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E) RGE núm. 15937/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a alternatives culturals
per a l'oci infantil, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 4289
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L) RGE núm. 15984/20, del Grup Parlamentari VOX- Actua Baleares, relativa a declaració de la caça com activitat essencial, davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 4286

M) RGE núm. 16008/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Parc Nacional Marítimoterrestre de Cabrera, davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 4287

N) RGE núm. 16011/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de l'ambulatori El Carme a l'Hospital General, davant
la Comissió de salut (procediment d'urgència). 4289

O) RGE núm. 16029/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a paralització i proposició d'alternatives
al trasllat de l'ambulatori d'El Carme a l'Hospital General, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 4289
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l'administració pública de la CAIB, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 4290

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 15865/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del gerent de Son Espases
sobre els motius de la no-realització de proves per detecció de coronavirus als pacients que hagin d'ingressar a l'Hospital de Son Espases.
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B) RGE núm. 15953/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre la notícia de la imminent presentació d'un ERO (expedient de regulació
d'ocupació) per part de l'empresa mallorquina Majorica. 4293

C) RGE núm. 16012/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director general de
Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular sobre la situació del document RIS3 2021-2027 de nova estratègia
d'especialització intel·ligent de Balears. 4293

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 15950/20. 4294

B) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports per a la Proposició no de llei RGE núm. 8532/20.
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C) Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la Proposició no de llei RGE núm. 15153/20. 4294

D) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports per a la Proposició no de llei RGE núm. 6294/19.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de novembre de 2020, admet a tràmit les
interpelAlacions següents.

Palma, a 11 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 15873/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb les
retallades als treballadors de l'Administració Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (procediment
d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització, en relació amb la política general
del Govern en relació amb les retallades als treballadors al
servei de l'Administració Pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, pel procediment d'urgència atès que els
treballadors públics de l'Administració de la CAIB patiran una
retallada en les seves retribucions.

Palma, a 3 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 15874/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb la
immigració il·legal a les Illes Balears (procediment
d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
en relació amb la política general del Govern pel que fa a les
actuacions, protocols a seguir i efectes de l'augment de la
immigració il·legal a les Illes Balears, pel procediment
d'urgència, atesa l'alarma social generada en relació amb
l'increment de l'arribada de pasteres d'immigrants il·legals a les
Illes Balears, amb les situacions de saturació i manca de control
en un moment en què la pandèmia del coronavirus repunta a les
Illes Balears.

Palma, a 3 de novembre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de novembre de 2020, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 11 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 16009/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a defensa de l'ordre constitucional, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 14976/20.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
14976/20, relativa a política general del Govern quant a la
defensa de l'ordre constitucional, la moció següent.

En plena crisi sanitària, econòmica i social que estem
sofrint, no és el moment més adequat per plantejar fractures,
discòrdies, radicalismes i divisions entorn de la norma
fonamental i les institucions bàsiques de l'Estat.

En canvi han estat notícies destacades els atacs a la
Constitució, a les institucions de l'Estat com és el Cap de
l'Estat, o a la forma política de l'Estat espanyol: la monarquia
parlamentària, i a la independència del Poder Judicial.

En aquesta comunitat autònoma, en l'últim debat general
sobre l'acció política i de govern, celebrat fa poques setmanes,
que té per objectiu fixar les grans línies polítiques de l'acció de
govern, va ser rebutjada una proposta de resolució en la qual es
reafirmava el compromís amb els principis bàsics de la
Constitució.

Un dels aspectes fonamentals inclosos en la resolució era
defensar la separació de poders, especialment el principi
d'independència judicial, amenaçat amb la proposició de
modificació de la Llei orgànica del Poder Judicial que pretén
rebaixar la majoria qualificada prevista a l'article 122.3 de la
Constitució per a la designació dels membres del Consell.

En definitiva es tracta d'un atac frontal a un dels principis
essencials de la Constitució, base del nostre estat de dret, i a la
necessària separació de poders i independència judicial que
defineix tota democràcia.

Igual que s'ha tractat de portar el control polític a tota mena
d'institucions i organismes, amb la modificació de la LOPJ es
tracta d'institucionalitzar el control polític dels jutges per part
del Govern, la qual cosa suposa una vulneració de l'article 2 del
Tractat de la Unió Europea, en trencar el compromís
democràtic que exigeix la Unió, allunyant-nos dels països més
avançats d'Europa.

Davant aquest allunyament dels principis constitucionals, el
Grup Parlamentari Popular presenta la següent
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Moció

1. El Parlament de les Illes Balears, atès el caràcter de norma
suprema de l'Estat de la Constitució Espanyola, aprovada per
un ampli consens de totes les forces democràtiques, insta  el
Govern de les Illes Balears a defensar i respectar tots els
principis generals que es recullen en el seu articulat, entre
altres, l'estat social i democràtic de dret, la forma de govern de
monarquia parlamentària i la separació dels poders legislatiu,
executiu i judicial.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya,
i les forces polítiques que li donen suport per tal que:

a) Es procedeixi a la retirada immediata de la Proposició de
Llei orgànica per la qual es pretén modificar la Llei orgànica
del Poder Judicial.

b) Es compleixi el que s'estableix a l'article 122 CE de
manera que els vocals del CGPJ de procedència judicial siguin
triats directament pels jutges i no per les cambres ni els partits
polítics.

c) Establir les modificacions legals perquè les cambres
legislatives autonòmiques no designin vocals en els tribunals
superiors de Justícia.

d) Fomentar la màxima imparcialitat de la Fiscalia, de
manera que no es pugui accedir al càrrec qui hagi exercit un
càrrec polític o de confiança política en els últims deu anys.

3. El Parlament de les Illes Balears acorda donar trasllat
d'aquest acord al president del Govern d'Espanya, al ministre de
Justícia i als portaveus de grups polítics del Congrés i del
Senat.

Palma, a 5 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de novembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 11 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 15784/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
criteris de realització o denegació de testat de prova PCR
establerts des del Servei de Salut de les Illes Balears als
hospitals.

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

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

Quins són els criteris de realització o denegació de testat de
prova PCR establerts des del Servei de Salut de les Illes
Balears, per als pacients als quals es determina el seu ingrés en
els centres hospitalaris de les Illes Balears?

Palma, a 2 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 15785/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
no-realització de tests PCR a pacients ingressats a les Illes
Balears.

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

Els sindicats SATSE i SIMEBAL han denunciat aquests
dies que no s'estan realitzant test PCR a tots els pacients que
ingressen en urgències o són hospitalitzats, si aquests no
presenten símptomes i no precisen intervencions de cirurgia.
Denuncien l'evident risc de contagi per part d'usuaris possibles
asimptomàtics, davant la situació d'augment de casos positius
asimptomàtics en aquesta segona onada, quines són les raons
per les quals des del Servei de Salut no s'està realitzant la prova
PCR a tot ingrés en urgències i hospitalització,
independentment que hagin de ser intervinguts quirúrgicament?

Palma, a 2 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 15788/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a intenció de Ports de
les Illes Balears respecte de pantalans del Port de Sanitja.

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 és la intenció de Ports de les Illes Balears respecte
dels pantalans del Port de Sanitja?

Palma, a 2 de novembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró
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D)
RGE núm. 15789/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris de
sostenibilitat a la rehabilitació dels pantalans del Port de
Sanitja.

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 criteris de sostenibilitat seguirà la rehabilitació dels
pantalans del Port de Sanitja prevista per Ports de les Illes
Balears?

Palma, a 2 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 15790/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació dels
espais de coworking implantats a les Illes Balears.

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

Té la intenció del Govern de les Illes Balears de regular el
funcionament dels espais de coworking implantats a les Illes
Balears?

Palma, a 2 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

F)
RGE núm. 15791/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspeccions laborals
planificades per al pròxim 2021 a empreses del sector de
l'economia de plataforma.

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

Quin percentatge de les inspeccions laborals planificades
per Inspecció de Treball i Seguretat Social del Govern de les
Illes Balears per al pròxim 2021 es faran a empreses del sector
de l'economia de plataforma?

Palma, a 2 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 15792/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients
sancionadors de la Inspecció de Treball interposats a
empreses del sector de l'economia de plataforma.

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

Quants dels expedients sancionadors de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social del Govern de les Illes Balears el
2020 s'han interposat a empreses del sector de l'economia de
plataforma?

Palma, a 2 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 15840/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, ajudes a la
contractació indefinida (1).

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

En relació amb les ajudes a la contractació indefinida, quin
és el nombre d'ajudes sol·licitades, 2018 (caràcter retroactiu a
1 de setembre 2018), 2019 i 2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

I)
RGE núm. 15841/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, ajudes a la
contractació indefinida (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.

En relació amb les ajudes a la contractació indefinida, quin
és el nombre d'ajudes concedides, 2018 (caràcter retroactiu a 1
de setembre 2018), 2019 i 2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre



BOPIB núm. 75 - 13 de novembre de 2020 4263

J)
RGE núm. 15842/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, ajudes a la
contractació indefinida (3).

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

En relació amb les ajudes a la contractació indefinida, quin
tipus d'empreses han estat les sol·licitants (gran, mitjana o
petita)?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

K)
RGE núm. 15843/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, ajudes a la
contractació indefinida (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.

En relació amb les ajudes a la contractació indefinida, a
quin sector pertanyen les empreses sol·licitants?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

L)
RGE núm. 15844/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, ajudes a la
contractació indefinida (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.

En relació amb les ajudes a la contractació indefinida, quin
ha estat el nombre d'ajudes concedides a dones?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

M)
RGE núm. 15845/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, ajudes a la
contractació indefinida (6).

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

En relació amb les ajudes a la contractació indefinida, quin
ha estat el nombre d'ajudes concedides a dones víctimes de
violència de gènere?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

N)
RGE núm. 15846/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, ajudes a la
contractació indefinida (7).

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

En relació amb les ajudes a la contractació indefinida, quin
ha estat el nombre d'ajudes concedides a discapacitats?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

O)
RGE núm. 15847/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, ajudes a la
contractació indefinida (8).

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

En relació amb les ajudes a la contractació indefinida, quin
ha estat el nombre d'ajudes concedides a persones titulades
universitàries amb contracte vinculat a un projecte d'I+D+i en
el qual participi la UIB?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre
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P)
RGE núm. 15848/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, subvencions per
a l'inici de l'activitat emprenedora (1).

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

En relació amb les subvencions per a l'inici de l'activitat
emprenedora, quin ha estat el nombre d'ajudes sol·licitades,
2018 (caràcter retroactiu a 1 de setembre 2018), 2019 i 2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

Q)
RGE núm. 15849/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, subvencions per
a l'inici de l'activitat emprenedora (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.

En relació amb les subvencions per a l'inici de l'activitat
emprenedora, quin ha estat el nombre d'ajudes concedides,
2018 (caràcter retroactiu a 1 de setembre 2018), 2019 i 2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

R)
RGE núm. 15850/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, subvencions per
a l'inici de l'activitat emprenedora (3).

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

En relació amb les subvencions per a l'inici de l'activitat
emprenedora, quina és la formació i l'àrea de coneixement dels
sol·licitants?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

S)
RGE núm. 15851/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, subvencions per
a l'inici de l'activitat emprenedora (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.

En relació amb les subvencions per a l'inici de l'activitat
emprenedora, en quins sectors treballaven els sol·licitants al
país estranger?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

T)
RGE núm. 15852/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, subvencions per
a l'inici de l'activitat emprenedora (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.

En relació amb les subvencions per a l'inici de l'activitat
emprenedora, quin era el país de residència dels sol·licitants?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

U)
RGE núm. 15853/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, subvencions per
a l'inici de l'activitat emprenedora (6).

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

En relació amb les subvencions per a l'inici de l'activitat
emprenedora, quin és el nombre d'ajudes concedides a dones?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre
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V)
RGE núm. 15854/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, subvencions per
a l'inici de l'activitat emprenedora (7).

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

En relació amb les subvencions per a l'inici de l'activitat
emprenedora, quin és el nombre d'ajudes concedides a dones
víctimes de violència de gènere?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

W)
RGE núm. 15855/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, subvencions per
a l'inici de l'activitat emprenedora (8).

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

En relació amb les subvencions per a l'inici de l'activitat
emprenedora, quin és el nombre d'ajudes concedides a
discapacitats?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

X)
RGE núm. 15856/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, passaport de
tornada (1).

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

En relació amb el passaport de tornada, quin és el nombre
d'ajudes sol·licitades per despeses de desplaçament 2019 i
2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

Y)
RGE núm. 15857/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, passaport de
tornada (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.

En relació amb el passaport de tornada, quin és el nombre
d'ajudes sol·licitades per trasllat de mobiliari i estris des de
l'estranger fins a la comunitat autònoma de les Illes Balears
2019 i 2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

Z)
RGE núm. 15858/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, passaport de
tornada (3).

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

En relació amb el passaport de tornada, quin és el nombre
d'ajudes concedides per despeses de desplaçament 2019 i
2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

AA)
RGE núm. 15859/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, passaport de
tornada (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.

En relació amb el passaport de tornada, quin és el nombre
d'ajudes concedides per trasllat de mobiliari i estris des de
l'estranger fins a la comunitat autònoma de les Illes Balears
2019 i 2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre
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AB)
RGE núm. 15860/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, passaport de
tornada (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.

En relació amb el passaport de tornada, quins són els països
de procedència dels sol·licitants?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

AC)
RGE núm. 15861/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, passaport de
tornada (6).

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

En relació amb el passaport de tornada, quina és la formació
i l'àrea de coneixement dels sol·licitants?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

AD)
RGE núm. 15862/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, servei
d'assessorament i intermediació (1).

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

En relació amb el servei d'assessorament i intermediació,
quin és el nombre de serveis sol·licitats 2019 i 2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

AE)
RGE núm. 15863/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, servei
d'assessorament i intermediació (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.

En relació amb el servei d'assessorament i intermediació,
quin és el nombre de serveis efectuats 2019 i 2020?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

AF)
RGE núm. 15864/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla Retorn de Talent de les Illes Balears, servei
d'assessorament i intermediació (3).

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

En relació amb el servei d'assessorament i intermediació,
quin és el perfil dels sol·licitants?

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

AG)
RGE núm. 15869/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a constància de la renúncia a la utilització
d'explosius de l'empresa promotora de la pedrera
d'Establiments.

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.

Li consta a la Conselleria de Medi Ambient o a la de
Transició Energètica i Sectors Productius que l'empresa
promotora de la pedrera d'Establiments hagi renunciat a la
utilització d'explosius?

Palma, a 3 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
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AH)
RGE núm. 15870/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a constància de la modificació del projecte per
reobrir l'activitat a la pedrera d'Establiments.

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.

Li consta a la Conselleria de Medi Ambient o a la de
Transició Energètica i Sectors Productius que l'empresa
promotora de la pedrera d'Establiments hagi presentat
modificació o variació del seu projecte per reobrir l'activitat?

Palma, a 3 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

AI)
RGE núm. 15871/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre de contractacions de
professionals mèdics en base al reial decret llei 29/2020.

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

Quants professionals mèdics s'han contractat a la nostra
comunitat en base al Reial decret llei 29/2020, de 29 de
setembre? Quants s'han contractat en base a l'article 2.1.a)?
Quants en base a l'article 2.2.b)? Quants en base a l'article 3.1?
Quants en base a l'article 3.2? Quants en base a l'article 3.3?
Quants en base a l'article 3.4? I quants en base a l'article 3.5?

Palma, a 3 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

AJ)
RGE núm. 15891/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
allotjament provisional i preventiu COVID-19 a l'Hotel
Arenal de Llucmajor i altres ubicacions per a immigrants
arribats en pasteres a les Illes (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.

Quin és el nombre d'instal·lacions i de places disponibles a
cada illa per a l'allotjament provisional de persones arribades
en pasteres a les Illes Balears, als hotels/espais d'allotjament
que han habilitat el Govern i els consells insulars? Quin és el
nombre d'ocupació a data 3/11/2020?

Palma, a 3 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AK)
RGE núm. 15893/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
allotjament provisional i preventiu COVID-19 a l'Hotel
Arenal de Llucmajor i altres ubicacions per a immigrants
arribats en pasteres a les Illes (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.

Davant l'elevat nombre de pasteres arribades a les costes de
les Illes Balears durant aquests mesos d'octubre i novembre, i
que confirma que aquesta comunitat és ruta d'arribada a
Espanya i Europa; davant l'elevat nombre d'immigrants i
l'evident facilitat de les màfies traficants de persones per
facilitar l'arribada a través d'embarcacions nodrissa i pasteres;
davant la preocupació i l'alarma social creada a la població:

Quines mesures, protocols i recursos ha posat en marxa el
Govern respecte dels ja coneguts i del tot insuficients per donar
resposta a l'increment de persones i d'embarcacions arribades
a les costes dels municipis de les Illes Balears?

Quines sol·licituds i peticions de recursos ha elevat el
Govern de les Illes Balears a la Delegació de Govern i al
Govern d'Espanya, per donar des d'aquest una resposta segura
i sostenible a aquestes persones, donada la situació de crisi
sanitària social i econòmica que les Illes Balears pateix en
major gravetat, i els recursos propis de la qual són insuficients?

Palma, a 3 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AL)
RGE núm. 15894/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

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

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

Quin ha estat el nombre de persones contractades pel Servei
de Salut de les Illes Balears des de dia 1 a dia 31 d'octubre?

Quines categories professionals i per a quines funcions?

En quin període de temps de contractació (inici i final)?
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Palma, a 3 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AM)
RGE núm. 15907/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
escrits trameses des de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports o des de qualsevol departament del Govern de les
Illes Balears, adreçats a Delegació de Govern de les Illes
Balears, a la Secretaria d'Estat de Seguretat, a la Fiscalia
de les Illes Balears, a la Fiscalia General de l'Estat, des d'1
de gener de 2020 a 31 d'octubre de 2020, on es traslladen
les recomanacions i sol·liciten les modificacions oportunes
a efectes de la millora en els protocols, coordinació i
actuacions per garantir una major atenció, protecció i
seguiment dels casos de possible explotació abusos i
prostitució de menors de les Illes Balears.

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

En diferents compareixences parlamentàries de la consellera
de Serveis Socials i Esports amb motiu dels casos d'explotació
sexual de menors sota tutela i o custòdia de les administracions
insulars i autonòmica de les Illes Balears, la titular va anunciar
que reclamaria que es qualificassin d'alt risc els casos de
fugides, no-retorns de menors a les instal·lacions on resideixen;
va manifestar la petició de protocols específics per a les forces
i cossos de seguretat en la intervenció i les actuacions respecte
de la protecció de menors. Va informar que sol·licitaria més
recursos a la Fiscalia per combatre aquest fenomen.

Quins i en quines dates han estat els escrits tramesos a
aquest efecte, i les reunions mantingudes per abordar aquests
temes amb els diferents institucions i departaments dependents
de l'Administració General de l'Estat?

Palma, a 3 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AN)
RGE núm. 15918/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats abonades a ADEAC per part del Govern de les
Illes Balears de 2010 a 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.

L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor és
una de les cinc associacions europees sense ànim de lucre
cofundadores, l'any 1982, de la FEE (Foundation for
Environmental Education). ADEAC constitueix, per tant, la
branca espanyola de la FEE i és l'organització responsable del
desenvolupament a Espanya dels programes internacionals

Bandera Blava, Ecoescoles, Joves Reporters per al Medi
Ambient i Clau Verda.

Abona o ha abonat el Govern de les Illes Balears alguna
quantitat a ADEAC anualment o puntualment per al
manteniment de les banderes blaves de platges o per qualsevol
altre concepte?

En cas afirmatiu, quines partides s'han abonat anualment
des de 2010 a 2020?

Palma, a 3 de novembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AO)
RGE núm. 15925/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
membres del Govern, alts càrrecs i personal eventual que
acompanyaven la presidenta del Govern el passat 7
d'octubre de 2020.

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

Quina era la relació de membres del Govern, alts càrrecs i
personal eventual que acompanyaven la presidenta del Govern
el passat 7 d'octubre de 2020 en el sopar de feina i quan es va
produir la denúncia de la Policia Local de Palma en el "Bar
Hat"?

Palma, a 3 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AP)
RGE núm. 15951/20, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compra del solar de Dalt Vila.

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

En quina situació es troba la compra del solar de Dalt Vila
que havia de ser finançat amb fons de l'Impost de turisme
sostenible?

Palma, a 4 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia García i Sastre
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AQ)
RGE núm. 15958/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a polígon logístic a Mallorca (I).

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

Hi ha cap previsió per part del Govern d'impulsar un
polígon logístic a Mallorca?

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

AR)
RGE núm. 15959/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a polígon logístic a Mallorca (II).

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

Té el Govern en elaboració o tramitació algun expedient,
projecte, programa o pla que inclogui un polígon logístic a
Mallorca?

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

AS)
RGE núm. 15960/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a polígon logístic a Mallorca (III).

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.

Dins els projectes que el Govern prepara per rebre fons
europeus de la COVID-19, hi ha algun que faci referència o
previsió d'un polígon logístic a Mallorca?

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

AT)
RGE núm. 15961/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a polígon logístic a Mallorca (IV).

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

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

Considera el Govern que transformar sòl rústic per
convertir-lo en polígon logístic seria factible i d'adequaria a les
polítiques de sostenibilitat?

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

AU)
RGE núm. 15962/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocols i mesures del Govern davant les trobades
esportives ajornades per situació COVID a la lliga regional.

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.

Si els equips no poden jugar els partits ajornats en tenir
casos COVID19 declarats, es veuran afectats per la seva
classificació durant la temporada.

Des de l'honestedat declarada, però també des del
desconeixement de tenir possible casos asimptomàtics, és
essencial assegurar que les trobades esportives es duguin a
terme i que es realitzin amb totes les garanties de salut per als
esportistes, l'equip arbitral i els treballadors que hi intervenen,
així com per a la seguretat higiènica de les instal·lacions.

Per tot això, té previst el Govern de les Illes Balears establir
l'exigència als equips i clubs esportius de testar PCR i/o
anticossos a cadascun dels esportistes, amb l'antelació deguda
a la celebració de trobades, i acreditar aquesta davant
l'organisme corresponent, per garantir així tant la seguretat
sanitària de tots els interessats com l'estabilitat de les
competicions esportives programades?

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

AV)
RGE núm. 15987/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a subvencions concedides a Creu Roja Espanyola
Illes Balears durant els anys 2015 a 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.

Llistat de subvencions, amb indicació de l'import i la data
de concessió, atorgades pel Govern de les Illes Balears a
l'entitat Creu Roja Espanyola Illes Balears, durant els anys
2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.
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Palma, a 5 de novembre de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AW)
RGE núm. 15988/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió d'un PAC de salut a la zona de Can
Pastilla/Platja de Palma/Es Pil·larí.

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 o té previst el Govern dotar amb un PAC de salut
la zona de Can Pastilla/Platja de Palma/Es Pil·larí?

Palma, a 5 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

AX)
RGE núm. 15989/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a possible reconversió del centre de salut de Can
Pastilla.

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.

Hi ha espai suficient al centre de salut de Can Pastilla per
reconvertir-lo en PAC per a la zona de Can Pastilla/Platja de
Palma/Es Pil·larí?

Palma, a 5 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

AY)
RGE núm. 15990/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a possible trasllat de la unitat bàsica de salut d'Es
Pil·larí a un altre emplaçament.

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 negociat o parlat la Conselleria de Salut amb
l'Ajuntament de Palma per traslladar la unitat bàsica de salut
d'Es Pil·larí a un altre local o a un futur casal de barri?

Palma, a 5 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

AZ)
RGE núm. 16002/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla d'acció per a la
millora de la connectivitat amb mercats emissors (I).

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

A partir de quan es gastaran els 5 milions d'euros destinats
al pla d'acció per a la millora de la connectivitat amb mercats
emissors, tal com es preveu a la Proposició no de llei RGE
núm. 14254, relativa a mesures per a la connectivitat de les
Illes Balears, aprovada per la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació en sessió de dia 28 d'octubre de 2020?

Palma, a 6 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

BA)
RGE núm. 16003/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla d'acció per a la
millora de la connectivitat amb mercats emissors (II).

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

Quina conselleria portarà a terme les negociacions i la
despesa vinculada al pla d'acció per a la millora de la
connectivitat amb mercats emissors, tal com es preveu a la
Proposició no de llei RGE núm. 14254, relativa a mesures per
a la connectivitat de les Illes Balears, aprovada per la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació en sessió de dia 28 d'octubre de
2020?

Palma, a 6 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

BB)
RGE núm. 16004/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla d'acció per a la
millora de la connectivitat amb mercats emissors (III).

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

Amb quin criteri es decidirà quines són les companyies amb
les quals es negociarà el pla d'acció per a la millora de la
connectivitat amb mercats emissors, d'acord amb el que preveu
a la Proposició no de llei RGE núm. 14254, relativa a mesures
per a la connectivitat de les Illes Balears, aprovada per la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació en sessió de dia 26
d'octubre de 2020?
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Palma, a 6 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

BC)
RGE núm. 16005/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla d'acció per a la
millora de la connectivitat amb mercats emissors (IV).

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.

Conté el Projecte de pressuposts generals de la CAIB per a
2021, una partida de 5 milions d'euros per al pla d'acció per a
la millora de la connectivitat amb mercats emissors, tal com es
preveu a la Proposició no de llei RGE núm. 14254, relativa a
mesures per a la connectivitat de les Illes Balears, aprovada per
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació en sessió de dia 26
d'octubre de 2020?

Palma, a 6 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

BD)
RGE núm. 16007/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a restabliment de la
primera freqüència de la barca entre Formentera i 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.

Per quin motiu, a data 6 de novembre de 2020, encara no
s'ha restablert la primera freqüència entre Formentera i Eivissa
de les 6 del matí que el Govern va acordat amb la companyia
Balearia i que s'havia de fer efectiva quinze dies després de
l'anunci per part de la presidenta del Govern, durant el debat de
política general del Govern de les Illes Balears celebrat els
passats dies 20 i 21 d'octubre?

Palma, a 6 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

BE)
RGE núm. 16031/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
suspensió del tractament de diàlisi per a pacients residents
a Formentera a l'Hospital de Formentera.

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

Residents a Formentera han de desplaçar-se fins a tres
vegades a la setmana a Eivissa, Hospital de Can Misses, per ser
sotmesos a tractament de diàlisi. Després d'estar diverses hores
connectats a la màquina de diàlisi els pacients han de tornar a
Formentera, situació que suposa un autèntic trastorn l'actuació
del qual per part del Servei de Salut ha de tenir una resposta
immediata, atesos els principis d'igualtat d'oportunitats en les
prestacions, eliminar perjudicis per la doble insularitat, i
assegurar una qualitat assistència per a tots els residents en la
comunitat autònoma, alhora que disminuir el risc davant la
situació COVID.

Quan té previst el Govern reincorporar el tractament de
diàlisi en el mateix Hospital de Formentera per evitar que els
pacients hagin de traslladar-se a Eivissa?

Palma, a 9 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BF)
RGE núm. 16032/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
professionals sanitaris i sociosanitaris atesos per
professionals de la sanitat privada per conseqüències del
desenvolupament de la seva jornada laboral d'atenció als
pacients en el context actual de la COVID-19 (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.

Quin ha estat el nombre de professionals sanitaris i
sociosanitaris atesos a altres serveis i professionals de la sanitat
privada de la qual tengui coneixement el Servei de
Salut/Conselleria de Salut i Consum, per conseqüències del
desenvolupament de la seva jornada laboral d'atenció als
pacients en el context actual  des d'1 d'octubre a 9 de novembre
de 2020?

Palma, a 9 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BG)
RGE núm. 16033/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
servei de suport assistencial psicològic als treballadors
sanitaris, sociosanitaris (zeladors, tècnics d'emergències,
tècnics de cures d'infermeria, infermers/infermeres,
facultatius ...) a conseqüència de la situació provocada per
la COVID-19 a l'àmbit del desenvolupament de la seva
professió.

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

Quin ha estat el nombre de professionals sanitaris i
sociosanitaris atesos des del servei d'atenció i suport psicològic



4272 BOPIB núm. 75 - 13 de novembre de 2020

(propi del Servei de Salut/Conselleria de Salut i Consum) per
conseqüències del desenvolupament de la seva jornada laboral
d'atenció als pacients en el context actual, des d'1 d'octubre a 9
de novembre de 2020?

Palma, a 9 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de novembre de 2011, ratifica l'admissió per delegació
de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següent.

Palma, a 11 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 16034/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració del conseller d'Educació, Universitat i Recerca
sobre la reforma educativa i la tramitació de la LOMLOE.

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.

Després de les esmenes aprovades el passat dimecres a la
Ponència de la Comissió d'Educació del Congrés dels Diputats,
que debat i vota les esmenes al Projecte de llei de reforma de
la Llei educativa, Sr. March, com valora l'aprovació d'aquestes
esmenes en el marc de la tramitació de la LOMLOE (Llei
Celaá)?

Palma, a 9 de novembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de novembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 11 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 16068/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei d'hemodiàlisi
a l'Hospital 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.

Pensa el Govern restablir el servei d'hemodiàlisi a l'Hospital
de Formentera?

Palma, a 10 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

C)
RGE núm. 16072/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
test PCR en origen per accedir 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.

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en
quina situació es troba la mesura d'exigir test PCR per accedir
a les Illes Balears?

Palma, a 11 de novembre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

D)
RGE núm. 16073/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inici de les proves per detectar la
COVID-19 als ports i aeroports de les Illes Balears.

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

Sra. Presidenta, ja té organitzat el seu govern quan
començarà a fer proves per detectar la COVID-19 als ports i
aeroports de les Illes Balears?

Palma, a 11 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
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E)
RGE núm. 16074/20, de la diputada Maria Antònia

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

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

Sr. Conseller, quina campanya de neteja dels torrents s'ha
fet aquesta temporada?

Palma, a 11 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

F)
RGE núm. 16075/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuació de Ports
IB respecte de l'opinió dels ajuntaments.

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.

Aprova que Ports IB actuï contra l'opinió dels ajuntaments?

Palma, a 11 de novembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

G)
RGE núm. 16076/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informació
en relació amb l'aplicació de la disposició final setzena de
la Llei 2/2020, de 15 d'octubre.

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.

A tenor de la redacció final de l'apartat 4 punt 1 de la Llei
10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica, modificat per la disposició final setzena de la Llei
2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries
per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació
administratives a l'àmbit de les administracions públiques de les
Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per
la COVID-19:

Sr. Yllanes, quantes peticions s'han rebut en relació amb
aquest sentit?

Palma, a 11 de novembre de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

H)
RGE núm. 16077/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a impacte a les famílies dels pressuposts generals
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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Santiago, sap quin impacte tendrà a les famílies de
Balears el pressupost elaborat pel Govern balear per a 2021?

Palma, a 11 de novembre de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

I)
RGE núm. 16078/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
silenciar VOX en els mitjans de comunicació.

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, comparteix les afirmacions de la seva
consellera Pilar Costa en les quals demana als mitjans de
comunicació que silenciïn VOX?

Palma, a 11 de novembre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

J)
RGE núm. 16079/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de la inversió pressupostària del Govern per a
autònoms, PIME i empreses.

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, vist l'avantprojecte de pressuposts per a
2021, com valora la inversió pressupostària destinada pel
Govern per a ajudes a autònoms, PIME i empreses de les
nostres illes per garantir la sostenibilitat del nostre teixit
productiu i la reactivació econòmica i social de les Illes
Balears?

Palma, a 11 de novembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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K)
RGE núm. 16080/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació del Reglament de la Unió Europea 2019/1022 el
2021.

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

Quines accions ha dut a terme la Direcció general de Pesca
per evitar l'aplicació, en el 2021, del Reglament de la Unió
Europea UE 2019/1022?

Palma, a 11 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

L)
RGE núm. 16081/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a congestió
dels llits de les UCI dels centres hospitalaris de les Illes
Balears.

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

Com pensa la consellera de Salut descongestionar
l'ocupació de llits de les UCI dels centres hospitalaris de les
Illes Balears?

Palma, a 11 de novembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)
RGE núm. 16082/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fira World Travel Market de Londres.

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.

Quina valoració fa el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball de l'assistència de Balears a la fira World
Travel Market de Londres?

Palma, a 11 de novembre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

N)
RGE núm. 16083/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja
de torrents.

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

Considera el Govern que la neteja de torrents s'està
efectuant d'acord amb la normativa vigent?

Palma, a 11 de novembre de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

O)
RGE núm. 16084/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política de mobilitat del Govern a Palma.

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

Com valora el Govern la política de mobilitat duta a terme
a Palma?

Palma, a 11 de novembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

P)
RGE núm. 16085/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autorització de l'eliminació del castellà dels centres
educatius.

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.

Pensa el conseller d'Educació autoritzar l'eliminació del
castellà dels centres educatius que ho sol·licitin si s'aprova la
LOMLOE?

Palma, a 11 de novembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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Q)
RGE núm. 16086/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de Ses Escoles de Can Estela a Campos.

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.

Quina previsió té la Conselleria de Medi Ambient en relació
a les obres de rehabilitació del futur camp d'aprenentatge o
centre d'interpretació a Ses Escoles de Can Estela a Campos?

Palma, a 11 de novembre de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

R)
RGE núm. 16087/20, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a consideració del
REB en els 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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, quina
valoració fa de la consideració que ha tengut el Govern del Sr.
Sánchez en els Pressuposts generals de l'Estat per a 2021 en
relació amb el REB?

Palma, a 11 de novembre de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

S)
RGE núm. 16088/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reactivació de l'ocupació.

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.

Creu la Sra. Armengol que les mesures que ha anunciat
reactivaran l'ocupació a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 11 de novembre de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de novembre de 2020, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 11 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 15992/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS
per Mallorca, VOX- Actua Baleares i El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a impuls i abordatge de les malalties
minoritàries.

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

El passat 15 de juliol, previ a la Comissió de Salut, els
diferents grups parlamentaris vàrem rebre Cristina de Ves, i ens
vàrem fer ressò en primera persona del que suposa conviure
amb una malaltia minoritària. La seva malaltia és d’origen
genètic, per un prió (proteïna patògena) i és coneguda com
Gerstmann Straüssler Scheinker, de tipus neurològic, amb
prevalença desconeguda (incidència entre 1-10/100 milions de
persones).

Les malalties minoritàries (MM) són aquelles que tenen una
baixa prevalença (menys d'1 per cada 2.000 habitants, i la
majoria són de causa genètica). El seu diagnòstic no és senzill
i requereix d’una elevada sospita clínica, que sovint necessita
d’una àmplia experiència. L’elevada complexitat i el
desconeixement de moltes d’aquestes MM per part dels
professionals sanitaris provoquen sovint exploracions i costos
excessius, així com un diagnòstic tardà. Un cop realitzat el
diagnòstic d’una MM, són freqüents la manca d’informació i
orientació als afectats i familiars i les dificultats en la
continuïtat assistencial.

La seva afectació sol ser multisistèmica, el que, junt amb
una baixa prevalença, fa que el maneig de les seves possibles
múltiples afectacions sigui complex i requereixi d’un abordatge
multidisciplinari. El caràcter crònic i multisistèmic d’aquestes
MM obliga a la necessitat de múltiples actors en el seu
abordatge, tant sanitaris, com sociosanitaris, socials i educatius.
En aquest sentit, les associacions i organitzacions de pacients
i familiars hi tenen un paper cabdal, tant de divulgació de
coneixements i habilitats per millorar el control de la malaltia,
per a l’acompanyament a les persones amb MM i a les seves
famílies, i de suport emocional.

Es fa necessari l´adopció d’actuacions per a la visualització,
la sensibilització i la informació de les MM a la ciutadania.
Entenem què és important per al desenvolupament de totes les
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facetes de la vida (personal, laboral, social, cultural, formativa,
esportiva, oci i temps lleure) dels afectats per aquestes
malalties, i es considera fonamental per aquesta tasca la
participació i la implicació del mitjans de comunicació i,
també, de les entitats del tercer sector.

S’estima que hi ha al voltant de 7000 MM, que afecten un
6-8% de persones amb MM, i a més a més cada malaltia sol
tenir una presentació diferent i heterogènia en diferents
persones. A les Balears s’estimen al voltant de 15.000 persones
afectades d’una MM. Tot això, fa que sigui molt complex
arribar a un diagnòstic precoç i a un tractament adequat.

Al nostre estat, l’any 2006 es va regular la creació dels
centres, serveis i unitats de Referència al SNS (CESUR), per tal
de garantir l'equitat en l'accés a una atenció sanitària de
qualitat, segura i eficient a les persones amb patologies de
baixa prevalença.

Per tot això, els grups sotasignants proposam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i aprovar un Pla Autonòmic Integral de
Malalties Rares, així com a dotar-lo dels recursos necessaris
que permetin la implantació de totes les accions que contemplin
les línies d'actuació que s'hi recullin.

2. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les Illes
Balears a atendre la persona de manera integral des d’equips
interdisciplinaris que treballen en xarxa, identificant els
professionals de referència per a la persona a l’atenció
hospitalària i a l’atenció primària, i tenint en compte els
principis de la bioètica.

3. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per garantir l'accés en equitat als centres i les
unitats de referència (CSUR) que es troben fora del territori
insular, així com la coordinació al costat dels hospitals
autonòmics.

4. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les Illes
Balears a reactivar la implementació del projecte d’atenció a
infants amb malalties complexes i avançades.

5. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar als infants amb MM una infància i una
escolarització tan normalitzada com sigui possible.

6. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar una transició del servei de pediatria al
servei que correspongui d’adults amb una coordinació eficaç i
amb la participació de la persona amb MM i de la seva família.

7. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les Illes
Balears a fer una gestió de casos per tal d’assegurar una feina
coordinada entre Atenció Hospitalària i Atenció Primària, i
amb Serveis Socials, i Educació si la persona amb MM és un
infant.

8. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les Illes
Balears a treballar amb innovació i amb eines de futur i a donar

equitat a l’accés de proves diagnòstiques, fàrmacs i productes
sanitaris.

9. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les Illes
Balears a garantir l'accés en equitat i igualtat a tots els
medicaments orfes (aquells que van adreçats a pocs malalts) i
en situacions especials.

10. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar amb fermesa i contundència la investigació
en xarxa amb el conjunt de totes les institucions implicades.

11. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme, mitjançant la Conselleria de Salut i
Consum, actuacions encaminades a la visualització i a la
sensibilització i la informació de les MM a la ciutadania.

Palma, a 4 de novembre de 2020
Els diputats
Beatriu Gamundí i Molina
María Tania Marí i Marí
Antònia Martín i Perdiz
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Idoia Ribas i Marino
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Gabriel Company i Bauzá
Alejandro López i Soria
Patricia Guasp i Barrero
Miquel Ensenyat i Riutort
Jorge Campos i Asensi
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 16001/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a tractat
sobre la Carta de l'energia (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 Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant el Ple.

Motivació del procediment d'urgència: la urgència està
motivada pel debat obert a la Comissió Europea i al Consell
d'Europa entorn del Tractat de la Carta de l'Energia, que
aquesta setmana celebra la seva tercera ronda per tractar la seva
modernització.

L'Acord de París de 2015 estableix, en paraules de la
Comissió Europea, “un marc global per evitar un canvi climàtic
perillós i mantenir l'escalfament global molt per sota dels 2 °C
i prosseguir els esforços per limitar-lo a 1,5 °C. També aspira
a reforçar la capacitat dels països per fer front a l'efecte del
canvi climàtic i a secundar-los en els seus esforços”.

Aquest acord va suposar, segons opinió comunament
compartida, una fita en la lluita contra el canvi climàtic,
sobretot pel consens aconseguit per primera vegada entre la
majoria dels països de l'ONU, inclosos els grans contaminants
com els Estats Units d'Amèrica, la Xina i la UE. No obstant
això, va haver-hi també veus discordants, sobretot en alguns
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grups ecologistes que van qüestionar el fet que gran part dels
acords manquen d'eines de control i verificació i a més
estableixen mecanismes de mercat per intercanviar emissions
de carboni entre països en comptes de plantejar reduccions
dràstiques d'emissions i aposta decidida per les renovables.

També recorden que, si bé l'Acord de París és legalment
vinculant, ja que és un tractat basat en lleis internacionals, no
ho són en canvi els objectius nacionals (els anomenats INDC)
ni els compromisos de finançament.

Han passat cinc anys de l'aprovació d'aquest acord i, durant
aquest temps, dels cent noranta països signants l'han ratificat la
majoria amb la notable absència dels EUA, el principal
contaminant del món. Dels cent vuitanta-quatre països que han
presentat plans de reducció d'emissions, el resultat és que
menys del 20% es consideren suficients per complir amb París.
Una situació realment preocupant en un context en el qual els
científics indiquen que el temps s'esgota i que cada vegada és
menys probable que els objectius de París es compleixin i que
en canvi les probabilitats que les emissions sobrepassin el 3%
són cada vegada majors amb les catastròfiques conseqüències
per a la mateixa espècie humana que es veurà amenaçada
inexorablement amb sequeres, inundacions, grans incendis,
increment del nivell de la mar, pèrdues de collites,
desplaçament de poblacions, fams i altres calamitats.

La situació no és per descomptat falaguera, però es pot
veure encara més agreujada amb els moviments especulatius
protagonitzats pels grans conglomerats financers en l'àmbit
global. Des de fa ja diverses dècades el sistema polític mundial
afavoreix la concentració de poder en determinades elits
econòmiques que decideixen les regles del funcionament d'una
economia basada en el creixement continu i en els últims temps
en la financerització del mercat amb desastrosos resultats en els
àmbits social i ambiental. Aquesta necessitat de créixer
contínuament i els vaivens especulatius provocats pels
interessos espuris d'inversors sense escrúpols estan en la base
de la deterioració ambiental que sofrim sota la forma de
l'escalfament global i de la contínua pèrdua de biodiversitat. Si
va costar tant arribar a un acord com el de París, que ni tan sols
pot assegurar la reducció d'emissions de carboni, no és per un
problema tècnic, és simplement perquè els grans grups
energètics del món (i no sols ells, recordem que en l'acord no
van entrar ni la navegació aèria ni la marítima, responsables en
una part important de l'escalfament global) no estan per la
labor.

En aquest context de no facilitar les coses per a reduir les
causes que provoquen el canvi climàtic, pel fet que els seus
negocis són bàsicament contaminants o biocides, es troben
diferents estratègies utilitzades per aquestes grans corporacions
transnacionals que no volen veure perillar les seves inversions,
encara que sigui a costa de condemnar a la població mundial a
un futur poc esperançador, replet de dubtes i amenaces. Entre
aquestes estratègies es compten els anomenats Tractats de
Comerç i Inversió, entre els quals destaca el Tractat sobre la
Carta de l'Energia, signat a Lisboa el 17 de desembre de 1994.
El Tractat neix de la Carta Europea de l'Energia, aprovada en
la Conferència de la Haia el 17 de desembre de 1991. És un
tractat multilateral d'inversions en el sector energètic ratificat
per cinquanta-tres països d'Europa, Àsia Central, Austràlia i el
Japó. Actualment es busca la incorporació de països d'Àfrica,
Àsia i Llatinoamèrica.

Aquest tractat, com la resta dels concernents amb els de
Comerç i Inversió, té per objecte principal blindar les
inversions, en aquest cas, dels grans grups energètics i financers
globals, encara que també tracta d'assegurar que Europa
Occidental tingui accés permanent a combustibles fòssils, així
com de crear un mercat europeu d'energia. Però no hem
d'oblidar que aquest tractat procedeix d'un context i un
plantejament energètic de fa tres dècades i és totalment aliè al
context actual de lluita contra el canvi climàtic. Protegeix
inversions en energies fòssils incompatibles amb els
compromisos adquirits amb la signatura de l'Acord de París per
part d'Espanya i la UE que implica limitar l'augment de
temperatura en 1,5 °C a la fi de segle. Aquest tractat requereix
qüestionar i revertir mesures imprescindibles per a la transició
energètica: abandó de fonts fòssils, impuls de renovables i
eficiència energètica, mesures dirigides a acabar amb la
pobresa energètica o control públic de la producció energètica,
entre altres. Tampoc no hem d'oblidar que aquest tractat, com
a gran part d'altres TCI, conté clàusules ISDS, un mecanisme
de solució de diferències entre inversors i estats, la qual cosa
significa que les demandes dels inversors davant el que puguin
considerar lesiu per als seus interessos s'efectuen davant
tribunals d'arbitratge internacionals privats, sent les seves
fallades inapel·lables. Els estats, en canvi, no poden denunciar
a les multinacionals sota aquest tractat. És a dir que el que
ocorre és un cas flagrant de pèrdua de sobirania i submissió
dels interessos públics de la ciutadania als interessos
d'inversors privats.

Des del mes de juliol s'ha iniciat un procés de
modernització del tractat. No obstant això, aquest intent de
donar una imatge més amable no és més una rentada de cara ja
que no existeixen canvis significatius en no tocar-se els articles
més rellevants, com la protecció a les inversions en
combustibles fòssils, el manteniment dels tribunals d'arbitratge
i la clàusula zombi, que assegura que, encara que un país
abandoni el tractat, els inversors puguin continuar
demandant-lo fins a vint anys després.

La modernització en realitat del que tracta és de l'expansió
del Tractat de la Carta de l'Energia ja que és clau per a la seva
supervivència. Es necessiten més països productors que
s'adhereixin.

En el seu full de ruta figuren els països africans rics en
hidrocarburs, la incorporació dels quals és imprescindible per
al compliment dels objectius enunciats, encara que fins avui
cap hagi ratificat el TCE.

A Espanya el Tractat es va publicar per a la seva aplicació
provisional en el BOE de 17 de maig de 1995, sense que es
produís cap debat sobre aquest tema, i es va ratificar mitjançant
Instrument d'11 de desembre 1997. No ha tingut gran
transcendència fins a la dècada passada, concretament a partir
de les retallades de les primes de les renovables que ha
ocasionat innombrables denúncies contra Espanya per part dels
inversors energètics que de moment ha suposat la pèrdua de
1046 milions d'euros de les arques públiques, estant per
resoldre's més de vint denúncies que, en cas de perdre's, podria
augmentar aquesta pèrdua fins als vuit mil milions i pot ser que
fins als deu mil milions, segons compte la mateixa ministra de
transició ecològica i repte demogràfic. Aquesta xifra equival a
gairebé set vegades el pressupost compromès per Espanya per
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a contribuir al Fons Verd de l'ONU per a donar suport a les
accions contra el canvi climàtic.

Entre les principals denúncies exercides contra Espanya i
perdudes en els laudes internacionals figuren inversors de
multinacionals tant estrangeres com espanyoles amb filials a
l'estranger, com el cas feridor d'Abengoa, que demana
subvencions i al temps denuncia a l'estat mitjançant empresa
filial radicada a Luxemburg.

La protecció d'inversions en combustibles fòssils està
augmentant enormement el cost de la transició energètica per
als qui contribueixen i, per tant, soscavant directament
l'objectiu de neutralitat climàtica d'Europa definit en el
European Green Deal (l'Acord Verd Europeu), llançat per la
presidenta de la Comissió de la UE, Ursula von der Leyen.

Continuar apostant per la crema de combustibles fòssils ens
porta al desastre com a societat i com a espècie. Per això
europarlamentaris europeus, des de liberals fins a l'esquerra
unitària, passant per verds i socialistes, han demanat a la
Comissió ambició per a revocar o reformar un acord com
aquest tan lesiu per a la majoria de la població que impedeix
regular mesures més favorables a favor seu i menys per a les
multinacionals.

Finalment, i en aquest mateix sentit de protegir la salut de
les persones, és de ressenyar la recent exigència de la directora
del departament de Salut Pública i Medi Ambient de
l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'espanyola María
Neira, que es deixi de subvencionar als combustibles fòssils
perquè, en paraules textuals, “ens estan matant”.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a denunciar davant la Comissió Europea i el Consell d'Europa
la indefensió dels estats davant les controvèrsies plantejades
pels inversors a l'empara del Tractat sobre la Carta d'Energia,
ja que aquest acord pot posar en perill el nostre futur climàtic
i reduir, amb el pagament de les indemnitzacions, el pressupost
necessari per afrontar les conseqüències socials derivades de la
pandèmia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a assegurar la supressió de les disposicions del Tractat sobre la
Carta d'Energia que protegeixin les inversions en combustibles
fòssils i que siguin retirades del Tractat. Així com el sistema de
solució de controvèrsies entre inversors i estats, la clàusula
ISDS.

Si no s'aconsegueix aquest objectiu, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern d'Espanya a denunciar el TCE per tal
de retirar-se'n, per tal de no veure limitada la seva capacitat
d'acció política respecte del canvi de model energètic que
exigeix el canvi climàtic i per protegir la seva capacitat
pressupostària i els interessos públics enfront dels interessos
d'inversors privats.

Palma, a 3 de novembre de 2020
Els diputats
Pablo Jesús Jiménez i Fernández

Joan Ferrer i Ripoll
Josep Ferrà i Terrassa
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de novembre de 2020, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 11 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 15786/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a desenvolupament de mesures en Innovació i
Digitalització en el sector cultural, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, va afectar de manera especial
l'àmbit cultural al nostre país. Des d'aquest moment, van quedar
suspeses pràcticament totes les activitats culturals i reduïdes
substancialment les relacionades amb l'àmbit editorial. 

L'activitat empresarial en l'àmbit de la cultura suposa una
aportació a l'economia espanyola d'un 3,2% del nostre PIB,
sense tenir en compte que és motor d'altres activitats
empresarials com la indústria turística. Les empreses culturals
van aportar el 2019 més de 700.000 ocupacions a l'any, a més
de les ocupacions d'altres activitats de manera indirecta. En el
cas concret de Balears, el sector de les arts en viu genera
anualment un valor afegit brut (VAB) de 47, 7 milions d'euros,
segons revela un estudi sobre indústries culturals elaborat per
la Fundació Impulsa. I ho fa amb unes organitzacions
empresarials d'escala micro que encara afegeixen més
vulnerabilitat al sector.

La parada forçosa d'activitat, a causa de l'estat d'alarma, així
com la mateixa configuració del teixit empresarial cultural a
Espanya i Balears, format principalment per PIME i autònoms,
juntament amb la distribució intermitent en el temps d'ingressos
en les empreses del sector, fa necessari el desenvolupament de
mesures específiques, no sols pal·liatives sinó també
productives.

El confinament de la societat espanyola ha obert una nova
forma de consum cultural mitjançant l'ús de les noves
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tecnologies. Molts han estat els artistes que han donat a través
d'aquests mitjans les seves obres en obert. Museus,
biblioteques, cantants i companyies de teatre han permès una
forma diferent de consum cultural a través de les xarxes socials
i plataformes digitals, però els seus treballs no són remunerats.
Per això, urgeix posar en marxa una plataforma digital pública
per a la difusió, la gestió i el consum de productes culturals
digitals.

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, juntament
amb la resta d'actors que conformen el complex teixit
empresarial de la cultura a Balears, ha de fer front a un
important repte: aprofitar les noves tecnologies per atreure i
conèixer la cultura balear.

Quant a l'ús de cultura a través de la xarxa, s'hi afegeix la
necessitat de desenvolupar nous productes i procediments
mitjançant la posada en marxa de línies específiques d'I+D+i en
l'àmbit cultural, que aconsegueixin obrir nous espais de negoci
diversificant el sector i fomentant la seva formació digital. La
consideració de l'àmbit dels videojocs com a activitat cultural,
els nous desenvolupaments cinematogràfics, especialment
l'animació o els projectes culturals relacionats amb la realitat
augmentada, són alguns exemples pels quals s'hauria d'obrir
aquesta línia de treball i ser secundats pel Govern balear.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular proposem un
paquet específic de mesures en l'àmbit digital que permeti
compartir, difondre, comercialitzar els productes culturals i, al
mateix temps, protegir els artistes i els seus drets d'autor en el
consum digital. I per tant presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure les mesures necessàries per impulsar la
digitalització i la innovació del sector cultural i concretament
a:
• Incorporar continguts culturals a les plataformes digitals

públiques locals i de la comunitat autònoma, amb la
finalitat de difondre els projectes que s'han vist i es veuen
afectats per la crisi de la COVID-19.

• Incloure en les convocatòries autonòmiques de programes
específics per a PIME un apartat ‘‘cultural’’ per als
projectes d'empreses culturals relacionats amb activitats
digitals.

• Desenvolupar un programa formatiu per incentivar el
negoci digital en les empreses culturals.

• Introduir en els Projectes I+D de Balears les activitats
culturals com a àrees tecnològiques prioritàries

• Proposar la creació d'una Mesa intersectorial d'operadors
d'Internet i indústries de continguts digitals, per afavorir
l'accés a l'oferta legal de les empreses culturals que utilitzin
la tecnologia digital i garantir la connectivitat.

• Elaborar un Codi de Bones Pràctiques amb l'objectiu que
Administracions Públiques adquireixin llicències de
productes amb drets d'autor i protegeixin la propietat
intel·lectual.

• Realitzar una campanya de conscienciació sobre els drets de
la propietat intel·lectual, així com dur a terme accions que
impedeixin la pirateria cultural online.

Palma, a 2 de novembre de 2020
La diputada

Maria Antònia García i Sastre
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 15787/20 (complementada amb l'escrit RGE

núm. 16063/20), del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció de taxes de ports de l'APB, davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

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

Després d'aquests mesos d'incertesa, l'activitat nàutica en els
nostres ports de les Illes Balears s'ha vist immersa en una crisi
sense precedents per al sector a causa de la COVID-19. Amb
una temporada que s'ha vist reduïda a uns dos mesos realment,
l'activitat de xàrters nàutics, navegació d'esbarjo i altres, estan
al límit de la supervivència, la qual cosa comporta l'increment
de persones que es troben en situació d'ERTO o atur. La
situació, com no pot ser d'una altra manera, és crítica.

D'altra banda, ens trobem que el preu dels amarraments en
els ports de l'Autoritat Portuària de Balears són els més cars
d'Espanya i de gairebé tota la Mediterrània. Això provoca com
declara el president de la Comissió Charter d'APEAM
(Associació d'activitats Marítimes de Balears) el Sr. José Maria
Jiménez, que moltes empreses instal·lades. Des de fa molts
anys en els nostres ports hagin decidit marxar-se i anar-se a
altres amarraments més econòmics, ja que a causa de la situació
de la COVID-19 no poden aguantar aquests preus
d'amarrament.

Una d'elles és la multinacional nord-americana de xàrter
nàutic Sunsail, que ha decidit abandonar el port de Palma i
emportar-se les seves 30 embarcacions a causa dels elevats
preus dels amarraments.

La nostra competència a la Mediterrània, com poden ser
altres ports de la Península o Grècia, Croàcia i Itàlia, té uns
preus d'amarraments fins a un 500% menys als de l'APB.

L'APB cobra pel metre quadrat de mirall d'aigua fins a
1.300 euros al mes més IVA, amb el que ja poden suposar el
cost que significa per a cadascuna d'aquestes empreses de
xàrter nàutic.

El preu dels amarraments dels ports estatals els marca el
Ministeri d'Hisenda i els incrementa d'any en any, la qual cosa
demostra la falta de sintonia i sensibilitat de l'Estat amb els
ports de Balears. Però la caixa recaptadora que som s'està
buidant molt ràpidament i hem de ser conscients de la crisi que
s'apropa en el sector que es troba a la vora de la fallida.

Aquesta situació de sortida d'embarcacions dels nostres
ports comporta una afectació encara major en les diferents
empreses que envolten el manteniment d'aquestes embarcacions
d'esbarjo.
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Són moltes les implicades a Balears, més de 500, moltes
d'elles ja en fallida o tancament total, amb la conseqüent pèrdua
de llocs de treball.

D'altra banda, tenim Ports de les Illes Balears, la gestió de
la qual durant aquesta crisi de la COVID ha estat l'adequada i
coherent. Es va prendre des del principi la decisió de bonificar
en un 50% les taxes que cobra en els ports que gestiona a les
nostres illes, la qual cosa comporta cert alleujament per a les
empreses i els ciutadans, en no veure's tan asfixiats en una
situació mancada d'ingressos.

És per això, que des del Grup Parlamentari del Partit
Popular presentem aquesta proposició no de llei, que creiem
que hauria de comptar amb el suport de tots els grups
parlamentaris a causa de la situació de crisi que el nostre sector
nàutic pateix en aquest moment.

Per tot l'exposat el Grup Parlamentari del Partit Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta l'Autoritat Portuària de
Balears a reduir en un 50% les taxes d'ocupació de mirall
d'aigua als seus concessionaris a causa de la situació crítica
provocada per la pandèmia COVID-19, durant els anys 2021 i
2022.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sol·licitar a l'Autoritat Portuària de les Illes Balears
que apliqui una rebaixa del 20% sobre la taxa de millora de les
concessions marítimes a causa de la crisi de la pandèmia de la
COVID-19.

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

C)
RGE núm. 15800/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a seguretat sanitària en l'accés als establiments
d'allotjament turístic de les Illes Balears, davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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

Atesa la greu situació que estem vivint en el context de la
COVID-19, situació que està deixant lamentables xifres
d’afectats pel virus i morts, i que a més està provocant una crisi
econòmica i social sense precedents, totes les administracions
publiques han d’actuar de manera urgent i posar tots els mitjans
al seu abast per combatre els terribles efectes de la pandèmia.

Atès que el turisme és el sector econòmic més malmès en
aquesta crisi i que Balears és el territori amb les pitjors xifres
socials, econòmiques i d’atur d’Europa, el Govern Balear ha de
prendre les mesures en l’àmbit de la seva competència per tal

de donar resposta a les necessitats dels ciutadans i reivindicar
a les superiors totes aquelles mesures que resultin necessàries
per a la supervivència de la nostra terra, i en aquest sentit la
recuperació de Balears com a destinació turística segura, que
genera confiança als nostres mercats internacionals emissors i
als nostres compatriotes, és peça clau per iniciar la recuperació
del posicionament i prestigi que sempre ha caracteritzat el
nostre arxipèlag.

Per donar contingut a l'exposat al paràgraf anterior, d'entre
les actuacions necessàries, el Partit popular hem presentat
propostes en positiu des del mes d’abril, a les quals demanàvem
ja control epidemiològic en ports i aeroports, tests massius en
destí com a condició bàsica per ser una destinació segura, PCR
en origen. Mesures que no únicament han estat demanades pel
Grup Parlamentari Popular sinó pels professionals sanitaris,
pels sectors econòmics, i que han vingut avalats per experts
com el Sr. Arranz o el Sr. Badiola.

Malauradament aquestes mesures tan necessàries encara a
dia d’avui no són una realitat, la temporada turística 2020 està
perduda i del que es tracta és de no perdre també la de 2021, la
qual cosa seria letal per a Balears.

És evident també que la petició de corredors segurs s’està
demorant en el temps, i avui únicament tenim promeses
incomplertes. Les competències no són autonòmiques, però sí
és deure del Govern lluitar per aconseguir-ho, a la vegada que
cercar totes les vies, en exercici de les seves competències, per
prendre mesures que complementin les abans esmentades.

En aquest sentit el Govern de Canàries ha aprovat canvis
legals per aconseguir que els visitants romanguin als
establiments d’allotjament turístic amb la màxima seguretat
sanitària i prèvia presentació d’un certificat a l’establiment que
demostri que no estan contagiats per la COVID-19, i donar així
resposta pròpia a la lluita contra la pandèmia i els seus efectes
sobre l’economia, reivindicació de les Illes en relació amb la
qual cosa ja existeix ampli consens de cara a la protecció de la
salut pública tant per a residents com per a visitants.

Manifesten també que la fórmula per implantar els control
es basa en tres preceptes bàsics: seguretat sanitària, seguretat
comercial per als agents que intervenen en el sector i
transparència en la informació a la qual té dret el client. Els
canvis legals són via dret d’accés als establiment turístics
d’allotjament i via dret dels usuaris a una veritable informació
prèvia sobre les condicions d’accés a aquests. D’aquest manera
es pretén donar les màximes garanties disponibles perquè el
turista quan viatgi a les Illes estigui lliure de COVID-19, la
qual cosa pot acreditar amb una prova tipus test d’antígens o
altres que es poguessin acreditar com a vàlides per les autoritats
sanitàries.

Considerem la iniciativa del Govern canari adient a les
necessitats que presenten les Illes Balears de cara a poder
afrontar l’hivern i la temporada turística 2021, encara que amb
tota seguretat la primera opció hauria de ser la de demanar o
exigir test en origen per part de les companyies aèries i
marítimes, ampliant així les garanties sanitàries, ja que afectaria
totes aquelles persones que arriben a les Illes i no únicament a
les que s’han d’allotjar a establiments turístics, la qual cosa
resulta molt important reivindicar.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la possibilitat d’efectuar les modificacions
normatives necessàries per tal que en l’accés a establiments
d’allotjament turístic sigui preceptiva la presentació prèvia d’un
certificat, en els termes que l’autoritat sanitària pugui establir,
que demostri que no estan contagiats per la COVID-19, amb
l’objectiu d’aconseguir que els visitants puguin gaudir de la
màxima seguretat sanitària, contribuir a la lluita contra la
pandèmia i els seus efectes sobre l’economia, i de cara a la
protecció de la salut pública tant per a residents com per a
visitants.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el Govern balear subscrigui una pòlissa
d’assistència en viatge per als turistes, que doni cobertura a les
despeses per COVID-19, amb despesa per metge, repatriació
sanitària i prolongació de l’estada per possible quarantena.

Palma, a 30 d'octubre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 15875/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a tancament dels centres d'oci infantil de Balears,
davant la Comissió d'Economia (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 greu situació en
què es troben els centres d'oci infantil, es fa necessari i urgent
que la cambra impulsi l'acció de Govern en la línia que marca
aquesta proposició no de llei amb la finalitat de reactivar
l'activitat d'aquest sector. 

Els centres d’oci infantil de Balears, que van ser obligats a
interrompre i suspendre la seva activitat des del 12 de març fins
al 28 de juny, van tornar a quedar tancats a partir del dia 11 de
setembre. Només van poder obrir els mesos de juliol i agost
amb severes restriccions i unes estrictes mesures de seguretat
i aforaments.

Tot i que s’ha demostrat l’eficàcia dels protocols de
seguretat aprovats i aplicats per les empreses que gestionen
aquests centres, on no s’ha produït cap contagi del coronavirus,
el Govern de les Illes Balears ha aprovat noves prohibicions i
els manté tancats, fet que impedeix d’oferir els serveis i
activitats que duen a terme.

Davant aquesta situació, els titulars dels centres d’oci
infantil, autònoms i petits empresaris s’han unit per defensar els
seus drets i han creat associacions per a transmetre tranquil·litat

i confiança als pares sobre la seguretat de les seves
instal·lacions.

En el cas de Mallorca s’ha format l’Associació
d’Empresaris de Parcs Infantils de Mallorca, que forma part de
Pimeco (Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca), que
el passat mes d’agost van oferir 19 centres, amb una superfície
de 8.000 metres quadrats, a la Conselleria d’Educació com a
espais alternatius i complementaris on dur a terme activitats
docents.

Posteriorment, el mes d’octubre, aquesta associació que
presideix Mercedes Marín, va impugnar la decisió del Govern
de tancar tots els negocis d’aquest sector.

En el Ple del Parlament celebrat el 13 d’octubre el Grup
Parlamentari Popular va denunciar el greuge comparatiu que
pateixen aquests centres a Balears, tota vegada que han obert
els bars, els restaurants, els comerços i els centres escolar i en
canvi aquests negocis continuen tancats.

Hi ha més de 40 empreses perjudicades -algunes de les
quals ja no tornaran a obrir les seves portes-, tot i que han
adaptat els seus locals per prevenir i evitar els contagis, com
han fet altres establiments oberts al públic, pagant la Seguretat
Socials dels seus empleats, els lloguers i la quota d’autònoms
sense rebre cap contraprestació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a autoritzar l’activitat dels centres d’oci infantil a
Balears, amb les mesures de seguretat i prevenció que
s’apliquen a altres activitats i establiments que continuen oberts
al públic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dialogar amb l’Associació d’Empresaris de Parcs
Infantils de Mallorca per concretar aquestes mesures, que facin
possible la seva reobertura, en lloc de decretar de manera
unilateral la prohibició de la seva activitat.

Palma, a 3 de novembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 15937/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
alternatives culturals per a l'oci infantil, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
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La situació de la crisi social derivada de la pandèmia ha
modificat el dia a dia de totes les persones independentment de
l'edat. No obstant això, són els menors els que més estan sofrint
les conseqüències de les restriccions de mobilitat, tancament
d’instal·lacions per a l'oci, suspensió d'activitats extraescolars
en les escoles i, en general, la limitació d'activitats que poden
fer-se durant el seu temps fora de les escoles.

Segons la teoria pedagògica actual, les activitats lúdiques
enforteixen els valors, estimulen la integració, afavoreixen el
naixement de llaços afectius, promouen el bon
desenvolupament psíquic, físic i motor, estimulen la creativitat.
A través de l'expressió lúdica s'exercita l'observació,
l'associació d'idees, l'expressió oral.

D'altra banda, a més, les activitats culturals afegeixen
beneficis com: afavorir l'aprenentatge de coneixements de
manera divertida, proporcionar experiències que duren més
enllà del moment, ajudar a connectar amb la bellesa i amb la
vida, i produir un efecte terapèutic sobre l'estat d'ànim.

A més, es dóna l'oportunitat de reconèixer l'exemple valuós
de tants homes i dones que treballen en aquest sector tan
important per a la societat.

Segons l'article 31 de la Convenció dels drets del nen: "els
Estats Parts reconeixen el dret del nen i la nena al descans i a
l'esplai, al joc i a les activitats recreatives pròpies de la seva
edat i a participar lliurement en la vida cultural i en les arts". La
limitació del joc i l'esplai pot portar efectes molt perjudicials
per als més petits. Tenim l'obligació i la responsabilitat d'evitar
que la pandèmia soscavi en ells seqüeles irreversibles.

Avui dia a Balears, encara que més escasses i limitades a
causa de la situació actual, es continuen programant activitats
culturals i d'oci. Però la situació es prolonga més del que
crèiem i la previsió és que les limitacions d'activitats i
restriccions de mobilitat s'allarguin més enllà del 2020. També
hem d'evitar que les persones que dediquen la seva vida a l'art
i la cultura, hagin d'abandonar definitivament les seves funcions
per falta d'ingressos i per això, cal continuar mantenint i
ampliant la inversió.

Ara més que mai, entenem la cultura com un bé de primera
necessitat perquè l'art audiovisual, la música i, en general, la
creativitat han estat un salvavides important durant aquesta
pandèmia proporcionant evasió, relaxació, diversió i gaudi
especialment durant el confinament. Plataformes de sèries i
pel·lícules, música des dels balcons, manualitats a casa,
seguiment online de classes de pintura, totes aquestes opcions
han estat molt utilitzades en totes les cases per totes les
persones com a finestra de llum davant la situació angoixant
que provocava el confinament i crisi sociosanitària

Creiem que és moment de posar tots els nostres recursos al
servei de la comunitat per al benestar de la població. La cultura
continuarà necessitant suport, els nens i les nenes necessiten
oci, jocs i desenvolupament de la creativitat i en definitiva, la
ciutadania ha de continuar comptant amb eines i opcions que,
sense violar la restriccions sanitàries, puguin alleujar la situació
d'estrès tan greu que produeix la pandèmia i els seus efectes.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears sol·licita al
Govern, als consells insulars i als ajuntaments de les Illes
Balears:

1. Vetllar per la igualtat d'oportunitats en l'accés a la cultura de
totes les persones i, molt especialment, en l'accés a activitats
lúdiques i culturals entre els menors.

2. Elaborar i desenvolupar conjuntament d'un pla d'oci
d'activitats culturals i lúdiques destinades als i a les més petites
i a joves en entorns segurs, potenciant el sector cultural de les
Illes Balears amb activitats creatives, d’oci i culturals per a
menors de 18 anys.

3. Facilitar alternatives culturals i d'oci per a totes les persones
de totes les edats, adaptades a les noves situacions generades
per raons de seguretat sanitària i, així, fer costat als nostres
artistes, potenciant la cultura com a sector estratègic de
diversificació de l'economia balear i com a eina terapèutica
davant les conseqüències de la pandèmia.

Palma, a 30 d'octubre de 2020
Els diputats
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Enric Casanova i Peiró
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 15956/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls al Pla d'innovació per al desplegament dels plans
nacionals i europeus d'inversió en innovació, davant la
Comissió d'Economia.

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

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

En aquest context d’urgència i gravetat, tots els recursos a
l’abast són necessaris i totes les administracions tenen un paper
fonamental en la creació d’una xarxa de suport a tots els nivells
i principalment a nivell sanitari, social i econòmic.

L’actual crisi econòmica ens posa de manifest les febleses
i els riscos de la nostra economia, basada en un monocultiu
turístic que necessita cada any consumir més recursos i
necessita rebre més turistes, només per mantenir el nivell de
creixement econòmic. Això ens apunta a una productivitat
decreixent que deriva en una major desigualtat social, i tot això
ens ha de fer prémer l’accelerador de reformes estructurals.
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La ciència i la innovació són les eines amb major potencial
transformador de l’economia. El futur de la nostra economia,
amb la resiliència que l’ha caracteritzat i que ha permès fer
d’un territori fràgil una terra fèrtil, ens reclama una
transformació econòmica cap a sistemes productius basats en
l'eficiència, en la competitivitat, en el valor afegit i en
l’equilibri necessari que ens permeti mantenir la sostenibilitat
social, ambiental i cultural i recuperar la productivitat. És per
això que, ara més que mai, l’impuls de la innovació, la recerca
i la transició digital a dins del teixit productiu de les Illes
Balears representa una eina fonamental per enfortir la nostra
economia i generar ocupació a través de fomentar la innovació
en un doble vessant:
1. La innovació intrasectorial que ha de recuperar

productivitat dins de sectors existents i en els quals a les
Illes Balears tenim o hem tingut avantatges competitius
però que pateixen actualment pèrdues de productivitat,
entre ells el turisme i la indústria tradicional.

2. La innovació intersectorial que ha de fomentar i impulsar
nous sectors productius i sectors productius emergents.

En el camí cap a una societat més sostenible, més verda i
més digital, Europa ha estat la primera locomotora per al canvi
amb l’aprovació de l’aplicació de més de 1,8 bilions d’euros
per invertir, durant els propers set anys mitjançant l’Horitzó
Europa, els Fons de Cohesió i el Fons de Transició Justa.

A les Illes Balears, per poder donar el desplegament
necessari perquè la inversió europea, estatal i autonòmica tingui
un efecte transformador de la nostra economia, és convenient
actualitzar la planificació estratègica de llarg termini que s’ha
d’executar i alinear totes les eines a l’abast amb les quals
compta l’administració: Direcció General de Política
Universitària i Recerca, Fundació Bit, Universitat de les Illes
Balears, IDISBA, entre d’altres.

Atesos aquests antecedents, els grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, presenten la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, amb l’objectiu d’adaptar el Pla de Ciència, Tecnologia
i Innovació de les Illes Balears 2018-2022 a la realitat després
de l’efecte de la pandèmia COVID-19, a dissenyar un pla
d’actuació per a 2021 i 2022 i a adaptar-lo a les conseqüències
derivades de la pandèmia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a confeccionar un Pla Nacional de Recuperació i Resiliència
per optar i aprofitar totes les eines que la Unió Europea posa a
l’abast dels estats membres a través del programa d’inversió en
investigació i innovació de la Unió Europea 2021-2027.

3. El Parlament de les Illes Balears constata el major impacte
econòmic negatiu que la pandèmia COVID-19 ha generat sobre
el teixit productiu de les Illes Balears i insta el Govern de
l’Estat a prendre en consideració aquest fet, així com el fet
insular, en el repartiment dels fons rebuts des de la Unió
Europea.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els consells insulars de les Illes Balears a completar

el desplegament de l’activitat de la Fundació Bit a tot el
territori de la comunitat autònoma i a garantir que l’impuls a la
innovació es pugui desplegar de manera transversal sobre
l’economia de les Illes Balears.

Palma, a 4 de novembre de 2020
Els diputats
Jordi Marí i Tur
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

G)
RGE núm. 15974/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a propostes urgents sobre el sector
turístic, davant la Comissió de Turisme i Treball
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Adopció de mesures
urgents per al sector turístic després de la publicació, el dimarts
dia 3 de novembre, de les dades de l'Institut Nacional
d'Estadística (INE) i l'Institut Balear d'Estadística (Ibestat), dels
quals es desprèn que Balears lidera, amb un 94%, la caiguda
del turisme internacional el setembre. És la major baixada de
l'Estat: 7 punts per sobre de la mitjana. El descens en la
facturació ha estat també del 94%.

La crisi del coronavirus COVID-19 està fent perillar un dels
pilars fonamentals de la nostra economia. Amb un volum total
de 176.000 milions d'euros anuals, el sector turístic representa
el 14,6 per cent del producte interior brut del país. Genera, a
més, 2,8 milions d'ocupacions directes, segons dades de l'últim
informe elaborat per l'associació empresarial World Travel &
Tourism Council (WTTC), que no inclou les activitats
subsidiàries o indirectes.

L'actual escenari posa en risc aquest pilar clau en
l'economia espanyola i, sobretot, en la balear.

La fugida de turistes internacionals es va consolidar el
setembre amb una caiguda del 75% de l'arribada de visitants a
nivell estatal. Igual que en els mesos anteriors, Balears va
tornar a encapçalar el descens, aquesta vegada amb unes
pèrdues 20 punts per sobre de la mitjana nacional: un 94% de
descens tant a nivell d'arribades com de despesa turística.

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i
l'Institut Balear d'Estadística (Ibestat), Balears va rebre el
setembre un total de 289.622 visitants, la qual cosa constitueix
un 87,4% menys que el setembre de 2019. Enfront de la
caiguda del 94% de turistes estrangers (119.279 arribades), el
turisme nacional mostra una baixada més continguda del 42%
(170.344 arribades).
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Els ingressos del sector de la restauració cauen un 70%.
Durant 2021 la facturació del sector continuarà sent un 50%
inferior a la normal. Un de cada cinc bars i restaurants liquida
el negoci. 42% dels locals estaran tancats durant l'hivern. Set de
cada deu locals d'oci nocturn tancaran abans de Nadal. El 30%
dels locals comercials tancaran.

Davant aquest escenari la majoria dels representants del
sector empresarial turístic reclamen suport de les institucions
de govern i l'adopció de mesures oportunes que impedeixin la
destrucció del teixit productiu i empresarial. Perquè, és
important destacar, que no és un problema que afecti només
grans corporacions, sinó la majoria del teixit empresarial
compost, en el 90 per cent, per petites i mitjanes empreses.

Aquestes crides urgents i desesperades que sol·liciten ajuda
i suport no estan trobant el degut suport per part dels governs
de Balears i d'Espanya, per la qual cosa ja han de ser respostes
amb urgència. En cas contrari l'enfonsament de la nostra
indústria turística arrossegarà les empreses i els treballadors de
tots els sectors productius.

Per donar resposta a les sol·licituds del sector davant aquest
preocupant escenari socioeconòmic, és el moment de prioritzar
els recursos de les administracions públiques per pal·liar les
conseqüències econòmiques negatives i adoptar mesures
excepcionals, algunes d'elles urgents per a la seva aplicació
immediata i altres d'elles per impulsar l'economia.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a baixar el tipus d'IVA turístic, del 10% al 4%, seguint la
Directiva 2006/112/CE sobre el sistema comú de l'impost sobre
el valor afegit de la Unió Europea.

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

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears a reiniciar l'arribada de creuers als ports
de Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears a realitzar proves PCR als aeroports i
ports de Balears, així com a exigir-les als països d'origen.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir el nombre de càrrecs polítics pertanyents a
l'administració pública autonòmica, així com a eliminar les
empreses del sector públic instrumental que no constitueixin un
servei públic essencial.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears a garantir el pagament dels ERTO i a
prorrogar-los a totes les activitats afectades per la pandèmia
COVID-19 fins a l'inici de la pròxima temporada turística.

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

H)
RGE núm. 15975/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a desenvolupament d'un pla
curricular i extracurricular de foment de la ciència a les
etapes educatives de primària, secundària i ESO, davant la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.

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

Segons l'Informe Anual de 2016 de l'Observatori de
Recerca i Innovació de la Comissió Europea, Espanya va
retrocedir a nivells de l'any 2007 quant al nombre
d'investigadors tant en el sector públic com en el privat. El
nombre total d'investigadors va passar de 134.653 el 2010 a
122.437 el 2015, la qual cosa suposa una disminució del 9,1
per cent.

Si prenem com a referència el nombre de científics i
enginyers, dels 28 països que integren la Unió Europea,
Espanya se situa en el lloc número 19 només per davant de
països com Xipre, Hongria, Grècia i Letònia. També per sota
de la mitjana europea, però amb un percentatge major que el
d'Espanya, es troben països com Estònia, Lituània, Polònia,
Portugal, República Txèquia, Àustria, Malta i Bulgària.

Els països més destacats són Suècia i el Regne Unit, amb
més d'un 10 per cent de científics i enginyers entre la seva
població activa. Finlàndia, Dinamarca, Bèlgica i els Països
Baixos es mouen entorn de percentatges del 9 per cent.

Malgrat tot i seguint aquest indicador, el de científics i
enginyers, el 2017 segons un informe de l'IEE (Institut
d'Estudis Econòmics) els percentatges han anat creixent. Dels
16,6 milions de científics i enginyers de la UE, 1,3 milions són
espanyols, un 8 per cent, la qual cosa ens situa en quart lloc.

Prenent dades de la Fundació CYD (Coneixement i
Desenvolupament) la producció científica espanyola va
ascendir a 453.489 documents entre 2013-2017, la qual cosa
situa a Espanya com l'onzè país segons el volum de producció
científica. El percentatge de la producció espanyola respecte de
la mundial va passar del 3,32 per cent en 2013 al 3,39 per cent
en 2017.

No obstant això, i tal com cita la mateixa fundació CYD:
“encara que el nostre país manté la seva posició entre els
principals productors científics a nivell mundial, competeix
amb altres països que els seus resultats científics en termes de
nombre de publicacions, creixen a major ritme”.

Tenint en compte la complexitat de quantificar el nombre
d'investigadors, l'any 2013 la UNESCO va estimar que 8
milions de persones es dediquen a temps complet a la recerca
científica en el món, aproximadament 1 de cada 1.000
persones. En el cas dels Estats Units existeixen al voltant de 2.7
milions de científics. i 4.2 milions d'enginyers. Avui dia Rússia,
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la Xina i els Estats Units acaparen gairebé la meitat dels
científics del planeta.

En el cas dels Estats Units, no tots són americans de
naixement. L'Associació de Científics Espanyols als EUA
(ECUSA) compta amb més de mil investigadors espanyols
repartits en un centenar de centres de recerca. ECUSA
assenyala que “un pas clau en el foment de l'excel·lència de
recerca és la cerca i captació de talent. Espanya no compta amb
un sistema que sàpiga atreure i retenir aquest capital humà, de
manera que assistim amb impotència a la sortida de gran part
d'una generació de científics espanyols que, en nombroses
ocasions en contra de la seva voluntat, han de buscar
acomodament professional en societats més receptives, i amb
major nombre de mitjans i finançament per a desenvolupar la
seva labor”.

Conclouen que els tres grans pilars del desenvolupament
científic són “el finançament, el foment de l'excel·lència dels
nostres investigadors i institucions i la implementació d'una
gestió més eficaç per millorar la ciència a Espanya”.

Aquestes dades serveixen per assenyalar el greu problema
de fugida de capital humà del nostre país.

Els científics són uns dels principals actius de qualsevol
societat. L'objecte de la present PNL no és incidir en la
necessitat d'augmentar la inversió en I+D+I ni en les polítiques
laborals, empresarials i de foment que afavoreixin la
permanència dels científics al nostre país.

Tots dos són punts importants i vitals per garantir la bona
marxa de la ciència espanyola.

En aquesta ocasió, des de VOX es vol incidir en la visió que
els estudiants, des de primària fins a l'ESO, tenen de la ciència.

La ciència en massa ocasions és percebuda com una matèria
abstracta, allunyada de la vida real. Així, tenim joves usuaris de
la més avançada tecnologia. A ningú no sorprèn que els nens
anomenats natius digitals es manegin des de una edat
primerenca en l'ús de dispositius electrònics de tota mena. Però
ser usuari no significa ser coneixedor de la ciència que hi ha
darrere d'aquests aparells. Això no els predisposa a un interès
per la ciència que pugui materialitzar-se en el futur en una
vocació investigadora.

En deixar-se de costat la curiositat dels nens i joves en nom
d'un model educatiu que continua tractant la ciència com una
cosa abstracta se'ls priva de desenvolupar el seu interès. Al
nostre país, com hem vist en xifres, comptem amb
investigadors en quantitat i qualitat envejable, si bé això no ha
de fer-nos baixar la guàrdia. Hem de ser capaços de
desenvolupar plans educatius que cridin l'atenció dels nens, que
els demostrin que la ciència és real i que tot, per abstracte que
sembli, té una utilitat. Poc els motivarà, per exemple, dominar
la trigonometria bàsica si no s'assumeix que la triangulació
juntament amb la trilateració són principis bàsics per explicar
el funcionament d'un GPS. Els nostres petits estudiants d'avui
han de ser els grans científics de demà.

Com a exemple de l'exposat i com a valuós testimoniatge,
val la pena recuperar la lúcida reflexió de l'astrofísic Neil
deGrasse Tyson al seu pas per Espanya l'any 2016. Neil

deGrasse Tyson és escriptor i divulgador, director del Planetari
Hayden en el Centre Rose per a la Terra i l'Espai, i investigador
associat en el Departament d'Astrofísica del Museu Americà
d'Història Natural. Compta, a més, amb 17 doctorats honorífics
i medalles de la NASA i la Universitat de Columbia entre altres
reconeixements: “Quan penso en Espanya, perquè sóc astrofísic
i per a mi l'Univers és una frontera que hem d'explorar, penso
en un temps en el qual l'exploració era una gran prioritat en
aquest país (…) Un país que va permetre l'exploració que
requeria diners, risc i valentia. Per descomptat em refereixo als
temps d'Isabel i Fernando que van fer possible el viatge de
Colón. (…). M'altera pensar que, a la meva escola a la ciutat de
Nova York, jo vaig créixer en el comtat del Bronx i vaig
estudiar en una escola pública, calia fer un examen per entrar,
però era pública. I en aquesta escola pública hi ha vuit premis
Nobel entre els que es van llicenciar. Aquesta és la mateixa
xifra que té Espanya. Si comparem aquestes dues xifres, un
arriba a la conclusió que hi ha alguna cosa que no està ocorrent
a Espanya. És una cosa que jo crec que sorprendria les
persones que estaven al càrrec d'Espanya fa 500 anys. On és
l'exploració?”

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar un pla curricular i extracurricular de
foment de la ciència en les etapes educatives de Primària,
Secundària i ESO.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en la relació d'aquest pla es compti amb les
diferents forces polítiques amb representació a la cambra balear
i els experts que totes les parts proposin per aconseguir un
acord que pugui transcendir la present legislatura.

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

I)
RGE núm. 15976/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a segona oportunitat per a autònoms
i PIME, davant la Comissió de Turisme i Treball
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Urgeix presentar
mesures per pal·liar els efectes de l'increment de la desocupació
i la destrucció d'empreses amb motiu de la crisi provocada per
la pandèmia de la COVID-19.

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 i els seus
conseqüents efectes en l'economia han produït la paralització
de l'activitat d'un importantíssim nombre d'empresaris/pimes i
autònoms. La crisi actual està fent i farà, lamentablement i
inevitablement, que part del sector empresarial/autònoms no
puguin superar la falta total d'ingressos i fins i tot la reducció
durant aquest exercici, provocant el cessament de la seva
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activitat, el tancament definitiu dels seus negocis amb les
pèrdues, impagaments, deutes, etc.

Avui dia, podem afirmar que hi ha autònoms que
desconeixen la “Llei de segona oportunitat”, aprovada el 2015;
això és la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de
segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres
mesures d'ordre social. Permet exonerar deutes,
descarregar/alleugerir la càrrega financera i altres mesures. La
seva finalitat és solucionar deutes quan la situació financera és
classificada com insostenible i dóna pas a una “segona
oportunitat”.

Ja en el seu moment, es va adoptar la Directiva 2019/1023
del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019
sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes
i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l'eficiència dels
procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de
deutes, té per objectiu que les empreses i els empresaris viables
que es trobin en dificultats financeres tinguin accés a marcs
nacionals efectius de reestructuració preventiva que els
permetin continuar la seva activitat; que els empresaris de bona
fe insolvents o sobre endeutats puguin gaudir de la plena
exoneració dels seus deutes després d'un període de temps
raonable, la qual cosa els proporcionaria una segona
oportunitat; i que es millori l'eficàcia dels procediments de
reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, en
particular amb la finalitat de reduir la seva durada.

La reestructuració ha de permetre als deutors en dificultats
financeres continuar la seva activitat empresarial, íntegrament
o en part, modificant la composició, les condicions o
l'estructura de l'actiu i del passiu o de qualsevol altra part de la
seva estructura de capital -en el seu cas mitjançant la venda
d'actius o de part de l'empresa o, quan així ho prevegi el dret
espanyol en el seu conjunt- així com fent canvis operatius.

A més de tot l'esmentat fins al moment, és important
destacar que el Tribunal Suprem, en una sentència de 2 de
juliol de 2019, amb núm. 381/2019, va establir que són
susceptibles d'incorporar els deutes contrets amb Hisenda i la
Seguretat Social, alguna cosa que fins llavors no estava
reconegut i que obre encara més el ventall de possibilitat per
començar de zero.

Des del Grup Parlamentari Ciutadans entenem que estem
davant una qüestió fonamental i que cal donar la importància
i la prioritat que mereix l'impuls i els mitjans necessaris per
l'efectiva “segona oportunitat”, fent especial esment al sector
dels autònoms.

Per tot l'exposat el Grup Parlamentari Ciutadans presenta
aquesta 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la posada en marxa d'una campanya informativa
dirigida als autònoms i PIME sobre tots els tràmits que s'hagin
de realitzar per poder acollir-se/beneficiar-se de les ajudes
actuals derivades de la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de
mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega
financera i altres mesures d'ordre social.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que doti una línia d'ajudes específiques per afavorir que
les PIME i els autònoms que reuneixin els requisits de la Llei
25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat,
reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social,
es reincorporin al teixit productiu de la nostra comunitat en
condicions viables.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la presentació immediata del Pla d'Autoocupació i
Foment de l'Emprenedoria 2021-2024 per a les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la incorporació d'iniciatives i mesures efectives
destinades a la "segona oportunitat” dins del Pla
d'Autoocupació i Foment a l'Emprenedoria 2021-2024 per a les
Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que estableixi exoneracions totals o parcials, si n'és el
cas, en relació amb els deutes contrets per part del sector
empresarial/autònoms amb l'administració.

Palma, a 4 de novembre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La portaveu suplent
Patricia Guasp i Barrero

J)
RGE núm. 15977/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
necessitat de modificar la legislació en matèria relativa als
tractaments dentals, 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, els Grups
Parlamentaris Unidas Podermos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: A causa dels milers de
persones afectades per la fallida de l'empresa Dentix a les quals
cal donar una solució el més aviat possible.

La situació actual de l’empresa Dentix pot deixar centenars,
fins i tot milers, d’afectats a les Illes Balears, on a més hi haurà
bé persones que hagin pagat tractaments encara no iniciats o
també en altres casos, tractaments que no han finalitzat tot i
haver-se pagat.

Aquestes empreses funcionen amb campanyes publicitàries
molt agressives i amb baixos preus, sent per tant la majoria dels
seus usuaris, persones que no tenen accés a la salut bucodental
en la majoria de clíniques privades del sector, i cauen sota el
parany d’una publicitat que en ocasions no és transparent i que
no està regulada, com passa a països europeus, com Alemanya,
Bèlgica o França on hi ha fortes restriccions a aquest tipus de
publicitat o senzillament està prohibida.

Per altra banda la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats
professionals, ha de ser modificada, ja que en l’actualitat es
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permet la intervenció de fons d’inversió (fins i tot fons voltor)
que controlen aquests negocis per especular i aconseguir
benefici ràpid.

Queda palès que l’actual Reial decret 1594/1994, de 15 de
juliol, pel qual es desenvolupa el previst a la Llei 10/1986, que
regula la professió d'odontòleg, protèsic i higienista dental, així
com les normatives a nivell autonòmic, són insuficients per als
ciutadans que són usuaris d’aquestes clíniques, quan finalment
hi ha una fallida econòmica i acaben tancant i deixant milers
d’afectats.

Hem de pensar així mateix, que a més dels usuaris i clients,
la facilitat per muntar negocis especulatius com aquest de curta
durada, també arrossega centenars de treballadors, que amb el
tancament queden a l’atur.

La comunitat autònoma, i més en concret la Direcció
General de Consum, pot ajudar en el tràmit de les queixes dels
consumidors i informar a aquests de com aconseguir la
suspensió del pagament o la cancel·lació del crèdit que es
tingui amb entitats financeres, però això no basta.

Necessitem un canvi legislatiu ja i, ja que les competències
són de l’Estat, han de ser per tant els ministeris de Sanitat i de
Consum que han d’impulsar aquests canvis.

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

Proposició no de llei

El Parlament insta el Govern central que legisli, en l’àmbit
de les seves competències, per assolir els següents objectius:

a) Que sigui obligatori que les clíniques disposin d’una
pòlissa de caució o un aval per cobrir el risc de tancament o
fallida, davant els seus usuaris i dels tractaments mal fets.

b) Que el Govern central obligui a regular la publicitat
d’aquestes empreses, prohibint la publicitat agressiva i
enganyosa o com a mínim limitant-la, així com obligar a donar
informació pública de fàcil accés de totes les dades
identificatives i rellevants pels consumidors de les clíniques
dentals, com odontòlegs responsables dels serveis i les
assegurances de responsabilitat civil, la seva publicitat en els
registres existents a les comunitats autònomes i als ministeris
de Sanitat i de Consum.

c) Garanties de l’accés i la recuperació de les històries
clíniques, desenvolupant la Llei 41/2002 i anticipant el destí i
la conservació de les històries clíniques en cas de tancament de
l’establiment.

d) Regulació de la publicitat sanitària.

e) Publicació i màxima transparència de sancions
imposades, tant en l’àmbit de consum com de salut.

Palma, a 3 de novembre de 2020
Els diputats
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Irantzu Fernández i Prieto

Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

K)
RGE núm. 15983/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a finançament de mascaretes,
davant la Comissió de Salut.

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

Amb la declaració per l'Organització Mundial de la Salut de
la pandèmia per la COVID-19 el passat 11 de març de 2020 i
posterior declaració de l'estat d'alarma a Espanya, mitjançant
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14 de març),
successivament prorrogat, el ministre de Sanitat ha quedat
habilitat per dictar les ordres, resolucions, disposicions i
instruccions interpretatives que, dins del seu àmbit d'actuació
com a autoritat delegada, siguin necessàries per garantir la
prestació de tots els serveis, ordinaris o extraordinaris, amb
vista a la protecció de persones, béns i llocs.

A l'empara d'aquesta regulació, de caràcter urgent i
extraordinari, s'ha dictat l'Ordre SND/422/2020, de 19 de maig,
per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de
mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19. S'ha justificat la publicació d'aquesta ordre indicant
que l'evolució de la crisi sanitària ha obligat a adaptar i
concretar les mesures adoptades, per assegurar l'eficiència en
la seva gestió, i donada la ja reconeguda alta transmissibilitat
del SARS-CoV2.

D'aquesta manera, i des del passat 21 de maig, resulta
obligat l'ús de mascareta de qualsevol tipus, encara que
preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i
boca, per part de la població major de 6 anys (recomanable en
nens de 3 a 6), amb determinades excepcions. I tot això en la
via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat
d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui
possible mantenir una distància de seguretat interpersonal
d'almenys dos metres.

Recentment es publica el Reial decret 926/2020, de 25
d'octubre, pel qual es declara de nou l'estat d'alarma per
contenir la propagació d'infeccions causades per la
SARS-CoV-2 en el qual s'indica:

a) La prestació farmacèutica comprèn els medicaments i
productes sanitaris i el conjunt d'actuacions encaminades al fet
que els pacients els rebin de manera adequada a les seves
necessitats clíniques, en les dosis precises segons els seus
requeriments individuals, durant el període de temps adequat i
al menor cost possible per a ells i per a la comunitat. El vigent
sistema d'aportació farmacèutica és el previst en l'article 102
del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels
medicaments i productes sanitaris, aprovat per Reial decret
legislatiu 1/2015, de 24 de juliol (d'ara endavant, Llei del
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medicament). Aquest precepte acull la redacció de l'anterior
article 94 bis, introduït en la mateixa llei pel Reial decret llei
16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut (SNS) i millorar la
qualitat i seguretat de les seves prestacions.

b) Ha de diferenciar-se el seu contingut en funció de:
• Pacients no hospitalitzats: Comprèn la indicació,

prescripció i dispensació dels següents productes: els
medicaments segons indicacions de finançament del SNS,
els efectes i accessoris (CE) segons normativa de
finançament del SNS, les fórmules magistrals i els preparats
oficinals elaborats per les oficines de farmàcia; les vacunes
individualitzades antial·lèrgiques i les vacunes
individualitzades bacterianes, segons prescripció
facultativa; (queden exclosos els productes d'utilització
cosmètica, dietètics, aigües minerals, elixirs, dentifricis i
altres productes similars; els medicaments qualificats com
a publicitaris; els medicaments adscrits als grups o subgrups
terapèutics exclosos del finançament per la normativa
vigent; els medicaments homeopàtics; i els efectes i
accessoris dels quals es realitzi publicitat dirigida al públic
en general.)

• Pacients hospitalitzats: Comprèn els productes farmacèutics
que necessitin els pacients conforme es recull en la Cartera
de serveis comuns d'atenció especialitzada.

c) Participació econòmica dels usuaris:
1. Aportació normal: 40% sobre el preu de venda al

públic.
2. Aportació reduïda: 10% sobre el preu de venda al

públic (màxim 4,26 ?/envàs): medicaments per al
tractament de malalties cròniques o greus; efectes i
accessoris pertanyents als grups reglamentàriament
establerts; medicaments a través de recepta oficial per
als malalts de SIDA.
3. Exempts d'aportació (TSI001): pensionistes i
col·lectius assimilats, afectats de síndrome tòxica i
persones amb discapacitat en els supòsits contemplats
en la seva normativa específica; tractaments derivats
d'accidents de treball i malaltia professional; productes
la dispensació dels quals a l'usuari es realitzi en els
centres o serveis assistencials sanitaris.
4. Les mesures compensatòries hauran de ser de caràcter
terapèutic i també preventives en el cas de la COVID-19
atès que és impossible saber si una determinada persona
serà contagiada pel SARS-CoV-2. Per aquesta raó, i
perquè el Govern ha dictat el seu ús obligatori, les
mascaretes hauran de ser finançades íntegrament.

Amb les premisses anteriors i en la situació actual d'estat
d'alarma, que torna a colpejar als sectors econòmics més febles,
però més necessaris, en el continuisme de la tràgica gestió d'un
govern insolvent, multitud de famílies estan veient afectada
greument la seva economia i no poden arribar a comprar els
aliments més bàsics i necessaris. Ens trobem sens dubte
immersos en una emergència alimentària creixent en les llars
dels nostres veïns.

Aquestes persones, que abans eren contribuents a la caixa
pública, necessiten que sigui ara aquesta institució qui els presti
el servei obligat per a la seva protecció i prevenció enfront del
virus.

Per si no fos prou, el Govern de Sánchez no ha permès el
cobrament dels ERTO i l'ingrés mínim vital s'autoritza de
manera qüestionable. Això fa que la càrrega d'adquirir
productes d'obligatorietat recentment regulada suposi en moltes
famílies un esforç intolerable.

La situació és crítica, i davant les situacions crítiques, s'han
de reclutar tots els mitjans a l'abast. Aquest grup ja ha presentat
múltiples propostes per pal·liar les necessitats bàsiques i
continuarà presentant quantes siguin necessàries, però avui
plantegem la solució a una qüestió que afecta massa famílies:
cap mare no ha de triar entre comprar llet o mascaretes, cap
persona major no ha de triar entre escalfar la llar o comprar
mascaretes.

Per tot això, el Grup parlamentari VOX-Actua Baleares
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les següents mesures:

1. El finançament total de les mascaretes, higièniques o
quirúrgiques, mentre siguin d'ús obligatori per a tota la
població major de sis anys i, una vegada finalitzat l'estat
d'alarma, el finançament total per al sol·licitant amb prescripció
mèdica.

2. La dotació en els pressupostos de la comunitat autònoma de
la partida corresponent per a aquest finançament o, en cas que
ja hagin estat aprovats, la modificació de crèdits a tal fi, sense
incrementar la despesa total del pressupost. 

3. La distribució d'aquestes mascaretes a través dels
ajuntaments, establint el mecanisme més adequat i segur per al
seu efectiu lliurament als veïns.

4. Instar el Govern d'Espanya al finançament parcial de les
mascaretes higièniques o quirúrgiques, una vegada finalitzat
l'estat d'alarma i quan el seu ús sigui declarat com a
recomanable i no obligatori. A tal fi, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de la nació a presentar un projecte de
llei per a la modificació de la Llei de l'IVA per declarar
exempta d'aquest impost l'adquisició de mascaretes per
particulars.

Palma, a 5 de novembre de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

L)
RGE núm. 15984/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a declaració de la caça com
activitat essencial, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
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La caça genera a Espanya genera un benefici de 6.475
milions d'euros. A Balears hi ha més de 17.000 caçadors amb
llicència; els vedats dedicats a l'activitat cinegètica a la nostra
regió superen els 1.500. Més enllà de l'impacte econòmic, la
caça suposa un control de la sobrepoblació de les espècies, així
com la cura, la gestió i el manteniment del medi natural.

Si a això sumem que aquesta activitat es desenvolupa a
l'aire lliure i sense provocar aglomeracions pot entendre's
perquè més de seixanta entitats representatives del món rural a
tota Espanya han subscrit una carta enviada al president del
Govern, en la qual reclamen la declaració oficial de la caça
com a activitat essencial.

Davant aquesta situació hem de tenir en compte les greus
conseqüències que tindria un descens significatiu de la caça
durant els pròxims mesos associat a les restriccions per la
pandèmia ja que ocasionarien una superpoblació d'algunes
espècies silvestres (torcaces, cabres, etc.) amb conseqüències
ambientals i econòmiques, de salut pública i de sanitat animal
molt negatives per a Balears. L'impacte econòmic de la caça a
Balears oscil·la entre els 6 i els 7 milions d'euros.

És especialment destacable l'impacte en la sobreabundància
de torcaces i cabres. Aquesta espècie creix de manera
exponencial i la reducció de la caça suposaria que l'any 2021
ens podríem trobar amb un increment sense precedents de la
població balear d'aquesta espècie en diversos milers
d'exemplars, veritablement difícils de controlar en anys
esdevenidors i posant en greu perill les produccions i cultius
agrícoles, etc.

Les més de seixanta entitats i especialistes de tota Espanya
que subscriuen aquest escrit avisen de cinc riscos associats a la
possible paralització de la caça, tots ells avalats per nombrosos
estudis científics i aplicables a Balears:

1. Severs perjudicis per a la seguretat viària i ciutadana amb un
increment dels accidents de trànsit.

2. Nombrosos danys en els cultius, ja que es multiplicaran les
afeccions en les collites de cereals, lleguminoses, pastures, etc.

3. Generació de desequilibris ecosistèmics. La impossibilitat
del control poblacional cinegètic a l'ecosistema suposa un
descontrol de la capacitat de càrrega del medi natural, amb
severes afeccions a espècies sensibles, vulnerables o en perill
d'extinció.

4. Efecte directe sobre el món rural, amb importantíssimes
pèrdues econòmiques.

Cal tenir també en compte que per les seves característiques
pròpies i les condicions en les quals es desenvolupa, la caça no
és una situació “de risc” de transmissió del coronavirus, i
gràcies a les mesures de protecció emprades no hi ha
possibilitat de contactes estrets.

És important destacar que no existeix un mètode alternatiu
a la caça per aconseguir l'equilibri poblacional que sigui a més
sostenible socialment, econòmicament i ambientalment.

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que declari la caça com a activitat essencial i permeti
el lliure desplaçament dels caçadors entre la seva residència i
el lloc on es desenvolupi l'activitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que els desplaçaments puntuals de caçadors siguin
considerats com una de les excepcions a les possibles
normatives de confinament, conformement amb la normativa de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i seguint les guies de
bioseguretat per a la prevenció de la COVID-19 promulgades
per les autoritats competents.

Palma, a 5 de novembre de 2020
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

M)
RGE núm. 16008/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Parc Nacional Marítimoterrestre de Cabrera,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

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

Segons la Resolució de 7 de febrer de 2019, de l'Organisme
Autònom Parcs Nacionals, es publica l'Acord del Consell de
Ministres d'1 de febrer de 2019, pel qual s'amplien els límits del
Parc Nacional Marítimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera per
incorporació d'espais marins confrontants a aquest. Sobre la
base de l'article 11.2 de la Llei 30/2014, de 3 de desembre, de
parcs nacionals, amb data 1 de febrer de 2019, el Consell de
Ministres ha acordat l'ampliació del Parc Nacional
Marítimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera per incorporació
d'espais marins confrontants amb aquest. La gestió d'aquesta
ampliació del Parc serà únicament i exclusivament de l'Estat,
per la qual cosa passa a ser un parc cogestionat amb el Govern
balear.

Els objectius generals entre altres de l'ampliació són:
Contribuir a la conservació i la recuperació del medi marí de
les Illes Balears i d'Espanya i de la mar Mediterrània en el seu
conjunt.
• Incorporar per primera vegada, tant al nostre país com a la

Mediterrània, el medi marí pelàgic al sistema de
conservació basat en àrees marines protegides mitjançant la
figura de protecció espacial que atorga els més alts
estàndards de conservació, com és la de parc nacional.

• Regular i consolidar un teixit d'activitat econòmica
compatible amb la figura del Parc Nacional, particularment
la pesca professional de caràcter artesanal, important ben
cultural immaterial a la Mediterrània, per convertir-lo en
sostenible a llarg termini i millorar la qualitat social i
ambiental de l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc
Nacional.

• Protegir per primera vegada a Espanya una àmplia zona de
talús -el denominat Talús Emile Baudot, situat a l'ES de
Cabrera Gran-, d'extraordinària importància ecològica com
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a zona de presència i alimentació de cetacis, grans filtradors
i esquals.

• Regular les activitats humanes que es desenvolupen en les
aigües de la zona d'ampliació per fer-les compatibles amb
els objectius primordials de conservació.

• Augmentar significativament el percentatge d'aigües
territorials protegides per Espanya, contribuint al
compliment dels compromisos internacionals en matèria de
protecció del medi marí, en particular l'anomenat objectiu
11 de les Metes d'Aichi del Pla Estratègic per a la Diversitat
Biològica 2011-2020 del Conveni per a la Diversitat
Biològica.

Segons la convenció de les Nacions Unides sobre el dret de
la Mar de 1982, la República Popular d'Algèria podria “exercir
els seus drets sobirans en matèria d'exploració i ús de recursos”
i “les dues parts han de negociar” i segons declaracions de la
Ministra d'Afers exteriors Arancha González Laya, “Espanya
va presentar de manera oral la seva oposició a la norma
aprovada per Algèria per a delimitar les seves aigües a la
Mediterrània però que encara no ha començat la negociació
entre tots dos”.

Davant els fets esdevinguts en les últimes setmanes, amb el
coneixement de l'ampliació per Decret per part d'Algèria en
2018 del llavors President Abdelaziz Bouteflika, de les seves
aigües marítimes jurisdiccionals fins a solapar les aigües del
Parc Nacional Marítimoterrestre de Cabrera.

Sabent que el petroli i el gas són la base de la seva fràgil
economia i suposen el 95% de les seves exportacions i tenint en
compte el nou contracte signat entre Espanya i Algèria per al
subministrament de gas fins a 2030, a més de que som un país
estratègic per a ells, ja que ens subministra aproximadament la
meitat del gas que consumim, és bastant alarmant aquesta
ampliació d'aigües jurisdiccionals.

Perquè després de les últimes notícies de la visita del
President Sánchez a Algèria la segona setmana d'octubre de
2020, tot sembla indicar que existeix un preacord de no
interferència, atesa  la renovació del subministrament de gas
per al nostre país per part de Naturgy, així com altres interessos
d'empresaris espanyols com són Abengoa amb les dessaladores,
les refineries de Tècniques Reunides o Dur Felguera, empresa
especialitzada a muntar plantes de cicle combinat de gas.

Segons totes les informacions que van apareixent, és clara
la relació entre Espanya i Algèria, però no entenem com no s'ha
obligat ja al govern Algerià a retirar el seu decret de 2018 i
retornar les coses a la seva situació anterior. Està passant el
temps i la situació segueix igual. Que Espanya sigui el tercer
client d'Algèria, gairebé tot d'exportacions d'hidrocarburs fa
que pensar i molt. Segons declaracions del mateix president, el
Sr. Sánchez, Algèria és un mercat prioritari per a Espanya.

D'altra banda està el perill que aguaita al nostre sector
pesquer, perquè l'arribada d'embarcacions de pesca algerianes
prop de les nostres aigües de moment està sent molt puntual
però no sabem fins quan.

D'altra banda, si som conscients que encara existeix un
projecte d'explotació de jaciments de gas o hidrocarburs vigent,
el qual no ha estat arxivat, Medsalt 2, el qual se situa en aigües

entre Mallorca i Eivissa i al sud de les Pitiüses i el mètode de
les quals és el mateix de les empreses petrolíferes, és del tot
alarmant que el Govern Balear no hagi estat notificat de tals
esdeveniments. Als ciutadans de Balears i al nostre grup
parlamentari ens preocupa molt l'actual situació i més tenint en
compte els projectes que continuen vigents d'exploració
d'hidrocarburs prop de les nostres costes.

La protecció del nostre paisatge i el nostre patrimoni marí
és i ha de ser un dels objectius.

Les Illes Balears i les aigües que ens envolten són de gran
interès ecològic i en conseqüència econòmic. A més són molts
els esforços duts a terme per la ciutadania i l'Aliança Mar Blava
al llarg d'una dècada per poder alliberar la nostra mar
Mediterrània de perills com les prospeccions petrolíferes o de
gas i aconseguir declarar la ruta dels cetacis d'interès general.
Recordem també que aquesta zona al sud de Formentera va ser
proposada com a Santuari de la Tonyina Vermella al
Mediterrani.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
informar per què no es va notificar al Govern de les Illes
Balears del Decret d'Algèria sobre l'ampliació d'aigües
jurisdiccionals marítimes en ser aquest un cogestor del Parc
Nacional Marítimoterrestre de Cabrera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que informi de quan va tenir coneixement de l'ampliació de la
zona d'exclusió marítima del Parc Nacional de Cabrera i quines
relacions ha mantingut amb el govern algerià des de llavors per
a preservar els nostres interessos.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que informi en quina mesura són susceptibles d'afectar aquests
fets l'entorn de Parc Nacional Marítimoterrestre de Cabrera i en
conseqüència tot l'espai marítim, medi ambiental i econòmic de
les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l'Estat que informi de les accions que té
previstes davant el fet del solapament d'aigües marítimes
jurisdiccionals entre Espanya i Algèria.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que insti el Govern de l'Estat a informar si té
coneixement de si l'ampliació d'aigües marítimes
jurisdiccionals per part d'Algèria, és a dir de la zona d'exclusió
econòmica a la Mediterrània està relacionada amb possibles
interessos econòmics algerians.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que sol·liciti al Govern de l'Estat a atorgar la màxima
prioritat política a la defensa de la sobirania espanyola sobre
les seves aigües territorials en relació amb la unilateral extensió
per part del Govern d'Algèria de la seva Zona Econòmica
Exclusiva (ZEE). Aquesta extensió vulnera la sobirania
espanyola sobre les aigües territorials del Parc Nacional
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Marítimoterrestre de Cabrera i, en conseqüència, ha de ser
rebutjada amb total fermesa pel Govern d'Espanya.

Palma, a 5 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

N)
RGE núm. 16011/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a trasllat de l'ambulatori El Carme a l'Hospital
General, 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 proximitat de
les dates previstes per al trasllat de l'ambulatori d'El Carme a
l'Hospital General i la disconformitat manifestada per diferents
sindicats i professionals sanitaris, es fa necessari i urgent un
pronunciament de la cambra al respecte.

El passat 31 d’octubre coneixíem a través dels mitjans de
comunicació que el Govern de les Illes Balears ha previst el
trasllat de l’ambulatori El Carme a l’Hospital General els dies
9, 10 i 11 de desembre. Amb la previsió de començar a passar
consulta a les noves instal·lacions el proper 14 de desembre.

Aquesta decisió es contraria al criteri dels professionals del
centre i del Sindicat SATSE que consideren que no és el
moment de passar d’un edifici espaiós i amb ventilació a un
espai més petit que no està adaptat a una pandèmia com
l’actual. Consideren que “és un despropòsit que es faci aquest
trasllat en el moment actual, amb les dades epidemiològiques
que tenim i una pandèmia a sobre”.

El centre El Carme consta de quatre plantes, amb sales
d’espera, zones amplies i ventilades. Els treballadors del centre
critiquen que a la nova ubicació només comptaran amb una sala
d’espera, amb la meitat de la capacitat.

Per una altra banda, el Sindicat d’Infermeria també
adverteix que quasi el 100% dels professionals que treballen a
l’ambulatori El Carme tenen un informe de salut laboral per ser
personal de risc. Pel que critiquen passar d’un centre sense
COVID a un hospital que acull pacients contagiats.

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 posposar el trasllat del centre El Carme a l’Hospital
General i a consensuar la data amb el personal del centre.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a garantir, al nou centre, la seguretat laboral i sanitària

dels professionals i dels pacients, així com a adaptar els
accessos a l’Hospital General per a persones amb mobilitat
reduïda i a garantir l’accés amb transport públic.

Palma, a 7 de novembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

O)
RGE núm. 16029/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a paralització i
proposició d'alternatives al trasllat de l'ambulatori d'El
Carme a l'Hospital General, 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 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: L'imminent trasllat de
l'ambulatori d'El Carme a l'Hospital General previst per als dies
9,10 i 11 de desembre de 2020, fa necessari que la comissió de
Salut conegui i debati sobre aquest assumpte el més aviat
possible.

El passat 29 d’octubre es va comunicar al personal sanitari
de l’ambulatori d'El Carme, el trasllat a les noves instal·lacions
reformades a l’antic quiròfan de l’Hospital General. Sembla
que els Serveis Centrals del Servei de Salut ocuparan en un
futur aquest edifici de consultes especialitzades, “heretat” de
l’Ibsalut.

Segons informació apareguda a premsa i ratificada pel
personal sanitari als representants d’aquest grup parlamentari,
el nou espai no compta amb les dimensions necessàries per al
trànsit i l'espera dels pacients. Més ara amb la pandèmia de la
COVID-19, que redueix les àrees tancades a un 30% del seu
aforament.

A més el nou espai dissenyat a l’Hospital General per
ubicar aquestes consultes de l’hospital de referència de les Illes
Balears (Son Espases), no reuneix les condicions adients a les
zones comunes del personal (wc, vestuaris petits, sala de
descans). També es dóna la paradoxa que les consultes
d’oftalmologia compten amb finestres, quan hauran d’estar
tancades per fer les exploracions als pacients, i que les
consultes que requereixen llum i ventilació no compten amb
elles.

Tots els sindicats de Son Espases han presentat un escrit
conjunt a l’Ibsalut en contra del trasllat, per no reunir les
instal·lacions de l’Hospital General les condicions necessàries,
perquè el personal sanitari dugui a terme la seva tasca.

També ens sembla molt preocupant una sala d’espera d’uns
70-80 m2 sense finestres i sense ventilació natural, en contra de
les recomanacions sanitàries per la pandèmia de COVID, ja que
són potencialment els espais més contagiosos.
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Per una altra banda, en aquest moment l’ambulatori d'El
Carme compta amb molt més espai de sales d’espera per cada
planta, en total quatre. La ubicació proposada només una sala.
Per tant, reduir en plena pandèmia les consultes que ara
s’ubiquen a quatre plantes a tan sols una i amb tam poc espai,
ens sembla una mala idea i fins i tot temerària, en aquests
moments greus pel nombre de contagis existents.

D’altra banda, tampoc no ens sembla bé que se citin
pacients que pertanyen a altres sectors de l’illa de Mallorca a
unes consultes ubicades a l’Hospital General per la seva difícil
accessibilitat.

De cada vegada són més complicats els accessos a la ciutat
de Palma. Aquesta zona compta amb l’Acire del carrer Unió i
de Santa Magdalena. Si un pacient és citat a les consultes de
l’Hospital General i s’hi ha de traslladar amb el seu vehicle
privat des de Artà, Manacor, Campos, Port d’Alcúdia ha
d’aparcar als estacionaments privats de plaça Major i Via
Roma. Si tenen mobilitat reduïda suposa que el conductor ha
d'acompanyar el pacient fins a la porta de l’Hospital General,
dirigir el vehicle a les zones d’estacionament de pagament (és
quasi impossible trobar un lloc d’estacionament a la plaça de
l’hospital), pujar a peu, assistir amb el seu familiar a la consulta
(si hi cap de dins) i tornar a baixar la costa de l’hospital i
recollir el seu familiar.

Des del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears pensam que traslladar les consultes de l’ambulatori d'El
Carme a l’Hospital General és un desgavell per tots els
arguments plantejats. Se'ns fa difícil pensar que no hi ha un
espai més accessible per ubicar-hi les dites consultes
especialitzades.

Traslladar les oficines del Servei de Salut de l’edifici ubicat
al carrer de la Reina Esclaramunda al carrer d'El Carme no ens
sembla prioritari. Però sí que els volem fer unes propostes
connectades a les vertaderes necessitats de la gent.

El nostre esperit vol ser constructiu i de tenir cura dels
ciutadans i ciutadanes.

A aquest mateix centre de Palma, als barris de Sant Jaume,
d'El Carme, de Sa Gerreria viu molta població gran. Són moltes
d’aquestes persones que sol·liciten tenir un centre de salut més
proper, per no haver de desplaçar-se fins al centre de salut de
Casa del Mar.

Ens consta que al llarg d’aquests anys han rebut moltes
peticions d’usuaris que demanaven rebre assistència d’atenció
primària al Centre de Salut de Valldargent, però que són
denegades per sistema. Tals varen ser les peticions que al
mateix ambulatori d'El Carme hi va haver una consulta mèdica
per atendre a aquestes persones majors i amb dificultat de
mobilitat que depenen dels seus familiars per a desplaçar-se al
Moll vell de Palma.

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

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a paralitzar el trasllat de les consultes i el
personal de l’ambulatori del Carme a l’Hospital General.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a destinar l’àrea de consultes de la primera
planta de l’Hospital General per a la creació d’una Unitat
Bàsica de Salut per als usuaris d’atenció primària, que ara s’han
de desplaçar fins al Moll Vell de Palma. Mantenir consultes
especialitzades per als pacients dels sectors dels centres de
salut Valldargent, Casa del Mar, S’Escorxador i Camp Redó,
tenint en compte l’espai existent.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a traslladar al Servei de Planificació de
l’Ibsalut la possibilitat de la construcció d’un espai, per ubicar
les consultes externes de l’Hospital de Son Espases, a un dels
solars de l’Hospital Psiquiàtric on es construirà el nou macro
centre de salut, que acollirà les targetes sanitàries dels centres
de salut S’Escorxador i Camp Redó. D’aquesta manera es
facilitaria l’accés dels pacients i dels treballadors a aquesta àrea
de consultes especialitzades, evitant circular amb el seu vehicle
per centre de la ciutat de Palma.

Palma, a 6 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu suplent
Josep Melià i Ques

P)
RGE núm. 16035/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
modernització de l'administració pública de la CAIB,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

Existeix un cert consens pel que fa a la importància de
l'accés a Internet, ja que sense connectivitat, les empreses, les
institucions, les persones s'enfronten a barreres per poder
participar en les xarxes socials i econòmiques que caracteritzen
a la societat del segle XXI. És per això, que la inclusió digital
és un element per fer front a les desigualtats socioeconòmiques.
Un repte al qual hem de fer front durant els pròxims anys és el
de la digitalització de l’Administració Pública. L’actual situació
de crisi ha evidenciat les mancances en la gestió dels serveis
burocràtics i administratius.

Les Llei 39 i 40 d’1 d’octubre de 2015, han creat un nou
marc legislatiu en l’àmbit del procediment administratiu comú
i règim jurídic del sector públic. Aquest nou marc està pautat
per uns objectius ambiciosos encaminats a establir un nou
model de relació entre l’administració amb els ciutadans i les
empreses. Es tracta d’un nou model basat en la implantació de
les noves tecnologies en tots els nivells d’organització i gestió
dels procediments administratius.
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Les passes donades en aquest sentit són insuficients a la
nostra comunitat autònoma i resulta necessari actualitzar el
marc legislatiu.

Cal seguit avançant en la implantació dels objectius fitxats
en les lleis esmentades, consistents entre altres coses en la
implantació de la tramitació electrònica dels procediments
administratius en totes les seves fases, l’eliminació del paper en
els procediments, una administració més àgil, transparent i
accessible per a tota la ciutadania.

Per fer front a aquest repte és necessari un desenvolupament
normatiu i reglamentari que reguli els aspectes tècnics,
organitzatius, jurídics i procedimentals. Així com, potenciar la
interoperabilitat efectiva entre administracions.

Una administració del segle XXI ha de donar resposta a la
creixent demanda social d’una administració moderna,
facilitadora de tràmits i serveis, eliminant tràmits i retards
innecessaris en la tramitació de qualsevol procediment, és a dir,
una administració al servei de la ciutadania.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, dins l'àmbit de les administracions
públiques, l’adaptació als nous entorns d'innovació tecnològica
i la digitalització de la seva activitat. Amb l’adient
desenvolupament normatiu i reglamentari que reguli els
aspectes tècnics, organitzatius i jurídics dels procediments.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar accions formatives pel conjunt del
personal de l’Administració per impulsar la implantació de
l’administració electrònica de cara a l’entrada en vigor de les
Lleis 39/2015 i 40/2015.

Palma, a 9 de novembre de 2020
Els portaveus
Maria Esperança Sans i Regis
Pilar Carbonero i Sánchez
Miquel Ensenyat i Riutort

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 15865/20, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del gerent de
Son Espases sobre els motius de la no-realització de proves
per detecció de coronavirus als pacients que hagin
d'ingressar a l'Hospital de Son Espases.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 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 gerent de Son Espases, Sr. Josep Pomar, per tal
d'informar sobre el tema indicat, atesa l'alarma generada entre
pacients i professionals sanitaris.

Palma, a 11 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 15953/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball sobre la notícia de la imminent
presentació d'un ERO (expedient de regulació d'ocupació)
per part de l'empresa mallorquina Majorica.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 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 Turisme i Treball acordi la
compareixença urgent del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal d'informar sobre el tema indicat, atesa
la notícia de la imminent presentació d'un ERO per part de
l'empresa mallorquina Majorica després que aquest mateix
dilluns presentés concurs de creditors davant els jutjats en
resposta a la difícil situació econòmica de l'empresa que podria
afectar més del 50% de la plantilla.

Palma, a 11 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 16012/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
del director general de Promoció Econòmica,
Emprenedoria i Economia Social i Circular sobre la
situació del document RIS3 2021-2027 de nova estratègia
d'especialització intel·ligent de Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 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 Turisme i Treball acordi la
compareixença urgent director general de Promoció
Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, Sr.
Manel Porras, per tal d'informar sobre el tema indicat, atesa la
necessitat urgent d'informació sobre la situació actual del
document de nova especialització intel·ligent de Balears, RIS3
2021-2027, i l'estat d'actuacions realitzades, ja que som a finals
de 2020.

Palma, a 11 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 15950/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de novembre de 2020, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a indemnització per doble residència (plus
22.000 euros), per la pregunta RGE núm. 16034/20, relativa a
valoració del conseller d'Educació, Universitat i Recerca sobre
la reforma educativa i la tramitació de la LOMLOE.

Palma, a 11 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials,

Drets Humans i Esports per a la Proposició no de llei RGE
núm. 8532/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de novembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15957/20, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, i acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a retirada de
distincions a torturadors franquistes, sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Palma, a 11 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la

Proposició no de llei RGE núm. 15153/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de novembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15963/20, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, i acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a suport al comerç de
proximitat i impuls de la demanda interna, sigui tramitada
davant la Comissió d'Economia.

Palma, a 11 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials,

Drets Humans i Esports per a la Proposició no de llei RGE
núm. 6294/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de novembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15979/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a suport a
l'esport femení, sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Palma, a 11 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.

15408/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de novembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
16036/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i
accepta la retirada de  sol·licitud de compareixença urgent de
la directora general d'Innovació, Sra. Núria Riera i  Riera, sobre
las situació del document RIS3 2021-2027 de nova estratègia
d'especialització intel·ligent de Balears.

Palma, a 11 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Habilitació de dilluns i dissabtes als efectes de la

tramitació del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2021. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus i constituïda com a tal en sessió d'aquesta de dia 13
de novembre de 2019, acorda d'habilitar els dilluns i els
dissabtes als efectes de la tramitació del projecte de llei
esmentat.

Palma, a 13 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-069.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-014.pdf#page=117
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-014.pdf#page=117
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-071.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-071.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-073.pdf#page=2
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència de nomenament d’un

funcionari interí per ocupar el lloc de treball
d’administrador de Bases de Dades del cos facultatiu tècnic,
especialitat informàtica, del Parlament de les Illes Balears.

Fets

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada el 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 informàtica del Parlament de les Illes Balears, atesa
la necessitat i la urgència per ocupar el lloc de treball
d’administrador de Bases de Dades de la cambra, vacant i dotat
pressupostàriament mentre no es proveeixi reglamentàriament,
i atendre amb eficàcia i eficiència les funcions pròpies de
l’administrador de Bases de Dades 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 el 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 informàtica 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 al més aviat possible una plaça
vacant d’administrador de Bases de Dades, s’ha considerat
pertinent iniciar el procediment per a 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 informàtica per
ocupar el lloc de treball d’administrador de Base de Dades. La
esmentada plaça serà coberta per l’aspirant que ha quedat en
primer lloc de la borsa extraordinària abans esmentada. 

Aquesta persona ocuparà el lloc de treball d’administrador
de Bases de Dades 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. Barceló Soteras Gabriel Guillem ****2702R
2. Bauzà Pou Gabriel ****6702N
3. Mariano Della José ****1385Y

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 a 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 a ocupar provisionalment el lloc de treball
vacant i d’acord amb la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada l’11  de novembre de 2020, dict
la següent 

Resolució

1. S’ordena el nomenament com a funcionari interí del cos
facultatiu tècnic, especialitat informàtica del Parlament de les
Illes Balears, atesa la necessitat d’ocupar el lloc de treball
vacant d’administrador de Bases de Dades (grup A, subgrup
A2, CE 1161,76€)  mentre no es proveeixi reglamentàriament,
i atès que la persona proposada compleix les condicions
exigides, a la persona que s’esmenta a continuació:

Gabriel Guillem Barceló Soteras DNI núm. ****2702R

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
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quan el lloc se suprimeixi de la relació de llocs de treball i
s’amortitza.

3. S’ordena l’adscripció de la persona esmentada al
departament d’Informàtica de 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’acte 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, 11 de novembre de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears 
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Modificació de l’acord de la Mesa i la Junta de

Portaveus del Parlament de les Illes Balears, davant
l’aïllament o la quarantena per COVID d’un diputat o
diputada.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessions dels dies 11 i 13 de novembre de 2020,
respectivament, adopten per unanimitat l'acord següent:

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sengles sessions de 10 de setembre de 2020,
acordaren, per unanimitat, d’aprovar mesures per desenvolupar
una activitat parlamentària normalitzada.

Ateses les circumstàncies i la dinàmica parlamentària, la
Mesa, en sessió de dia 27 d’octubre de 2020, va adoptar un
acord respecte de les votacions a la sessió parlamentària de dia
28 d’octubre de 2020. A la vista dels resultats satisfactoris
d’aquest acord, la Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus,
per unanimitat, acorden de modificar els acords de dia 10 de
setembre, per la qual cosa es proposa que el paràgraf 4 de la
norma segona (sessions plenàries) i el paràgraf 4 de la norma
tercera (comissions parlamentàries), quedin redactats de la
manera següent:

“Els diputats i les diputades que participin virtualment a la
sessió, votaran simultàniament amb la resta de diputats i
diputades presents.

Quan la Presidència sotmeti a votació algun punt de l’ordre
del dia, dins el mateix lapse de temps de què disposen els
diputats i les diputades presents per prémer el botó de
votació, els diputats i les diputades que hi participin
virtualment emetran el seu vot mitjançant l’exhibició d’un
cartell on hi figurarà exclusivament i d’una manera ben
visible la paraula “SÍ”, “NO” o “ABSTENCIÓ”.

Acabada la votació, el president proclamarà el resultat fent
esment del còmput dels vots dels diputats i les diputades
presents i del còmput dels vots dels diputats i les diputades
que participen virtualment a la sessió.”

Palma, a 13 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 73, de 5 de
novembre de 2020.

-  Pàg. 4189. Disposició addicional sisena.

Les referències contingudes en aquesta disposició, relatives
a la Llei de l'habitatge de les Illes Balears, s'han de considerar
fetes a la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les
Illes Balears, i no a la Llei 3/2018, que és com hi figura.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf#page=66
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf#page=66
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf#page=66
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf#page=66
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-073.pdf#page=29
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