a la "normalitat" no servirà de
res. Donar-li continuïtat només contribuirà a un sistema
d'explotació natural i humana que consentirà noves tragèdies
sanitàries, socials, econòmiques i mediambientals. Cal evitar
falses solucions que reforcin el sistema econòmic depredador.
Es necessita un canvi de model. Cal construir una nova
normalitat que treballi els sabers dels ecofeminismes i que
aprengui dels més de 30 anys d'experiència en cooperació
transformadora a les Illes Balears per aportar solucions globals
als problemes globals i crear les condicions imprescindibles de
qualsevol desenvolupament humà sostenible i socialment just
(l'any 2018, les ONG Balears de cooperació internacional varen
executar 52 projectes a més de 20 països d'Amèrica, Àsia i
Àfrica). Hem de potenciar una educació per a la transformació
social que modifiqui el nostre sistema de relacions amb el món.
Com diuen les institucions autonòmiques encarregades de les
polítiques públiques de cooperació internacional, "de la crisi
se'n surt cooperant", i la cooperació al desenvolupament és
experta en aquest àmbit.

Aquest context de crisi global requereix d'una renovada
estratègia d'Educació per al Desenvolupament i la
sensibilització per potenciar la formació d'una ciutadania amb
capacitat crítica que cal reforçar amb la transparència, el
rendiment de comptes i la divulgació del que es fa amb l’Ajuda
Oficial al Desenvolupament per tal d'evitar la desafecció de la
ciutadania en moments de crisi i per contrarestar els discursos
intolerants. Per això, cal seguir fent propostes de comunicació
pròpies en les quals la ciutadania sigui protagonista fent costat
a les organitzacions i comunitats locals, així com a les
organitzacions del moviment indígena, als països empobrits i
-mitjançant la localització- augmentar el sentit de comunitat i
de confiança mútua, apostant per l'enfortiment tècnic i
institucional de les institucions locals i regionals, l'adaptació als
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sabers i maneres de fer pròpies, al desenvolupament d'entorns
productius sostenibles, segurs i resilients o el suport a propostes
ciutadanes locals.

El procés de reconstrucció post COVID-19 ha de ser una
oportunitat per revisar les polítiques autonòmiques des de la
centralitat de les persones, perquè la coherència i la
coordinació de polítiques per al desenvolupament és ara més
necessària que mai i l'administració ha d'impulsar un marc que
permeti respondre amb agilitat i flexibilitat a les situacions
excepcionals amb què ens trobam i aquelles que es vagin
generant. Cal renovar la nostra aposta per la localització de
l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible per no deixar
ningú enrere.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears va aprovar el
passat 1 d'octubre de 2020, en el si de la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports, la sol·licitud de
compareixença amb RGE núm. 10355/2020 de 08/07/2020 de
la Coordinadora d'ONGD en virtut de l'aplicació de l'article
46.4 del Reglament del Parlament de les Illes Balears. En el
moment de la redacció d'aquesta proposició no de llei, aquesta
compareixença restava pendent de la seva inclusió en l'ordre
del dia de l'esmentada comissió.

El contingut del present text, en format de declaració
institucional, fou aprovat per unanimitat en el Consell de
Cooperació per al Desenvolupament a la sessió extraordinària
del passat 23 d'octubre de 2020 a proposta de la Coordinadora
d'ONG de Desenvolupament de les Illes Balears.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb el compromís d'una política de
Cooperació al Desenvolupament valenta i que augmenti
progressivament, any rere any, el pressupost de la Direcció
General de Cooperació per arribar a assolir l'objectiu
internacional del 0,7% que recull l'article 40 de la Llei 9/2005
de Cooperació per al Desenvolupament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta les institucions
públiques de les Illes Balears que es potenciïn els esforços per
tal d'alinear la seva política amb l'Acord de París sobre el canvi
climàtic i l'Agenda 2030 de Nacions Unides amb els seus 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible.

3. El Parlament de les Illes Balears insta les institucions
públiques de les Illes Balears que tenguin una visió a llarg
termini dels desafiaments globals, que situïn la Cooperació al
centre de les polítiques públiques i ens facin caminar cap a una
societat més justa i sostenible per a tots i totes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar un treball institucional per donar un caire
transversal a les polítiques de Cooperació implicant diferents
departaments del Govern en la seva implementació i coordinat
des de la Direcció General de Cooperació.

5. El Parlament de les Illes Balears constata i reconeix els
valors de solidaritat i generositat de la nostra societat illenca

envers els residents a la nostra comunitat que pateixen
necessitats essencials per al desenvolupament d’una vida amb
dignitat; així com cap a les persones de països en vies de
desenvolupament, a les quals se’ls ajuda a través d’iniciatives
individuals i des de les ONGD.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars a través dels seus Fons Insulars de
Solidaritat, i l’Oficina de Cooperació de la Universitat de les
Illes Balears a desenvolupar estratègies de sensibilització,
informació, divulgació i projecció dels programes de
cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària. L'objectiu
és donar a conèixer al conjunt de la societat de les Illes Balears
la trajectòria dels 20 anys de solidaritat a través de la
cooperació al desenvolupament.

Palma, a 28 d'octubre de 2020
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Margalida Durán i Cladera
Cristina Mayor i Abad
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Gabriel Company i Bauzá
Alejandro López i Soria
Patricia Guasp i Barrero
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Castells i Baró

H)
RGE núm. 15775/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a suport a ASJUBI40 (Associació de
jubilats amb més de 40 anys cotitzats), 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 MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Les darreres setmanes, s'han posat damunt la taula de la
comissió parlamentària de l'anomenat "Pacto de Toledo", les 20
recomanacions per fer viable el sistema de pensions de la
Seguretat Social. Aprofitant que es discuteix cap on ha d'anar
el futur de les pensions, s'ha obert un debat per part d'algunes
associacions com ASJUBI40 (Associació de jubilats amb més
de 40 anys cotitzats) per donar a conèixer i que es contempli la
inclusió a debat d'aquesta comissió, l'eliminació dels coeficients
reductors per jubilació anticipada a qui hagi tengut llargues
carreres de cotització (de més de 40 anys).

Amb l'actual legislació, el col·lectiu de jubilats anticipats
amb 40 anys o més de cotització pateixen una reducció en la
pensió que oscil·la entre el 6 i el 8% anuals, segons els anys
cotitzats. A més a més, aquesta penalització no finalitza quan
el jubilat compleix amb l'edat legal de jubilació, sinó que es
manté posteriorment. Es poden donar casos en què persones
que hagin cotitzat més anys que altres, estiguin cobrant una
pensió menor per l'únic motiu d'haver-se jubilat abans.
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El canvi de model productiu i tecnològic, la passada crisi
financera de l'any 2008 i l'actual crisi que patim a causa de la
COVID-19, són factors que han provocat un increment de
treballadors de més de 55 anys a les llistes de l'atur, sense cap
possibilitat d'incorporar-se de nou al mercat laboral i veient
com, havent superat els anys de cotització màxima per poder
cobrar el 100% de la base reguladora per la qual han cotitzat,
poden perdre fins a un 40% del que els pertocaria en cas de
jubilació anticipada. Això seria un autèntic cas d'injustícia
social, abocant així aquest col·lectiu a la pobresa crònica.

Per tot això, des del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport i fa seves les
reivindicacions del col·lectiu ASJUBI40 per a l'eliminació dels
coeficients reductors, en tots els casos, per jubilació anticipada
per tots els règims de la Seguretat Social a les llargues carreres
de cotització de més de 40 anys.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i
en concret el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i
Migracions, a posar en marxa les reformes legislatives
necessàries perquè l'eliminació dels coeficients reductors per
jubilació anticipada a qui hagi tengut llargues carreres de
cotització (de més de 40 anys) sigui un fet.

Palma, a 2 de novembre de 2020
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

I)
RGE núm. 15777/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a realització de proves PCR a tots els malalts que
requereixin ingrés hospitalari, davant la Comissió de Salut
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la gravetat de la
situació de la pandèmia es fa necessari i urgent implementar
aquestes mesures a tots els centres hospitalaris de les Illes
Balears per evitar el risc de contagi d'altres pacients i personal
sanitari.

El passat mes d’abril el Ministeri de Sanitat i les diferents
comunitats autònomes acordaren realitzar proves PCR a tots els
malalts ingressats una vegada s’iniciés la desescalada.

El Govern de les Illes Balears i en concret la Conselleria de
Salut ha deixat de complir aquest acord. Aquest incompliment
suposa un greu risc ja que els pacients asimptomàtics que
ingressen als hospitals poden contagiar altres pacients o
companys d’habitació i els sanitaris que els atenen. És evident

que realitzar test per sospita a l’entrada dels hospitals ajuda a
controlar l'expansió del virus.

La Conselleria de Salut va confirmar a diversos mitjans de
comunicació que únicament realitza test PCR als pacients que
ingressen als hospitals de les Illes Balears per ser intervinguts
quirúrgicament o a aquelles persones que tenen símptomes
relacionats amb el coronavirus.

Segons declaracions de la conselleria, defensen que el
protocol estableix que les proves PCR s’han de realitzar a tots
aquells pacients que han de ser intervinguts quirúrgicament o
a qualsevol persona que presenti símptomes.

Els sindicats Simebal i Satse consideren una “temeritat i una
negligència” no realitzar test PCR a tots els pacients que
ingressen. El fet de no realitzar PCR a tots els pacients que
ingressen per urgències a l’hospital suposa introduir la COVID
amb els ingressos.

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

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a complir amb l’acord del passat mes d’abril amb el
Ministeri de Sanitat de realitzar proves PCR a tots els malalts
que requereixin ingrés hospitalari.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a revisar el protocol de prevenció de la COVID a centres
hospitalaris i a realitzar test PCR a tots els pacients que hagin
de ser ingressats, tenguin o no símptomes COVID, per tal
d’evitar contagis entre malalts i professionals sanitaris i no
sanitaris als hospitals de les Illes Balears i així poder detectar
possibles pacients asimptomàtics.

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4017/19, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a valor dels usos comercials prevists
a la subhasta dels terrenys de Son Busquets.

El detall tècnic de la taxació elaborada pel Ministeri de
Defensa (INVIED) no s'ha tramès formalment al Govern. S'hi
ha tingut accés a través de l'Ajuntament de Palma que és, per
tant, qui ha de decidir si proporciona o no aquesta dada que ha
elaborat una tercera administració.

Palma, a 16 d'octubre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5061/19, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per incentivar la compra del primer habitatge
entre els joves.

El model d'accés a l'habitatge que defensa aquest govern és
el de lloguer, tal i com s'estableix de forma expressa a la Llei
5/2018, de l'habitatge de les Illes Balears. La limitació dels
recursos públics disponibles fa necessari optimitzar-ne l'ús i
apostar pel model de lloguer.

Els menors de 35 anys poden tenir ajudes al lloguer de fins
al 50% del preu.

Pel que fa a la compra, el Pla estatal d'habitatge en vigor en
aquest moment, 2018-2021, estableix una línia d'ajudes a la
compra s'habitatges per part de joves, però en unes condicions
que el fan inaplicable a la realitat balear.

Palma, a 16 d'octubre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5074/19, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desallotjaments de les ocupacions il·legals.

L'administració competent és aquí el propi estat. En
qualsevol cas, la Instrucció 1/2020, de 15 de setembre, de la
Fiscal General de l'Estat, ve a aclarir la situació i dóna més
eines als jutjats i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat per
actuar amb garanties de legalitat i recollint les mesures
cautelars oportunes.

En qualsevol cas, els casos d'ocupació il·legal d'habitatges
on viuen famílies suposen la comissió d'un delicte de violació
de domicili ("allanamiento de morada") i es resolen de forma
immediata per part dels cossos i forces de seguretat.
L'"okupació" més habitual és la d'habitatges on no hi viu ningú,
que responen al delicte menys greu d'usurpació pacífica
d'immobles, és on resulta d'aplicació la Instrucció 1/2020, que
dóna més agilitat i opcions. En aquest sentit, les Illes Balears
ja anaven una passa per davant de la resta del territori gràcies
a la Instrucció de 2018 del fiscal Barceló.

Palma, a 16 d'octubre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5075/19, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per fomentar la compra d'habitatge habitual.

La comunitat autònoma no pot donar avals a particulars, tal
i com estableix l'article 103 de la Llei 14/2014, de finances de

la comunitat autònoma de les Illes Balears, que estableix el seu
règim general i els beneficiaris.

Aquesta mesura ja va ser proposada pel PP a la seva
proposta de llei, que va ser rebutjada pel Parlament.

S'ha demanat al Ministeri que articuli un mecanisme d'aval
per compra d'habitatge habitual per part de joves a través de
l'ICO, de forma que es garanteixi la diferència fins al 100% del
valor de taxació o compra.

Palma, a 16 d'octubre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7672/19, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment del preu de l'habitatge a Menorca.

Les dades més confiables de les que es disposa sobre el
preu de l'habitatge municipi per municipi són les estadístiques
sobre taxacions a municipis de més de 25.000 habitants que
prepara trimestralment el Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana.

D'acord amb aquestes dades, l'increment de preus de taxació
entre gener de 2019 i juny de 2020, darrera dada disponible, ha
estat d'un -0,85% a Maó i d'un -0,31% a Ciutadella. és a dir, en
un any i mig els preus no només no s'han incrementat sinó que
han patit una mínima reducció, a causa en gran part de l'efecte
de la crisi sanitària de la COVID-19.

Palma, a 16 d'octubre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 10272/19, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a peticions de preu màxim
d'habitatge de protecció oficial.

Any 2018: 844 peticions (436 amb preu i 408 que ja eren
lliures).

Any 2019: 805 peticions (385 amb preu i 420 que ja eren
lliures).

Palma, a 16 d'octubre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 10275/19, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a comunicacions per municipi de
venda d'habitatge de protecció oficial.

No es disposa d'aquesta informació tabulada
informàticament, únicament de les comunicacions en paper, per
la qual cosa no es pot fer aquesta desagregació per municipis
sense recórrer manualment als arxius.

Palma, a 16 d'octubre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 10276/19, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a mitjana de preu de les vendes
d'habitatge de protecció oficial.

Mitjana de certificats de preus màxims per HPO, any 2018:
158.546,68 euros.

Mitjana de certificats de preus màxims per HPO, any 2019:
162.053,54 euros.

Palma, a 16 d'octubre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3346/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges amb què ha comptat la xarxa
d'emancipació dins l'any 2018 a Mallorca.

El 2018 s'ha comptat amb 59 places. Total de 91 usuaris,
d'aquests 43 homes i 48 dones.

Palma, 9 d'octubre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 5492 a 5494/20, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a tests de coronavirus
realitzats als treballadors dels centres Es Mussol, Es
Fusteret i Es Pinaret el mes de març de 2020.

Durant el mes de març no es realitzaven tests a cap persona
asimptomàtica.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 5495 a 5497/20, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a tests de coronavirus
realitzats als usuaris interns dels centres Es Mussol, Es
Fusteret i Es Pinaret el mes de març de 2020.

Durant el mes de març els usuaris han estat aïllats, per tant
no es va fer cap test final fins al primer nou ingrés el mes
d'abril..

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 5515 i 5516/20, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a tests de coronavirus
realitzats a usuaris interns dels centres Son Tugores i Son
Llebre el mes de març de 2020.

A Son Llebre fins al 14 d'abril es varen fer 46 proves, i a
Son Tugores, 38, amb un total de 16 positius.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 5531 i 5532/20, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a treballadors de les
residències de les Illes Balears que han hagut d'estar aïllats
i en quarantena.

Per prevenció sempre s'han aïllat les persones que per
diferents motius han pogut estar relacionades amb la COVID-
19. Per tant, és difícil poder quantificar quantes persones han
estat aïllades ja que les variables són múltiples.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 5820 i 5821/20, del diputat
Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a nombre i procedència dels vols
d'entrada a l'Aeroport d'Eivissa i a l'Aeroport de Maó,
cancel·lats dia 16 de març de 2020.

Les dades sol·licitades són competència d'aviació civil; en
ser confidencials ha de ser el mateix òrgan competent que
faciliti les dades.

Palma, 9 de setembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 5911/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures de la
Conselleria de Salut per pal·liar o minimitzar els efectes
que el confinament i la incertesa econòmica i social estan
provocant a la salut mental de la població de les Illes
Balears.

La Direcció General d'Emergències i Interior del Govern de
les Illes Balears, en col·laboració amb el Col·legi Oficial de
Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB), ha habilitat un servei
telefònic d'atenció psicològica per donar suport als ciutadans
durant l'estat d'alarma.

Mitjançant el número de telèfon 900 112 003 a través de la
plataforma de comunicacions del SEIB112, els ciutadans
podran accedir als serveis de professionals especialitzats en
psicologia clínica i intervencions de crisis, emergències i dols.
Aquest número estarà operatiu les 24 hores del dia els set dies
de la setmana.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
P)

A les Preguntes RGE núm. 6898 i 6899/20, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a treballadors i usuaris de
les residències que han hagut d'estar aïllats a data 14
d'abril.

Per prevenció sempre s'han aïllat les persones que per
diferents motius han pogut estar relacionades amb la COVID-
19. Per tant, és difícil poder quantificar quantes persones han
estat aïllades ja que les variables són múltiples.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 6908/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a material de protecció al Centre Mater
Misericordiae fins al 14 d'abril.

El Govern de les Illes Balears ha adquirit un total de més de
430 tones de material, que s'han anant repartint en els centres
sanitaris i sociosanitaris, segons indiquen els protocols i les
seves necessitats. La Conselleria de Salut i Consum ha
subministrat el material necessari, quan aquest era més difícil
d'aconseguir durant l'estat d'alarma.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
R)

A les Preguntes RGE núm. 10383 i 10384/20, de la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a contingut de les proves d'accés a la
Universitat i protocol d'actuació.

D'acord amb l'article 4 del Reial decret llei 5/2016 la prova
l'han d'elaborar conjuntament conselleria i Universitat. Una
comissió organitzadora integrada per membres designats per la
UIB i la conselleria fa seguiment de l'elaboració de les proves.
S'aproven els especialistes (professors de la UIB) que elaboren
les proves.

Cada prova l'elabora una persona, especialista de la
Universitat. La prova és sempre revisada per un company del
seu departament. La comissió s'assegura d'indicar el contingut
estructural de les proves.

Així mateix, durant el curs acadèmic es realitzen reunions
de coordinació específiques sobre cada matèria amb els docents
de segon de batxillerat de tots els centres educatius.

El conseller d'Educació, Universitat i Recerca
Martí March i Cerdà

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 11247/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a controls sanitaris a ports i
aeroports.

No s'ha detectat cap cas COVID positiu en el control de
passatgers als ports i aeroports de les Illes Balears durant l'estat
d'alarma.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 11414/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a ingressos publicitaris a l'EPRTVIB
per a l'exercici 2020.

Des del departament de Publicitat de l'EPRTVIB s'ha
realitzat un gran esforç per minimitzar al màxim els efectes
negatius que la pandèmia de la COVID-19 podria suposar en
els ingressos publicitaris de l'Ens. Gràcies a una estratègia
concentrada en el mercat local, amb una constant comunicació
amb agències i clients, oferint noves propostes i idees
publicitàries, d'acord amb l'àmbit reglat del mercat i control
sempre present, s'ha aconseguit mitigar la baixada estimada
dels ingressos de publicitat, de tal forma que, a data de
tancament de facturació de 31 d'agost de 2020, no s'ha produït
cap caiguda en les previsions de facturació estimada en el
pressupost de l'EPRTVIB per a l'any 2020.
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Santa Ponça, 6 d'octubre de 2020
El director general de l'EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 11416/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a incidència en el col·lectiu juvenil de
l'aplicació de les normes de prevenció i lluita establertes
contra la COVID-19.

Des del Govern de les Illes Balears defensam la implicació
i el respecte a les normes que està portant a terme la gran
majoria del col·lectiu juvenil a les nostres illes. Evidentment
s'han realitzat pràctiques i activitats de gran risc dins aquest
col·lectiu, i ha estat de gran visibilitat ja que el seu espai de
socialització són els carrers i les places i no tant els domicilis
privats, però l'acció d'una minoria no pot estigmatitzar tot un
col·lectiu.

Per tal de minimitzar l'efecte de les pràctiques que suposen
un gran risc de contagi s'ha realitzat un important desplegament
normatiu durant aquests mesos per facilitar l'actuació contra les
concentracions, especialment les que suposen o pressuposen
consum d'alcohol i s'han iniciat campanyes específiques
dirigides al col·lectiu jove.

Palma, 17 de setembre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 11452/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a bloqueigs i no-disponibilitat de
crèdit realitzats en els diferents centres de
cost/seccions/capítols/programes realitzats des de l'1 de
maig de 2020 al 20 d'agost de 2020.

La Conselleria d'Hisenda i relacions Exteriors no ha
realitzat cap operació comptable d'indisponibilitat o bloqueig
permanent de crèdits pressupostaris de l'exercici 2020.

Palma, a 1 d'octubre de 2020
La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 11453/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a modificacions de convocatòries de
subvencions, convenis instrumentals, subvencions directes
durant l'exercici pressupostari 2020.

Aquesta informació la podreu trobar al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions. Aquí els deixo l'enllaç:
http://www.infosubvenciones.es.

Palma, 29 de setembre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 11564/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a resposta telefònica de les cridades al
Servei d'atenció mèdica urgent 061 de les Illes Balears.

Total cridades des de l'1 de gener de 2020 a 15 d'agost de
2020: 514.764.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 12240/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures del Govern per al suport als
ajuntaments de les Illes Balears en seguiment, vigilància i
seguretat que han de realitzar en els seus termes.

El problema estructural dels ajuntaments respecte de les
plantilles dels cossos de policia local s'ha vist agreujat per la
situació sanitària produïda per la COVID-19. Per pal·liar
aquesta situació i millorar el compliment de les mesures per
contenir la pandèmia, des del Govern s'està treballant una
proposta coordinada de la mà de la FELIB que inclou una sèrie
d'actuacions a curt, mig i llarg termini.

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

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 13674/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures restrictives pràctica
d'esport de contacte respecte de l'àmbit professional.

Dins l'àmbit de les nostres competències no s'exigeixen
proves COVID-19 per tal de realitzar entrenaments i
competicions esportives. Així i tot els clubs i els esportistes han
de seguir en tot moment les indicacions de les institucions i
comprometre's a seguir els protocols específics i les indicacions
mitjançant declaració responsable.

Palma, 9 d'octubre de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 13714/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a execució de les obres de la residència
Verge del Toro.

L'obra de consolidació es troba certificada al 85%
aproximadament. Els treballs en façanes i la substitució de gran
part de les fusteries exteriors estan a punt de concloure. La
consolidació de l'estructura està finalitzada. Es preveu finalitzar
els treballs de consolidació el darrer trimestre de 2020.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AB)

A les Preguntes RGE núm. 13823 i 13824/20, del diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a plantilla pròpia d'IB3
Ràdio i d'IB3 Televisió.

La plantilla total de persona propi de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears és de 109 persones, de les
quals: 91 treballen a la seu principal de l'EPRTVIB a Calvià on
estan ubicades les instal·lacions d'IB3 TV; així com els serveis
administratius i generals: 12 persones treballen a les
instal·lacions d'IB3 Ràdio a Palma, 3 persones a la Delegació
d'IB3 a Menorca i 3 persones a la Delegació d'Eivissa-
Formentera.

Santa Ponça, 21 d'octubre de 2020
El director general de l'EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 13982/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a unitat de problemes relacionats amb
l'alcohol (UPRA) (II).

Es garanteix l'atenció amb les Unitats d'Hospitalització
Breu de Psiquiatria (UHB), les Unitats de Conductes
Addictives (UCA) i l'Atenció Primària.

La situació d'incertesa no permet donar dates exactes. La
reobertura es farà quan la situació pandèmica ho permeti.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 13996/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a cost de l'app Radar
COVID per al Govern de les Illes Balears.

El cost de l'App Radar COVID per als ciutadans així com
per al Govern balear és zero. Aquesta aplicació ha estat
desenvolupada per la Secretaria d'Estat de Digitalització i
Intel·ligència Artificial del Ministeri d'Assumptes Econòmics
i Transformació Digital, si bé hem hagut de realitzar un
desenvolupament informàtic per integrar el servidor que genera
els codis de validació de positius del ministeri amb els nostres
sistemes d'informació de gestió de contactes enviant aquests
codis de forma automatitzada als usuaris per SMS. Aquest cost
a data d'avui és de 13.500 euros més IVA.

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

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 14001 a 14004/20, del
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a balanç d'activitats de lluita contra
incendis a Eivissa, Mallorca, Formentera i Menorca.

L'època de perill d'incendis forestals finalitza el 15
d'octubre de 2020, tal com estableix el Decret 125/2007, pel
qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de
determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc
d'incendis forestals.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 14274/20, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a sol·licituds a la
conselleria per netejar trams de torrents que passen per
finques privades durant 2019.

L'any 2019 es varen rebre 67 sol·licituds de particulars als 
municipis d'Alaior, Alcúdia, Artà, Banyalbufar, Búger, Es
Mercadal, Es Migjorn Gran, Esporles, Felanitx, Inca, Lloret de
Vistalegre, Manacor, Maó, Marratxí, Palma, Petra, Pollença,
Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de
Sa Talaia, Sant Llorenç d'Es Cardassar, Santa Eulàlia del Riu,
Santa Margalida, Santanyí, Selva, Ses Salines, Sineu, Sóller i
Son Servera.

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

A la Pregunta RGE núm. 14275/20, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a sol·licituds a la
conselleria per netejar trams de torrents que passen per
finques privades durant 2020.

L'any 2020 s'han rebut 17 sol·licituds de particulars als 
municipis d'Alaró, Algaida, Artà, Bunyola, Ferreries,
Llucmajor, Mancor de la Vall, Maó, Sant Joan de Labritja, Sant
Josep de Sa Talaia, Santa Eulàlia del Riu, Santa Margalida i
Sencelles.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 14630/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incidència de la COVID-19 a Vila i Sant Antoni
per cada 100.000 habitants.

Considerant casos diagnosticats fins a 3 d'octubre, les taxes
(x 100.000 habitants) són:
• Vila: 14 dies: 577 a 7 dies: 206.
• Sant Antoni: 14 dies: 191 a 7 dies: 93.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 14644/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a contractació del nou PAC de salut
a Pollença.

Sí, el Govern de les Illes Balears ha començat el
procediment per a la contractació del nou PAC de salut de
Pollença.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 14645/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a tramitació del procediment de
contractació del nou PAC de salut a Pollença.

L'arquitecte acaba de presentar el projecte complet.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 14646/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a previsió del Govern en l'adjudicació
i l'execució de la construcció del nou PAC de salut a
Pollença.

Tal com es va anunciar es preveu que l'obra estigui acabada
a principi de 2023.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AL)

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

Sí, el Govern de les Illes Balears, a través de la
Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius, es va adherir al Pla MOVES II de l'IDAE
mitjançant escrit d'acceptació de la subvenció el 6 de juliol de
2020.

Palma, 15 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
AM)

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

Actualment, la Conselleria de Salut i Consum té 360.000
mascaretes KN95.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 15199 i 15200/20, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a projectes posats en
marxa i pressuposts d'aquests projectes gràcies al Decret
8/2020.

Els vuit projectes que s'han posat en marxa són els següents:

Núm. Ubicació Data de
registre

Pressupost
(euros)

1 Alcúdia 20/8/2020 2.678.133,09

2 Palma 2/9/2020 160.000,00
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3 Sant Llorenç
d'Es Cardassar 23/9/2020 171.184,44

4 Palma 24/9/2020 1.625.200,00

5 Campos 29/9/2020 1.215.972,38

6 Alaró 29/9/2020 152.647,77

7 Selva 29/9/2020 184.467,00

8 Santa Margalida 29/9/2020 246.094,46

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

Ordre de Publicació
AO)

A les Preguntes RGE núm. 15226 a 15231/20, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a projectes de
modernització d'establiments turístics presentats durant els
anys 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

El nombre de projectes de modernització d'establiments
presentats són els següents:

Any Projectes

2015 253

2016 106

2017 180, 179 dels quals corresponent a la
DA4 i 1 correspon a la DA3.

2018 13

2019 9

2020 12

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

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 15689/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del director general del Servei de
Salut de les Illes Balears, sobre la situació actual i les
mesures previstes a curt i mitjà termini per fer front a la
COVID-19 al servei d'Atenció Primària.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença

urgent del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears, Sr. Juli Fuster, per tal d'informar sobre el tema indicat,
arran de les reiterades i contínues denúncies de saturació i
imminent col·lapse del servei d'Atenció Primària per part dels
professionals sanitaris, sindicats i usuaris, a conseqüència de la
segona onada de la COVID-19.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 15713/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
la delegada del Govern a les Illes Balears, sobre el
finançament de les Illes Balears des del punt de vista de
l'Estat previst al Projecte de llei de pressuposts generals de
l'Estat de 2021.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Hisenda i Pressuposts acordi la
compareixença urgent de la delegada del Govern a les Illes
Balears, per tal d'informar sobre el tema indicat, atesa la
imminent tramitació del Projecte de llei dels pressuposts
generals de l'Estat per a 2021.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 15774/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença
urgent del conseller de Medi Ambient i Territori, sobre les
accions dutes a terme sobre l'impacte mediambiental dels
abocaments irregulars de les depuradores d'Emaya a la
Badia de Palma davant les notícies del contingut dels
informes del Seprona de la Guàrdia Civil.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre de 2020, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial acordi la compareixença urgent del conseller de
Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre el tema
indicat, ateses les notícies del contingut dels informes del
Seprona de la Guàrdia Civil aparegudes en els mitjans de
comunicació sobre l'impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d'Emaya a la Badia de Palma.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la

Proposició no de llei RGE núm. 2730/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15605/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta
que la proposició no de llei esmentada, relativa a suport als
pagesos de les Illes Balears, sigui tramitada davant la Comissió
d'Economia.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Tramitació pel procediment d'urgència per a les

Interpel·lacions RGE núm. 11330/20, 15325/20 i 14982/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre de 2020, admet a tràmit els escrits RGE núm.
15715 a 15717/20, presentats pel Grup Parlamentari Popular,
i accepta, conformement amb els articles 106 i 107 del
Reglament de la cambra i la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, que les interpel·lacions esmentades,
relatives a política general del Govern en matèria
d'emergències, a política general del Govern en matèria de
gestió de les ajudes PDR i de la PAC i a política general del
Govern en matèria educativa i especialment en relació amb
l'adaptació al nou marc que pretén establir el Govern de l'Estat
que permet obtenir la titulació sense aprovar totes les
assignatures, respectivament, siguin tramitades per aquest
procediment.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 15640, 15641 i 15627/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre de 2020, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pel diputat
Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, i per
les diputades Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, i Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relatives a fons europeus i estatals per
pal·liar els efectes de la pandèmia, al Govern de les Illes
Balears davant l'augment de la pressió fiscal anunciada ahir pel
Govern central i a vacuna de la grip, per les preguntes RGE

núm. 15778, 15779 i 15783/20, relatives a inversió
territorialitzada del Projecte de pressuposts generals de l'Estat
per a 2021 en relació amb les Illes Balears, a valoració de la
presidenta sobre el tracte cap a les Illes Baleares en el Projecte
de pressuposts generals de l'Estat per a 2021 i a protocol de
realització de proves PCR a pacients ingressats a l'Hospital Son
Espases, respectivament.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 15655/20,

del Govern de les Illes Balears, com a formulació definitiva
del projecte del Pla director de la Cooperació per al
Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre de 2020, conformement amb l'establert als
articles 190 del Reglament de la cambra i 13.5 de la Llei
9/2005, de 21 de juny, de cooperació al desenvolupament,
admet a tràmit l'escrit esmentat i acorda de trametre'l a la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

Així mateix, la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió del mateix dia, es manifesta a favor, per
unanimitat, que les propostes que es puguin derivar del debat
del projecte del pla director esmentat es tramitin davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, per la
qual cosa la Mesa, constituïda com a tal en aquesta sessió,
adopta formalment l'acord que les propostes que es puguin
derivar del debat del projecte del pla director esmentat es
tramitin davant aquesta comissió.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvi a la Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un

document de propostes de revisió i millora del Reglament
del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la
situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-
19, per part del Grup Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15714/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i resta
assabentada que el diputat Juan Manuel Lafuente i Mir
substituirà la diputada Maria Núria Riera i Martos a la ponència
esmentada.
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Palma, a 4 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència de nomenament d’un

funcionari interí per ocupar el lloc de treball de tècnic en
audiovisuals, del cos facultatiu tècnic especialitat imatge i
so del Parlament de les Illes Balears.

Fets
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 22 de juliol de 2020, acordà d’aprovar la
Resolució de la creació d’una borsa extraordinària per a la
selecció de funcionaris interins del cos facultatiu tècnic
especialitat imatge i so del Parlament de les Illes Balears del
Parlament de les Illes Balears, atesa la necessitat i la urgència
per ocupar el lloc de treball de tècnic en audiovisuals de la
cambra, vacant i dotat pressupostàriament mentre no es
proveeixi reglamentàriament, i atendre amb eficàcia i eficiència
les funcions pròpies del tècnic en audiovisuals de la institució
parlamentària.

La gestió d’aquesta borsa es durà a terme de conformitat
amb l’establert a les bases de la convocatòria, aprovades per la
Mesa del Parlament, en sessió celebrada dia 22 de gener de
2020 i publicades al BOPIB núm. 28, de 24 de gener de 2020.

En relació amb el funcionament de la borsa, les
substitucions es realitzaran per ordre correlatiu a la puntuació
obtinguda, de major a menor. Quan es produeixi una vacant,
s’oferirà a la persona membre de la borsa que pertoqui per
ordre de prelació ocupar la plaça com a funcionari interí o
funcionària interina.

De conformitat amb el que disposa la base dotzena de les
bases de la convocatòria per la qual es convoquen les proves
selectives i un concurs de mèrits per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places
vacants del cos facultatiu tècnic especialitat imatge i so del
Parlament de les Illes Balears, publicades al BOPIB núm. 28,
de 24 de gener de 2020, amb relació a la provisió temporal de
vacants i la necessitat de cobrir el més aviat possible una plaça
vacant de tècnic en audiovisuals, s’ha considerat pertinent
iniciar el procediment per nomenar un funcionari interí. 

Actualment a la Relació de Llocs de Treball del Parlament
de les Illes Balears roman vacant i dotada pressupostàriament
una plaça del cos facultatiu tècnic especialitat imatge i so del
Parlament de les Illes Balears. L’esmentada plaça serà coberta
per l’aspirant que ha quedat en primer lloc de la borsa
extraordinària. 

Aquesta persona ocuparà el lloc de treball de tècnic en
audiovisuals que correspon a personal funcionari mentre no es
proveeixi reglamentàriament.

L’ordre de prelació dels aspirants determinat per la
puntuació final obtinguda, de major a menor, queda establert de
la forma següent:

Ordre Cognoms Nom DNI

1 Rigo Clar Llorenç ******87W

2 Mariano Della José ******85Y

Fonaments jurídics

L’article 4 de l’Estatut de personal del Parlament de les
Illes Balears regula que “Són funcionaris interins els que, en
virtut de nomenament legal, ocupin provisionalment, per raons
de necessitat o d’urgència, llocs de feina vacants i dotats
pressupostàriament que corresponguin a places de funcionaris,
d’acord amb la relació de llocs de feina pertinent.”

L’article 15 de l’esmentat estatut estableix que: “La
condició de personal funcionari al servei del Parlament de les
Illes Balears s'adquireix pel compliment successiu dels requisits
següents: 
• Superació de les proves selectives corresponents.
• Nomenament, que ha de conferir el president del Parlament

de les Illes Balears o el membre de la Mesa en qui hagi
delegat, d’acord amb el que estableix aquest estatut. 

• Jurament o promesa d'acatament a la Constitució Espanyola
i a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, obediència a
les lleis i exercici imparcial de les seves funcions.

• Presa de possessió en el termini d’un mes, comptador des
de la notificació del nomenament.”

Per altra banda, l’article 15.2 a) de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, regula que "2. Les circumstàncies que permeten
nomenar personal funcionari interí són les següents: a) Ocupar
llocs de feina vacants que corresponen a personal funcionari
mentre no es proveeixin reglamentàriament."

Per tots aquest motius, i atès que la persona aspirant i que
ocupa dins l’ordre de prelació el primer lloc de la borsa
extraordinària que es va crear per proveir temporalment la
vacant que calgui cobrir, que ha confirmat que està disposada
a incorporar-se al lloc de treball, que ha demostrat l’adequació
dels mèrits a les competències professionals que ha de
desenvolupar i que ha acreditat que compleix els requisits
necessaris per ocupar provisionalment el lloc de treball vacant,
i d’acord amb la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 4 de novembre de 2020, dict la següent

Resolució

1. S’ordena el nomenament com a funcionari interí del cos
facultatiu tècnic, especialitat imatge i so del Parlament de
les Illes Balears, atesa la necessitat d’ocupar el lloc de
treball vacant de tècnic en audiovisuals mentre no es
proveeixi reglamentàriament, i atès que la persona
proposada compleix les condicions exigides, de la persona
que s’esmenta a continuació: Sr. Llorenç Rigo i Clar (DNI
núm. ******87W).

2. Aquest nomenament és temporal i el cessament es produirà,
d’acord amb la lletra a) de l’article 16.1 de la Llei 3/2007,
quan el lloc de feina sigui ocupat pels sistemes
reglamentaris o bé quan el lloc se suprimeixi de la Relació
de Llocs de Treball i s’amortitzi.
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3. S’ordena l’adscripció de la persona esmentada a l’Àrea
Tecnològica i de Gestió Patrimonial. Els efectes econòmics
i administratius del nomenament seran des de dia 18 de
novembre de 2020, per la qual cosa, així constarà a l’acta
de presa de possessió de la plaça.

4. S’ordena la publicació d’aquesta resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1 c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma, 4 de novembre de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears 
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Resolució de Presidència de nomenament de la Sra. Eva

Janakieff i de Pablos com a funcionària de carrera del cos
facultatiu tècnic, especialitat informàtica, per ocupar el lloc
de treball de responsable d’Explotació i Gestió de l’Àrea
Tecnològica i de Gestió Patrimonial del Parlament de les
Illes Balears pel sistema de concurs específic de mèrits i del
cessament com a funcionària de carrera al lloc de treball
d’administradora de bases de dades del cos facultatiu
tècnic, especialitat informàtica. 

Fets

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 22 de juliol de
2020, d’acord amb el que estableixen els articles 7, 55.1 i 55.2

de l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
acordà d’aprovar la convocatòria, les bases i el barem de mèrits
específics 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, grup A subgrup
A2 i complement específic de 1404,07 euros.

La convocatòria i les bases esmentades es publicaren al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 62, de
dia 4 de setembre de 2020.

La Comissió Tècnica de Valoració ha elevat a la Mesa del
Parlament de les Illes Balears la proposta d’adjudicació
definitiva del lloc de treball i ha notificat, en l’esmentada
proposta, que l’aspirant seleccionada en el procés selectiu
abans indicat, és la Sra. Eva Janakieff de Pablos amb DNI núm.
******12W. 

Un cop realitzades les comprovacions pertinents, s’ha
constatat que a l’expedient personal de la Sra. Eva Janakieff i
de Pablos ja consta tota la documentació exigida a la base
sisena de la convocatòria. Per tant, no és necessari que l’aporti
novament.

La base onzena punt dos de la convocatòria estableix que:
"11.2. El president o presidenta del Parlament de les Illes
Balears, una vegada la Mesa del Parlament acordi d’aprovar el
proveïment del lloc de treball convocat, procedirà al
nomenament del funcionari o funcionària seleccionat i
n’ordenarà la publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears." Per altra banda, la base onzena punt 1 regula
que "11.1. El termini per prendre possessió de la nova
destinació obtinguda és d’un mes, comptador des del dia de la
notificació del nomenament i hauran de cessar al lloc de treball
que ocupaven (...)".

S’ha comprovat que l’aspirant, Sra. Eva Janakieff i de
Pablos, és funcionària de carrera del cos facultatiu tècnic,
especialitat informàtica i que ocupa el lloc de treball
d’administradora de bases de dades  del Parlament de les Illes
Balears en situació administrativa de servei actiu i que reuneix
els requisits exigits a la base sisena de la convocatòria d’acord
amb la documentació presentada.

Fonaments jurídics

L’article 15 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que: "La condició de personal funcionari
al servei del Parlament de les Illes Balears s’adquireix pel
compliment successiu dels requisits següents: 
• Superació de les proves selectives corresponents.
• Nomenament, que ha de conferir el president del Parlament

de les Illes Balears o el membre de la Mesa en qui hagi
delegat, d’acord amb el que estableix aquest estatut.

• Jurament o promesa d’acatament de la Constitució
Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
obediència a les lleis i exercici imparcial de les seves
funcions.

• Presa de possessió en el termini d’un mes, comptador des
de la notificació del nomenament."
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Per tots aquests motius, atès que l’aspirant Sra. Eva
Janakieff de Pablos amb DNI núm. ******12W, d’acord amb
les bases de la convocatòria, reuneix els requisits exigits per ser
nomenada funcionària de carrera del cos facultatiu tècnic
especialitat informàtica per ocupar el lloc de treball de
responsable d’Explotació i Gestió, i d’acord amb la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 4 de
novembre de 2020, i la proposta d’adjudicació definitiva feta
per la Comissió Tècnica de Valoració, dict la següent

Resolució

1. S’ordena el nomenament de la Sra. Eva Janakieff de Pablos
amb DNI núm. ******12W com a funcionària de carrera
del cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica, (grup A
subgrup A2 i complement específic de 1.470,07 euros), per
ocupar, en propietat, el lloc de treball de responsable
d’Explotació i Gestió de l’Àrea Tecnològica i de Gestió
Patrimonial del Parlament de les Illes Balears.

2. S’ordena la publicació de la resolució del nomenament al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Els efectes econòmics i administratius del nomenament
seran des de dia 5 de novembre de 2020, per la qual cosa,
així constarà a l’acta de presa de possessió de la plaça.

4. Prèviament a l’acta de presa de possessió del lloc de treball
de responsable d’Explotació i Gestió, es produirà el seu
cessament en el lloc de treball d’administradora de bases de
dades amb efectes econòmics i administratius de 4 de
novembre de 2020 i el seu pas a la situació administrativa
d’excedència voluntària per prestació de serveis en el sector
públic, en el cos facultatiu tècnic especialitat informàtica
del Parlament de les Illes Balears, amb efectes econòmics
i administratius des de dia 4 de novembre de 2020 segons
estableix l’article 21.2 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició.
 

Un cop transcorregut un mes de la interposició del recurs
potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la resolució,
s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hi hagi una resolució
expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini

de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1 c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma, 4 de novembre de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet



BOPIB núm. 74 - 6 de novembre de 2020 4251



BUTLLETÍ OFICIAL

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	2. COMISSIONS PARLAMENT
	2.1. TEXTOS APROVATS
	2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES  DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
	RGE núm. 8675/20, relativa a gestió emocional a les aules
	RGE núm. 11355/20, relativa a retard en la valoració i la revisió del grau de discapacitat a les Illes Balears
	RGE núm. 14113/20, relativa a condemna als atacs contra el col·lectiu LGTBI a Polònia
	RGE núm. 14806/20, relativa a garanties relatives a l'extensió i flexibilització dels crèdits ICO per a PIME i autònoms afectats per la crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19
	RGE núm. 14963/20, relativa a APP SOIB
	RGE núm. 1812/20, relativa a digitalització de la Formació Professional
	RGE núm. 8608/20, relativa a suport als centres i professionals d'educació especial i famílies amb fulls en edat escolar que tenen necessitats educatives especials


	2.3. TEXTOS REBUTJATS
	2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
	RGE núm. 9131/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiment d'una partida extraordinària i urgent per sufragar l'adquisició de material de protecció sanitari addicional per part dels centres educatius de Balears per al pròxim curs 2020-2021
	Punts 1, 4 i 6 de la Proposició no de llei RGE núm. 8608/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport als centres i professionals d'educació especial i famílies amb fulls en edat escolar que tenen necessitats educatives especials

	2.5. INFORMACIÓ
	Ajornament de l'escrit RGE núm. 11389/20, de sol·licitud de compareixença de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa sobre l'estat d'elaboració del protocol sanitari específic per a l'etapa d'educació infantil de 0 a 6 anys que sigui d'aplicació a partir de l'inici del pròxim curs.
	Rebuig de l'escrit RGE núm. 14904/20, de sol·licitud de compareixença de l'inspector en cap de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca sobre l'adoctrinament secessionista i pancatalanista en alguns centres educatius.
	Debat de la Memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2020 (escrit RGE núm. 14763/20).



	3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
	3.9. MOCIONS
	RGE núm. 15712/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a política comercial del Govern, derivada de la Interpellació RGE núm. 14863/20.
	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 15595/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a paralització de la venda de places per estades turístiques a habitatges unifamiliars.
	RGE núm. 15596/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reunió de la Conselleria de Salut i Consum amb l'Associació de parcs d'oci infantils de Mallorca.
	RGE núm. 15601/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a peticions d'ajudes a autònoms a Eivissa.
	RGE núm. 15606/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigües pluvials de Ciutadella (1).
	RGE núm. 15607/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigües pluvials de Ciutadella (2).
	RGE núm. 15608/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigües pluvials de Ciutadella (3).
	RGE núm. 15609/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigües pluvials de Ciutadella (4).
	RGE núm. 15610/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigües pluvials de Ciutadella (5).
	RGE núm. 15616/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a focus COVID-19 a Manacor.
	RGE núm. 15621/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pressupost del ParcBIT d'Eivissa.
	RGE núm. 15622/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ubicació del ParcBIT d'Eivissa.
	RGE núm. 15623/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a origen del finançament del ParcBIT d'Eivissa.
	RGE núm. 15624/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a terminis d'execució del ParcBIT d'Eivissa.
	RGE núm. 15650/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a queixes sobre l'exigència del certificat de residència per part d'alguna companyia aèria a l'hora d'embarcar.
	RGE núm. 15651/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a tramitació d'expedients sancionadors a alguna companyia aèria per exigir el certificat de residència a l'embarcament.
	RGE núm. 15652/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a exigència del certificat de residència per embarcar.
	RGE núm. 15686/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a UBS Unitats bàsiques de salut que romanen tancades a les Illes Balears durant la primera onada de la COVID.
	RGE núm. 15687/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a UBS Unitats bàsiques de salut operatives/tancades a les Illes Balears durant la segona onada de la COVID.
	RGE núm. 15688/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agenda de reunions mantingudes des de la Conselleria de Salut i Consum des de l'inici de la pandèmia COVID-19 fins a la data, amb col·lectius, associacions professionals, plataformes i entitats de l'àmbit social i econòmic i del tercer sector.
	RGE núm. 15694/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de mamografies fetes des de gener de 2020 fins ara a les Illes Balears.
	RGE núm. 15695/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de mamografies que es varen fer a Balears des de gener de 2020 fins a octubre de 2019.
	RGE núm. 15696/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a periodicitat de les mamografies a Balears.
	RGE núm. 15697/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi de criteri en la programació de la citació de mamografies.
	RGE núm. 15698/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'UBS que romanen encara tancades.
	RGE núm. 15699/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a disminució d'activitat d'algunes UBS.
	RGE núm. 15700/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de contractacions de personal docent sense màster.
	RGE núm. 15703/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informació en relació amb l'aplicació de la disposició final setzena del Decret llei 8/2020.
	RGE núm. 15707/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes posats en marxa gràcies al decret 8/2020 (1).
	RGE núm. 15708/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes posats en marxa gràcies al decret 8/2020 (2).
	RGE núm. 15709/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes posats en marxa gràcies al decret 8/2020 (3).
	RGE núm. 15710/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes posats en marxa gràcies al decret 8/2020 (4).
	RGE núm. 15711/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes posats en marxa gràcies al decret 8/2020 (5).
	RGE núm. 15728/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estudi sobre "La prostitució, la tracta i l'explotació sexual a les Illes Balears", encarregat per l'IBDona i elaborat per un equip dirigit per la UIB.
	RGE núm. 15742/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa i Formentera el 2017.
	RGE núm. 15743/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa i Formentera el 2018.
	RGE núm. 15744/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa i Formentera el 2019.
	RGE núm. 15745/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa i Formentera el 2020.
	RGE núm. 15746/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa el 2017.
	RGE núm. 15747/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa el 2018.
	RGE núm. 15748/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa el 2019.
	RGE núm. 15749/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa el 2020.
	RGE núm. 15750/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella el 2017.
	RGE núm. 15751/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella el 2018.
	RGE núm. 15752/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella el 2019.
	RGE núm. 15753/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella el 2020.
	RGE núm. 15754/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa i Formentera el 2017.
	RGE núm. 15755/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa i Formentera el 2018.
	RGE núm. 15756/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa i Formentera el 2019.
	RGE núm. 15757/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa i Formentera el 2020.
	RGE núm. 15758/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa el 2017.
	RGE núm. 15759/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa el 2018.
	RGE núm. 15760/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa el 2019.
	RGE núm. 15761/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Palma i Eivissa el 2020.
	RGE núm. 15762/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella el 2017.
	RGE núm. 15763/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella el 2018.
	RGE núm. 15764/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella el 2019.
	RGE núm. 15765/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de passatgers que corresponent a la bonificació per residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Alcúdia i Ciutadella el 2020.
	RGE núm. 15766/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pagat a les companyies navilieres el 2017.
	RGE núm. 15767/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pagat a les companyies navilieres el 2018.
	RGE núm. 15768/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pagat a les companyies navilieres el 2019.
	RGE núm. 15769/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pagat a les companyies navilieres el 2020.
	RGE núm. 15771/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema Policia XPO.
	RGE núm. 15780/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantir la renovació d'aire a trens d'SFM.
	RGE núm. 15781/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantir la renovació en el metro d'SFM.
	RGE núm. 15782/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantir la renovació d'aire i la seguretat sanitària en hores punta en els serveis d'SFM.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 15778/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió territorialitzada del Projecte de pressuposts generals de l'Estat per a 2021 en relació amb les Illes Balears.
	RGE núm. 15779/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la presidenta sobre el tracte cap a les Illes Balears en el Projecte de pressuposts generals de l'Estat per a 2021.
	RGE núm. 15783/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a protocol de realització de proves PCR a pacients ingressats a l'Hospital Son Espases.
	RGE núm. 15920/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres d'ampliació de l'IES Marc Ferrer de Formentera.
	RGE núm. 15929/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de millora de l'eficiència en la gestió del Govern.
	RGE núm. 15930/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a canvis normatius immediats per agilitar els 2.500 milions d'euros que, segons els constructors, estan aturats per la lentitud administrativa.
	RGE núm. 15931/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració de la resposta de Fernando Simón sobre infermeres infeccioses i malalties infeccioses.
	RGE núm. 15932/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a prohibició pel Govern de les activitats d'atraccions de fira a les Illes Balears.
	RGE núm. 15934/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a característiques del fons de capital risc.
	RGE núm. 15935/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a lluita contra l'homofòbia i el masclisme.
	RGE núm. 15936/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a plus de residència de 22.000 euros.
	RGE núm. 15938/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions de l'IBAVI a Menorca.
	RGE núm. 15939/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències de nou habitatge.
	RGE núm. 15940/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avanç en la construcció de la depuradora d'Eivissa.
	RGE núm. 15941/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en les retribucions dels treballadors de l'Administració de la CAIB.
	RGE núm. 15942/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control a les residències de gent gran durant la pandèmia.
	RGE núm. 15943/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectivitat dels protocols sanitaris aplicats per evitar contagis de COVID-19 a les Illes Balears.
	RGE núm. 15944/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de l'ambulatori d'El Carme.
	RGE núm. 15945/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a PIME i autònoms per fer front a la crisi econòmica.
	RGE núm. 15946/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de noves mesures restrictives de caràcter sanitari.
	RGE núm. 15950/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a indemnització per doble residència (plus 22.000 euros).

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 15644/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impacte de la Proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament en el marc del Sistema Nacional de Protecció Civil, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 15597/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació del nou jutjat (IV) contenciós administratiu i de violència sobre la dona (III), davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 15611/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a finançament just i equilibrat en matèria de dependència, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 15643/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a prohibició de les armes nuclears, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 15702/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a rebuig als pressuposts generals de l'Estat per a 2021, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).
	RGE núm. 15706/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nitrats en els aqüífers de Balears i sector agrari, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 15719/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls d'un Pla nacional d'investigació en càncer, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 15729/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a defensa d'un món global, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
	RGE núm. 15775/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a suport a ASJUBI40 (Associació de jubilats amb més de 40 anys cotitzats), davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 15777/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a realització de proves PCR a tots els malalts que requereixin ingrés hospitalari, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 4017/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a valor dels usos comercials prevists a la subhasta dels terrenys de Son Busquets.
	A la Pregunta RGE núm. 5061/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per incentivar la compra del primer habitatge entre els joves.
	A la Pregunta RGE núm. 5074/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desallotjaments de les ocupacions il·legals.
	A la Pregunta RGE núm. 5075/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per fomentar la compra d'habitatge habitual.
	A la Pregunta RGE núm. 7672/19, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment del preu de l'habitatge a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 10272/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a peticions de preu màxim d'habitatge de protecció oficial.
	A la Pregunta RGE núm. 10275/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a comunicacions per municipi de venda d'habitatge de protecció oficial.
	A la Pregunta RGE núm. 10276/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a mitjana de preu de les vendes d'habitatge de protecció oficial.
	A la Pregunta RGE núm. 3346/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges amb què ha comptat la xarxa d'emancipació dins l'any 2018 a Mallorca.
	A les Preguntes RGE núm. 5492 a 5494/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a tests de coronavirus realitzats als treballadors dels centres Es Mussol, Es Fusteret i Es Pinaret el mes de març de 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 5495 a 5497/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a tests de coronavirus realitzats als usuaris interns dels centres Es Mussol, Es Fusteret i Es Pinaret el mes de març de 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 5515 i 5516/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a tests de coronavirus realitzats a usuaris interns dels centres Son Tugores i Son Llebre el mes de març de 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 5531 i 5532/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a treballadors de les residències de les Illes Balears que han hagut d'estar aïllats i en quarantena.
	A les Preguntes RGE núm. 5820 i 5821/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relatives a nombre i procedència dels vols d'entrada a l'Aeroport d'Eivissa i a l'Aeroport de Maó, cancel·lats dia 16 de març de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5911/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures de la Conselleria de Salut per pal·liar o minimitzar els efectes que el confinament i la incertesa econòmica i social estan provocant a la salut mental de la població de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 6898 i 6899/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a treballadors i usuaris de les residències que han hagut d'estar aïllats a data 14 d'abril.
	A la Pregunta RGE núm. 6908/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a material de protecció al Centre Mater Misericordiae fins al 14 d'abril.
	A les Preguntes RGE núm. 10383 i 10384/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a contingut de les proves d'accés a la Universitat i protocol d'actuació.
	A la Pregunta RGE núm. 11247/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a controls sanitaris a ports i aeroports.
	A la Pregunta RGE núm. 11414/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos publicitaris a l'EPRTVIB per a l'exercici 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 11416/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidència en el col·lectiu juvenil de l'aplicació de les normes de prevenció i lluita establertes contra la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 11452/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a bloqueigs i no-disponibilitat de crèdit realitzats en els diferents centres de cost/seccions/capítols/programes realitzats des de l'1 de maig de 2020 al 20 d'agost de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 11453/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a modificacions de convocatòries de subvencions, convenis instrumentals, subvencions directes durant l'exercici pressupostari 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 11564/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a resposta telefònica de les cridades al Servei d'atenció mèdica urgent 061 de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 12240/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern per al suport als ajuntaments de les Illes Balears en seguiment, vigilància i seguretat que han de realitzar en els seus termes.
	A la Pregunta RGE núm. 13674/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures restrictives pràctica d'esport de contacte respecte de l'àmbit professional.
	A la Pregunta RGE núm. 13714/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució de les obres de la residència Verge del Toro.
	A les Preguntes RGE núm. 13823 i 13824/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a plantilla pròpia d'IB3 Ràdio i d'IB3 Televisió.
	A la Pregunta RGE núm. 13982/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA) (II).
	A la Pregunta RGE núm. 13996/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a cost de l'app Radar COVID per al Govern de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 14001 a 14004/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a balanç d'activitats de lluita contra incendis a Eivissa, Mallorca, Formentera i Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 14274/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a sol·licituds a la conselleria per netejar trams de torrents que passen per finques privades durant 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 14275/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a sol·licituds a la conselleria per netejar trams de torrents que passen per finques privades durant 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 14630/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència de la COVID-19 a Vila i Sant Antoni per cada 100.000 habitants.
	A la Pregunta RGE núm. 14644/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a contractació del nou PAC de salut a Pollença.
	A la Pregunta RGE núm. 14645/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a tramitació del procediment de contractació del nou PAC de salut a Pollença.
	A la Pregunta RGE núm. 14646/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió del Govern en l'adjudicació i l'execució de la construcció del nou PAC de salut a Pollença.
	A la Pregunta RGE núm. 14735/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a adhesió al pla d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics MOVES II.
	A la Pregunta RGE núm. 14749/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de mascaretes KN95.
	A les Preguntes RGE núm. 15199 i 15200/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a projectes posats en marxa i pressuposts d'aquests projectes gràcies al Decret 8/2020.
	A les Preguntes RGE núm. 15226 a 15231/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a projectes de modernització d'establiments turístics presentats durant els anys 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 15689/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, sobre la situació actual i les mesures previstes a curt i mitjà termini per fer front a la COVID-19 al servei d'Atenció Primària.
	RGE núm. 15713/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la delegada del Govern a les Illes Balears, sobre el finançament de les Illes Balears des del punt de vista de l'Estat previst al Projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat de 2021.
	RGE núm. 15774/20, del Grup Parlamentari VOX- Actua Baleares, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller de Medi Ambient i Territori, sobre les accions dutes a terme sobre l'impacte mediambiental dels abocaments irregulars de les depuradores d'Emaya a la Badia de Palma davant les notícies del contingut dels informes del Seprona de la Guàrdia Civil.

	3.17. INFORMACIÓ
	Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la Proposició no de llei RGE núm. 2730/20.
	Tramitació pel procediment d'urgència per a les Interpel·lacions RGE núm. 11330/20, 15325/20 i 14982/20.
	Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 15640, 15641 i 15627/20.
	Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 15655/20, del Govern de les Illes Balears, com a formulació definitiva del projecte del Pla director de la Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023.



	 4. INFORMACIONS
	Canvi a la Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID- 19, per part del Grup Parlamentari Popular.
	Resolució de Presidència de nomenament d’un funcionari interí per ocupar el lloc de treball de tècnic en audiovisuals, del cos facultatiu tècnic especialitat imatge i so del Parlament de les Illes Balears.
	Resolució de Presidència de nomenament de la Sra. Eva Janakieff i de Pablos com a funcionària de carrera del cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica, per ocupar el lloc de treball de responsable d’Explotació i Gestió de l’Àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial del Parlament de les Illes Balears pel sistema de concurs específic de mèrits i del cessament com a funcionària de carrera al lloc de treball d’administradora de bases de dades del cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica. 




