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G) RGE núm. 16269/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
gestions del Govern per rebre les competències de l'Estat pendents de transferència. 4325
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a mesures davant l'increment de casos de COVID-19 a l'ensenyament secundari. 4325
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T) RGE núm. 16282/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per als col·lectius
que estan quedant enrere en aquesta pandèmia. 4327

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 16095/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a efectes sobre les demandes dels treballadors davant l'adjudicació dels serveis informatius a Dalton Audiovisuals, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4327

B) RGE núm. 16130/20, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a estratègia
multimèdia de l'EPRTVIB, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4327

C) RGE núm. 16133/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova
adjudicatària dels Serveis Informatius, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
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D) RGE núm. 16134/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a internalització
dels Serveis Informatius, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4328

E) RGE núm. 16135/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous programes
de Televisió i Ràdio a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4328
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F) RGE núm. 16136/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a criteri periodístic
de les connexions en directe que la ràdio pública realitza durant els plens del Parlament, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4328

G) RGE núm. 16142/20, del diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a emissió
del documental "Tot inclòs", davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4328

H) RGE núm. 16146/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a conveni Joves
Qualificats del SOIB, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4328

I) RGE núm. 16148/20, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes per
emissions simultànies a IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4328

J) RGE núm. 16149/20, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament de
l'Agenda 2030 de les Nacions Unides a les Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. 4329

K) RGE núm. 16150/20, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la nova app
d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4329

L) RGE núm. 16151/20 (rectificat amb l'escrit RGE núm. 16189/20), del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a participació de productores locals en el procés de licitació del Servei d'Informatius, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 4329

3.13. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA

A) RGE núm. 16145/20, del Sr. Daniel Mateo Cemborain, relativa a transport públic nocturn. 4329

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 16067/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi de la possibilitat que a les
farmàcies de les Balears es puguin fer proves per detectar casos de la COVID-19, davant la Comissió de Salut. 4330

B) RGE núm. 16094/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a creació i impuls de
l'Agència de salut pública de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 4330

C) RGE núm. 16137/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a llibertat d'expressió i informació, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència). 4331

D) RGE núm. 16138/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a acreditació de
coneixements sobre patrimoni per a guies turístics, davant la Comissió de Turisme i Treball. 4333

E) RGE núm. 16139/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció de turisme
cultural, davant la Comissió de Turisme i Treball. 4334

F) RGE núm. 16140/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de segments
estratègics turístics, davant la Comissió de Turisme i Treball. 4334

G) RGE núm. 16152/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la Llei orgànica de modificació de la LOE, davant la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència). 4335

H) RGE núm. 16165/20, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a frenar la proliferació de les cases d'apostes, davant la
Comissió d'Economia. 4336

I) RGE núm. 16175/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a promoció i foment
de la producció ecològica, davant la Comissió d'Economia. 4337

J) RGE núm. 16176/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a autònoms, davant la Comissió de Turisme i Treball.
4338
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 10273/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a peticions de preus màxims d'habitatge per municipis. 4339

B) A les Preguntes RGE núm. 6858 a 6860/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a tests de coronavirus a usuaris interns d'Es Mussol, Es Fusteret i Es Pinaret fins a dia 14 d'abril. 4339

C) A la Pregunta RGE núm. 8967/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
resultats de casos/estudis de contacte realitzats per l'equip de rastrejadors a Atenció Primària, Centre de Coordinació COVID-19 del
Govern de les Illes Balears. 4340

D) A la Pregunta RGE núm. 11332/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions del Govern davant la incidència de COVID-19 als campaments de refugiats sahrauís a Argèlia. 4340

E) A la Pregunta RGE núm. 11383/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nous
mitjans per a l'IBANAT. 4340

F) A la Pregunta RGE núm. 11388/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
queixes i suggeriments relacionats amb els serveis sanitaris rebuts a les Illes Balears des d'1 de juliol de 2019 a 31 de juliol de 2020.

4341

G) A les Preguntes RGE núm. 11405 a 11409/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a nombre de declaracions responsables d'inici d'activitat turística per ETH365-UNI,  ETH365-PLURI, ETH60-UNI,
ETH60-PLURI i per estades turístiques a habitatges i de places que s'han presentat des de l'agost de 2017. 4342

H) A la Pregunta RGE núm. 11417/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
campanyes publicitàries i programes de sensibilització específics adreçats a la població juvenil de les Illes Balears envers els brots i
rebrots de la COVID-19. 4342

I) A les Preguntes RGE núm. 11418 i 11419/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a nombre de places turístiques d'estades a habitatges i de places turístiques a hotels, apartaments o hotels/apartaments
que s'han donat de baixa des d'agost de 2017 fins ara. 4343

J) A la Pregunta RGE núm. 11444/20, 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. 4343

K) A la Pregunta RGE núm. 11445/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cues i espera a l'atenció presencial a PAC i centres de salut del Servei de Salut de les Illes Balears. 4343

L) A la Pregunta RGE núm. 11446/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions del servei CoorEducaSalut des de la seva creació. 4344

M) A la Pregunta RGE núm. 11447/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions del servei CoorEducaSalut des de la seva creació. 4345

N) A la Pregunta RGE núm. 11510/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a mesures i protocols durant l'estat d'alarma en els centres sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears. 4345

O) A la Pregunta RGE núm. 11536/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
plans de formació dels treballadors públics a l'àmbit docent, assistencial, de prestació de serveis, sanitari i sociosanitari per informar,
gestionar i fer front a la COVID-19. 4346

P) A les Preguntes RGE núm. 11537 a 11539/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a ingressos de la CAIB procedents de la recaptació de tributs, ingressos al pressupost de la CAIB exercici 2020 procedents
de l'estat (AGR, Govern central) i a ingressos a la CAIB procedents de la Unió Europea des de l'1 de gener al 31 de juliol de 2020.

4346

Q) A la Pregunta RGE núm. 11571/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades
diàries de flux de població flotant a les Illes Balears durant temporada alta. 4346



BOPIB núm. 76 -  20 de novembre de 2020 4307

R) A la Pregunta RGE núm. 11958/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estoc material EPI enfront de la COVID-19 adquirit pel GOIB a partir de 21 de juny, final de l'estat d'alarma. 4347

S) A la Pregunta RGE núm. 13579/20, del diputat Mariano Juan i Guash, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de diverses inversions de l'IBANAT per a 2020. 4347

T) A la Pregunta RGE núm. 13622/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alerta
primerenca davant possibles fenòmens atmosfèrics. 4347

U) A la Pregunta RGE núm. 13626/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotar a les
Illes Balears de destacaments permanents de la Unitat Militar d'Emergències. 4348

V) A les Preguntes RGE núm. 13638 a 13641/20, de la diputada María Tania Marí i Marí del Grup Parlamentari Popular, relatives
a virus del Nil (1 a 4). 4348

W) A les Preguntes RGE núm. 13657 i 13661/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear i a remissió dels informes del Govern
balear al Govern de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència sobre els ports d'interès general excepte el de Palma. 4349

X) A la Pregunta RGE núm. 13658/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relatives a nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la competència
sobre les instal·lacions nàutiques situades als ports d'interès general. 4349

Y) A les Preguntes RGE núm. 13659 i 13663/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear i a remissió dels informes del Govern
balear al Govern de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència de justícia. 4350

Z) A les Preguntes RGE núm. 13660 i 13667/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear i a remissió dels informes del Govern
balear al Govern de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència de costes i litoral. 4350

AA) A la Pregunta RGE núm. 13662/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a remissió d'informes del Govern balear al Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la
competència sobre les instal·lacions nàutiques a ports d'interès general. 4351

AB) A la Pregunta RGE núm. 13668/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a mesures de seguretat que es duen a terme en el trasllat col·lectiu i individual de malalts en ambulàncies. 4352

AC) A la Pregunta RGE núm. 13748/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pesca
realitzada per flota no balear. 4352

AD) A la Pregunta RGE núm. 13759/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a dades d'ingressos de pacients COVID a unitats de crítics i semicrítics. 4352

AE) A les Preguntes RGE núm. 13825 i 13826/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a subcontractes que donen servei a IB3 Televisió i a IB3 Ràdio. 4352

AF) A les Preguntes RGE núm. 13827 i 13828/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a persones que treballen per a les subcontractes que donen servei a IB3 Televisió i a IB3 Ràdio. 4353

AG) A la Pregunta RGE núm. 13860/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació
de la zona nord-oest de Mallorca afectada per una tempesta el passat 29 d'agost. 4353

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 16093/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de Salut
i Consum, sobre les nul·litats d'ofici de les contractacions irregulars per part del servei de Salut. 4353

B) RGE núm. 16191/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
del gerent de l'Hospital Mateu Orfila, sobre les causes del cessament del cap de la UCI, Dr. Ramón Fernández-Cid Bouza en plena
pandèmia. 4353
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3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 16076  i 16082/20. 4354

B) Tramitació davant el Ple per a la Proposició no de llei RGE núm. 15976/20. 4354

4. INFORMACIONS

A) Canvi de portaveus en el Grup Parlamentari Ciudadanos. 4354

B) Acord en relació amb l'elaboració del I Pla d'igualtat de gènere del Parlament de les Illes Balears. 4354
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'octubre de 2020, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 14959/20, relativa a política del Govern en relació
amb l'habitatge assequible i social, amb les esmenes RGE núm.
15272, 15273 i 15275/20, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que el Govern continuï adoptant mesures i actuacions per
facilitar l'accés a l'habitatge digne, social i assequible.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar convenis de col·laboració públicoprivada per a la
construcció de nous habitatges assequibles i socials, amb
criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, en aplicació
del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents
en matèria d’habitatge.

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

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

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

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

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

A la seu del Parlament, 13 d'octubre de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell

El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'octubre de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 14413/20, relativa a accions
contra l'aporofòbia, amb l'esmena RGE núm. 15271/20, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a la pròxima reforma penal en la qual es pretén incloure
l'aporofòbia com a agreujant als delictes contra les persones
i/o la seva integritat física i moral.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
coordinar-se amb els agents socials de les Illes per impulsar
i consolidar mecanismes en prevenció i eradicació de
l'aporofòbia.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
col·laborar amb les administracions locals i insulars en
l'ajuda necessària per impulsar programes integrals d'ajuda
a persones sense llar i sense recursos amb l'objectiu de la
recuperació de la seva autonomia.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat, el Govern de les Illes Balears i les administracions
locals i insulars a fer campanyes de sensibilització amb la
finalitat de conscienciar la ciutadania, així com d’ajudar a
identificar les evidències d'aquest tipus d'agressions.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa mesures econòmiques,
socials, d'habitatge i d'altres destinades a lluitar en contra
l'alt increment de l'índex de pobresa a les nostres illes i a
implementar els acords signats al Pacte per la inclusió
social amb EAPN.

A la seu del Parlament, 10 d'octubre de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'octubre de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 14185/20, relativa a necessitat
de garantir la conciliació de les famílies en circumstàncies
excepcionals relacionades amb l'emergència sanitària de la

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-068.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015272
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015272
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015273
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015275
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-066.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015271
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=34
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COVID-19, amb les esmenes RGE núm. 15267, 15277, 15278,
15279 i 15280/20, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb el mandat parlamentari de totes
les proposicions no de llei i resolucions del Parlament, i en
concret de les que s’aprovaren l’11 de juny de 2020, en les
quals  s'insta el Govern a posar en marxa un pla autonòmic
urgent i transversal per garantir la conciliació familiar i
laboral mentre duri la crisi sanitària derivada de la
pandèmia de la COVID-19.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar de manera activa els treballs de la
Mesa de Conciliació de les Illes Balears, contemplada a
l'Acord d'impuls de mesures per a la conciliació de la vida
laboral i familiar, aprovat pel Consell de Govern el 5 de
juny de 2020.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya que estengui de manera indefinida la vigència
del caràcter preferent del teletreball i del dret a l'adaptació
i/o la reducció de la jornada de treball del Pla MECUIDA,
en els termes previstos en els articles 5 i 6 del Reial decret
llei 8/2020, de 17 de març, de manera que els treballadors
s'hi puguin acollir cada vegada que concorrin
circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència
sanitària de la COVID-19.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya que estableixi una prestació econòmica
extraordinària per a totes les persones treballadores a les
quals no els sigui possible teletreballar, s'acullin a la
reducció de jornada especial del Pla MECUIDA per a la
cura dels seus fills o d'altres familiars dependents a càrrec,
fins i tot en el cas que hagin de romandre en el domicili pel
tancament del centre educatiu, centre social o altres anàlegs
decretats per les autoritats sanitàries per risc de contagi de
COVID-19, durant el temps en què estiguin pendents de
resultats d'una PCR i, si fossin negatius, durant el temps en
què es mantingui tancat el centre, de manera que es
garanteixi que totes les persones treballadores puguin
conciliar en aquestes circumstàncies excepcionals sense
haver de renunciar al seu salari o les seves vacances.

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

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar la perspectiva de gènere i de la
coresponsabilitat al Pla de Conciliació de les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a elaborar una normativa laboral específica
perquè els progenitors puguin tenir un permís retribuït per
motius de conciliació i altres mesures que afavoreixin la
flexibilitat laboral.

A la seu del Parlament, 13 d'octubre de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2020, debaté la InterpelAlació RGE núm.
14649/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a política del Govern de les Illes Balears sobre les mesures de
reactivació del sector turístic.

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

Palma, 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 15137/20, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
devolució de 18 milions d'euros del Conveni de la Platja de
Palma, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.

B) RGE núm. 15084/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a curs
universitari sobre memòria democràtica, que contestà la
consellera d'Administracions Públiques i Modernització.

C) RGE núm. 15108/20, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a repartiment injust de les ajudes estatals en
matèria de residus de PIMA, que contestà el conseller de Medi
Ambient i Territori.

D) RGE núm. 15131/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
retallades als pressuposts de les diferents conselleries i del
sector públic instrumental, que contestà la consellera d'Hisenda
i Relacions Exteriors.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015267
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015277
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015278
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015279
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015280
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-067.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-067.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-068.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-068.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-068.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-068.pdf#page=27
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E) RGE núm. 15139/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de la
necessitat d'esforçar-se i aprovar per passar de curs, que
contestà el conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

F) RGE núm. 15133/20, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
sanitària del Govern respecte dels centres d'oci infantil de les
Illes Balears, que contestà la consellera de Salut i Consum.

G) RGE núm. 15134/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació actual de les
plantes fotovoltaiques a Menorca, que contestà el vicepresident
i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

H) RGE núm. 15135/20, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Illes
Balears com a destinació turística segura, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

I) RGE núm. 15136/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe
sobre l'3explotació infantil de nins i nines tutelats, que contestà
la consellera d'Afers Socials i Esports.

J) RGE núm. 15138/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció del
coronavirus a les infermeres embarassades, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

K) RGE núm. 15258/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions de
mobilització de recursos i generació de llocs de feina que el
Govern va estimar amb l'aprovació del Decret llei 8/2020, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

L) RGE núm. 15110/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a interessos del poble de
Fornells i de Ports IB, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

M) RGE núm. 15109/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern de foment i suport a l'emprenedoria en
innovació, que contestà el vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius.

N) RGE núm. 15089/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de l'anunci de les
navilieres de suspendre els trajectes de primera i darrera hora
entre Formentera i Eivissa, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 15132/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
introducció a l'agenda política balear del canvi de model
d'Estat, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

P) RGE núm. 15107/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a impuls als mitjans de comunicació públics i privats de
les Illes Balears, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Q) RGE núm. 15085/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a propostes
incloses en el Pla de reactivació econòmica, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

R) RGE núm. 15141/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació
amb la part fiscal del REB, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2020, rebutjà el Punt 7 de la Moció RGE núm.
14959/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge
assequible i social, amb el resultat següent: vots emesos 59,
vots a favor 27, vots en contra 32 i abstencions 0.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2020, rebutjà el Punt 3 de la Proposició no de llei
RGE núm. 4419/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a detracció dels fons dels ports autonòmics a
favor dels trens de Mallorca (SFM), amb el resultat següent:
vots emesos 59, vots a favor 27, vots en contra 32 i abstencions
0; atès l'empat produït a comissió.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2020, rebutjà l'Esmena RGE núm. 9856/20, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, a la Proposició no de
llei RGE núm. 8296/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a pla estratègic europeu de recuperació del turisme
basat en la Marca Europa, amb el resultat següent: vots emesos
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59, vots a favor 27, vots en contra 32 i abstencions 0; atès
l'empat produït a comissió.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2020, rebutjà l'Esmena RGE núm. 9857/20, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, i els Punts 3, 4, 6.a)
i 6.b) de la Proposició no de llei RGE núm. 8464/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels mercats
turístics emissors, amb el resultat següent: vots emesos 58, vots
a favor 26, vots en contra 32 i abstencions 0; atès l'empat
produït a comissió.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2020, rebutjà l'Esmena RGE núm. 9858/20, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, a la Proposició no de
llei RGE núm. 8578/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a eliminació de la quarantena per a les persones que
arribin de l'estranger i mesures per facilitar el moviment de les
persones amb seguretat, amb el resultat següent: vots emesos
59, vots a favor 27, vots en contra 32 i abstencions 0; atès
l'empat produït a comissió.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2020, rebutjà els Punts 1, 2 i 3 de la Proposició no
de llei RGE núm. 8811/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures complementàries per facilitar la reobertura
de l'activitat econòmica, amb el resultat següent: vots emesos
59, vots a favor 27, vots en contra 32 i abstencions 0; atès
l'empat produït a comissió.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2020, rebutjà l'Esmena RGE núm. 10219/20, del

Grup Parlamentari Popular, i el Punt 5 de la Proposició no de
llei RGE núm. 8465/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures per al foment de la conciliació
davant la suspensió de l'activitat educativa durant la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, amb el resultat següent:
vots emesos 59, vots a favor 27, vots en contra 32 i abstencions
0; atès l'empat produït a comissió.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2020, rebutjà el Punt 1 de la Proposició no de llei
RGE núm. 4699/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
moratòria de creuers, amb el resultat següent: vots emesos 59,
vots a favor 27, vots en contra 32 i abstencions 0; atès l'empat
produït a comissió.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
9638/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Sa Platja
Gran de Ciutadella, després de tres votacions empatades amb
el resultat següent: vots emesos 59, vots a favor 29, vots en
contra 29 i abstencions 1; atès l'empat produït en comissió.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
8124/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc
sanitari post COVID-19, amb el resultat següent: vots emesos
59, vots a favor 27, vots en contra 32 i abstencions 0; atès
l'empat produït en comissió.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
8544/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
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d'ambulància a Sant Joan de Labritja, amb el resultat següent:
vots emesos 59, vots a favor 27, vots en contra 29 i abstencions
3; atès l'empat produït en comissió.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2020, rebutjà els Punts 1 i 4 de la Proposició no de
llei RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel
temporal del 20 d'agost, amb el resultat següent: vots emesos
59, vots a favor 27, vots en contra 29 i abstencions 3; atès
l'empat produït en comissió.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'octubre de 2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
8170/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de
la retribució dels professionals sanitaris, amb el resultat
següent: vots emesos 59, vots a favor 27, vots en contra 32 i
abstencions 0; atès l'empat produït en comissió.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Debat sobre l'orientació política general del Govern.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessions dels
dies 20 i 21 d'octubre de 2020, se substancià el debat sobre
l'orientació política general del Govern.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de juliol de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8810/20, relativa a formació mínima dels bombers de les
Illes Balears, i quedà aprovada, després de la votació en el Ple
de dia 13 d'octubre de 2020 a causa d'un empat en la votació,
la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a contractar publicitat institucional i a
dedicar-hi una atenció preferent als mitjans de la premsa
local.

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

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de setembre  de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5086/20,
relativa a pacte per a la promoció del producte local de les
Illes Balears, amb les esmenes RGE núm. 14743 i 14744/20, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a:

1 Crear una Mesa amb participació de les organitzacions
professionals agràries, la Federació Balear de Confraries de
pescadors, les entitats representatives de les empreses del
sector turístic, del sector de la indústria alimentària i del
sector del comerç, així com de les conselleries del Govern
i els consells insulars amb competències en matèria
d’agricultura, turisme, indústria i comerç.

2. Proposar i sotmetre al debat i aprovació de l’esmentada
mesa un conjunt de mesures dirigides a incrementar la
compra del producte agrari, ramader i pesquer de les Illes
Balears per part del sector turístic, la indústria alimentària
i el sector del comerç de les Illes Balears, i preveure els
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instruments adequats de suport econòmic per part del
Govern de les Illes Balears.

3. Donar a les conclusions de l’esmentada mesa la forma de
Pacte per a la promoció del producte local de les Illes
Balears, que sigui signat per tots els integrants de la Mesa
i que inclogui la relació de mesures, els indicadors del seu
compliment i els instruments per finançar-les, si escau, en
la línia dels agrocompromisos que estableix l’article 120.3
de la Llei 3/2019, agrària de les Illes Balears.

4. Trametre al Parlament el document del Pacte per tal que
la Comissió d’Economia pugui pronunciar-s’hi i fer el
seguiment del seu compliment.

A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2020
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'octubre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 14828/20,
relativa a desenvolupar de manera urgent un pla de gestió
(GSA) dels recursos pesquers de les Illes Balears, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

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

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

A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'octubre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 14913/20,
relativa a escorxador insular per a Menorca, amb les esmenes
RGE núm. 15509, 15510, 15511 i 15512/20, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Insular
de Menorca, la Conselleria d’Agricultura del Govern de les
Illes Balears i l’Ajuntament de Ciutadella a analitzar i
definir el futur de l’escorxador de Ciutadella i a articular
totes aquelles mesures tècniques i econòmiques que siguin
necessàries per tal de garantir la seva viabilitat econòmica
així com la seva seguretat sanitària i ambiental, mentre no
es prengui una solució definitiva de consens insular tal com
s’exposa en el punt 3 d’aquesta iniciativa. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a valorar les conclusions de l’informe tècnic
redactat per l’Ajuntament de Ciutadella el 2017 i,
concretament, la construcció d’un escorxador insular per a
Menorca; així com a impulsar tots aquells estudis
econòmics i tècnics que siguin necessaris per tal de poder
procedir a la presa de decisions públiques que se’n derivin.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Insular
de Menorca i el Govern de les Illes Balears a impulsar, en
el termini més curt possible i d’acord amb els ajuntaments
de Menorca (i, de manera especial, amb els de Ciutadella i
de Maó) la possibilitat d’insularitzar els serveis
d’escorxadors d’animals d’acord amb el sistema que més
convengui a la viabilitat econòmica social dels sectors
ramader i carnisser i amb atenció preferent a la
supervivència de les races autòctones i tradicionals i a la
preservació ambiental.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar tècnicament i financerament amb
el Consell i els ajuntaments de Menorca d’acord amb allò
que de manera consensuada es resolgui a l’hora
d’insularitzar els serveis d’escorxador de l’illa.

A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2020
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 14254/20, relativa a mesures per a la connectivitat de les
Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment de manera urgent als
acords adoptats pel Parlament de les Illes Balears com a
conseqüència del debat de la Proposició no de Llei RGE
núm. 8464/2020, punts 1, 2, 6 c), i de la Proposició no de
Llei RGE núm. 8578/2020 punts 1, 4. 
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2. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les
Illes Balears a destinar una partida de 5 milions d'euros
destinada a la millora de la connectivitat amb mercats
emissors, i a definir conjuntament amb els consells insulars
i el sector turístic, un pla d’acció amb les mesures que
s’acordin, el cost de cadascuna d’elles i el seu calendari
d’execució. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les gestions necessàries per tal
que es recuperin les condicions de mobilitat existent al
nostre arxipèlag abans de l’estat d’alarma declarat a causa
de la COVID-19, quant a la declaració d’obligació de servei
públic interilles i Menorca-Madrid.

A la seu del Parlament, 3 de novembre de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 11133/20, relativa a accés a la mar i continuïtat en el
trànsit de vianants en el litoral, amb les esmenes RGE núm.
15612 i 15614/20, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri per a
la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i la
Demarcació de Costes a les Illes Balears a fer els treballs de
manteniment i d'eliminació o retirada d'impediments i
obstacles físics a la zona de servitud de trànsit de la seva
competència que puguin tenir utilitat per al pas de persones
per deixar expedita aquesta franja paral·lela a la ribera de
mar, tal com indica la Llei de costes. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri per a
la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i la
Demarcació de Costes a les Illes Balears a fer els treballs de
manteniment i d'eliminació o retirada d'impediments i
obstacles físics a la zona de servitud d'accés a la mar de la
seva competència per deixar expedita aquesta franja
perpendicular a la ribera de mar, tal com indica la Llei de
costes. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, el Govern d’Espanya i els municipis de les
Illes Balears a impulsar de manera conjunta programes
públics d’inserció i de reinserció laborals (amb atenció
preferent als col·lectius amb més dificultats) vinculats a
activitats laborals de ple dret dedicades a la conservació i
al manteniment del domini públic marítimoterrestre, amb
especial atenció a les servituds d’accés a la mar i a les seves
zones de trànsit.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de
Costes a exercir la vigilància contínua del manteniment de
les zones de trànsit i d’accés a la mar, així com a iniciar els
corresponents expedients sancionadors i de restitució de la
legalitat en els casos d’obres o d’instal·lacions no
autoritzades dintre d’aquests espais.

A la seu del Parlament, 3 de novembre de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 d'octubre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 15161/20,
relativa a itineraris autònoms, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar realitzant les accions necessàries
per poder reforçar l’atenció especialitzada d’orientació
professional i acompanyament per a treballadors autònoms. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir implementant i ampliant accions
específiques de formació per a professionals autònoms que
els permetin millorar les seves aptituds i coneixements com
a professionals i empresaris autònoms. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en el desenvolupament d’accions
específiques de “mentoring” per a empreses de treballadors
autònoms perquè els puguin donar suport en el
desenvolupament dels seus projectes empresarials.

A la seu del Parlament, 3 de novembre de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 28 d'octubre de 2020, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 8708/20, relativa a
reobertura de les unitat bàsiques de salut que romanen
tancades a causa de la crisi sanitària generada per la COVID-
19, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

H)

El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
reobrir el més aviat possible, i sempre que l'evolució de la
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pandèmia ho permeti, les Unitats Bàsiques de Salut que
romanen tancades per facilitar l'accés a l'Atenció Primària
a la població d'aquests municipis de Balears.

A la seu del Parlament, 3 de novembre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 28 d'octubre de 2020, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 8889/20, relativa a
reactivació dels programes de cribratge de càncer, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

I)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears a
reprendre de manera immediata els programes de cribratge
de càncer, perquè cap persona no perdi l'oportunitat de
salvar la seva vida amb la detecció precoç de càncers com
el colorectal o el de mama. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Salut del Govern de les Illes Balears a realitzar un estudi
de l'impacte d'aquesta pandèmia en tots els vessants del
càncer: prevenció, atenció a pacients i les seves famílies i
recerca per prendre les mesures necessàries per lluitar
contra aquesta malaltia. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a elaborar un Pla de Càncer, d’acord amb la realitat
derivada de la crisi sanitària provocada per la COVID-19,
que abordi de manera integral les millores a realitzar en el
Sistema Nacional de Salut, en la Protecció Social a les
persones afectades pel càncer i en la planificació i la gestió
eficaç de la recerca en càncer.

A la seu del Parlament, 3 de novembre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'octubre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 14230/20, relativa a suport a la
convocatòria de la Plataforma Les Balears Acollim, amb
l'esmena RGE núm. 15642/20, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

J)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a la reubicació immediata, a un lloc segur, amb
totes les garanties de respecte al dret humanitari
internacional, així com al tracte digne corresponent, de totes
les persones que es troben als camps de refugiats a Grècia,
amb especial consideració a la reubicació de tots/es els/les
menors no acompanyats/des. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a promoure la revisió de la política migratòria i
d’asil de la UE amb la finalitat de posar fi a una era
populista i retornar a una política humana en l'àmbit de l'asil
i la migració, garantint el dret a un procediment d'asil just,
el compliment de la Convenció de Ginebra de 1951 sobre
l'estatut dels refugiats i un mecanisme de distribució
permanent que fomenti la solidaritat entre els estats
membres i tingui en compte els vincles familiars o socials
dels refugiats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a impulsar en el marc de la Unió Europea un
mecanisme de suport als estats membres per a la reubicació
eficaç i en condicions dignes a les persones que arriben per
demanar asil i a establir un pla que permeti complir amb els
compromisos adoptats pel Govern d'Espanya en relació
amb els contingents d'acolliment de persones sol·licitants de
l'estatut del refugiat.

A la seu del Parlament, 3 de novembre de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
La vicepresidenta de la comissió
María Asunción Pons i Fullana

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'octubre de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3561/20, relativa a execució immediata de les obres de
millora pendents en el col·legi Ses Comes de Portocristo
(Manacor), i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

K)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar conjuntament amb l'Ajuntament de
Manacor per preveure i cobrir amb diligència la necessitat
futura de noves instal·lacions educatives a la zona de
Portocristo, per tal d'evitar que els seus alumnes siguin
privats de l'educació de qualitat que es mereixen.

A la seu del Parlament, 3 de novembre de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'octubre de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4180/20, relativa a espais d'exposició artística, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

L)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar l’arribada a acords de col·laboració
entre l’Escola d’Art i Oficis d’Eivissa i l’Administració
insular i local de l’illa d’Eivissa que permeti l’ús d’espais
a centres públics per poder realitzar exposicions de caràcter
temporal de l’obra realitzada per l’alumnat d’aquest centre. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar la possibilitat de realitzar acords
entre administracions locals insulars d’Eivissa, Mallorca,
Formentera i Menorca que permetin l’exposició temporal
de les creacions artístiques realitzades per l’alumnat dels
diferents centres d’estudis artístics de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 3 de novembre de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de novembre de 2020, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
11404/20, relativa a alliberament dels romanents dels
ajuntaments sense condicions ni xantatges i rebuig de l'acord
entre la FEMP i el Govern central, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

M)

Primer. Instar el Govern central a aprovar o impulsar les
normes jurídiques que permetin que els ajuntaments
sanejats disposin lliurament i sense condicions de tots els
romanents que han anat acumulant, tot rebutjant l'acord
entre el Govern central i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP), ja que suposa un xantatge
indigne cap a les entitats locals.

 
Segon. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol
proposta o fórmula jurídica que suposi un xantatge per als
ajuntaments i per a qualsevol altra entitat local o
administració. 

Tercer. Instar el Govern de les Illes Balears a impugnar
davant el Tribunal Constitucional o la jurisdicció ordinària
qualsevol norma jurídica aprovada per l'Estat que suposi

que els ajuntaments sanejats no puguin disposar lliurament
i amb plena autonomia dels seus romanents i que condicioni
aquesta disposició.

A la seu del Parlament, 10 de novembre de 2020
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de novembre
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4693/20, relativa a creació d'un nou partit judicial
a l'illa de Formentera, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

N)

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a contemplar, en el pròxim projecte per a la reforma
de la Llei 38/1988, de demarcació i planta judicial, la
creació d'un nou partit judicial a l'illa de Formentera,
d'acord amb el que estableix l'article 32 de la Llei orgànica
del Poder Judicial, atorgant la deguda participació prèvia de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, conformement
amb el que s'estableix a l'article 98 del seu Estatut
d'Autonomia.

A la seu del Parlament, 10 de novembre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de novembre
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 8458/20, relativa a un canvi de model en l'estat
d'alarma més respectuós amb l'estat autonòmic, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

O)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que tota declaració i pròrroga dels estats d'alarma,
excepció i setge respectin al màxim possible la distribució
competencial entre l'Estat i les comunitats autònomes i que
les competències executives i complementàries de l'estat
d'excepció, en la mesura que sigui possible, recaiguin en les
comunitats autònomes o els ens locals. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a estudiar la modificació de la Llei orgànica 4/1981,
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d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge, per
incloure clarament les perspectives sanitària i ambiental i
per donar més participació i decisió a les comunitats
autònomes quan l'emergència afecti les seves competències.

A la seu del Parlament, 10 de novembre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de novembre
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 8529/20, relativa a defensa dels teixit de la premsa
local, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

P)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a contractar publicitat institucional i a
dedicar-hi una atenció preferent als mitjans de la premsa
local.

A la seu del Parlament, 10 de novembre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de novembre
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 13960/20, relativa a donar resposta a la
complexitat que impliquen els escenaris de semipresencialitat
i confinament prevists pel sistema educatiu, amb les esmenes
RGE núm. 15968, 15969, 15970, 15971, 15972, 15973 i
15922, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

Q)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar el professorat necessari per
resoldre les principals mancances que s’han revelat en
l’escenari de semipresencialitat (escenari B). Així, la
incorporació de professorat ha d’anar adreçada a:

a) Garantir una atenció personalitzada als alumnes amb
necessitats educatives especials.

b) Donar resposta individualitzada als alumnes amb
necessitats educatives especials, en risc d’exclusió social o
en qualsevol altra circumstància de vulnerabilitat per tal de
garantir-los, si escau, l’assistència diària als centres
educatius.

c) Atendre telemàticament els alumnes els dies que no
assisteixen presencialment als centres.

Per tal de concretar el nombre de professorat necessari
per atendre aquestes necessitats, el Parlament insta la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a avaluar la
situació als diversos centres i elaborar una proposta de
reforç del professorat abans del proper 15 de desembre, així
com a trametre als grups parlamentaris la proposta
esmentada, per al seu coneixement.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar el personal de neteja dels centres
educatius de les Illes Balears en els quals té aquesta
responsabilitat per tal de poder dur a terme una neteja i
desinfecció permanent dels centres durant tota la jornada
escolar.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proveir si escau, d’aules modulars tots
aquells centres que no disposin d’espais suficients propis o
cedits per altres administracions per poder desdoblar grups
i garantir la ràtio recomanada per les autoritats sanitàries. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un canal de comunicació i
coordinació constant i fluid entre els centres educatius, els
centres de salut i l’administració sanitària per garantir el
desenvolupament dels protocols d’actuació i unes accions
ràpides i segures davant qualsevol eventualitat sanitària
derivada de la COVID-19 que es pugui donar a les aules
dels centres de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar a la disposició de tots els alumnes que
ho necessitin dels centres educatius de les Illes Balears una
mascareta higiènica diària.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instal·lar un dispensador de gel
hidroalcohòlic a totes les aules de tots els centres educatius
de les Illes Balears, així com a la resta d’espais on es
consideri necessari per garantir-ne la disponibilitat en tot
moment.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar una partida econòmica
extraordinària i suficient per adaptar progressivament els
espais docents i adquirir els recursos tecnològics i de
connectivitat necessaris per tal que els alumnes que
romanen a casa seva puguin seguir les classes en directe per
videocàmera (en streaming) i puguin interactuar
freqüentment.

A la seu del Parlament, 10 de novembre de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
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2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 d'octubre de 2020, rebutjà el Punt 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 14008/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a pèrdues a explotacions agràries
de Mallorca pel temporal de 29 d'agost, amb el resultat següent:
vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 7 i abstencions
1.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'octubre
de 2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 14627/20,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pla
urgent de col·laboració amb bancs d'aliments, menjadors
socials i locals d'auxili social, amb el resultat següent:
• Punts 1 i 2: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra

7 i abstencions 1.
• Punt 3: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 8 i

abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i

abstencions 0.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'octubre de
2020, rebutjà els Punts 1 i 2 de la Proposició no de llei RGE
núm. 3561/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a execució immediata de les obres de millora pendents
en el col·legi Ses Comes de Portocristo (Manacor), amb el
resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 7 i

abstencions 1.
• Punt 2: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i

abstencions 0.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 29 d'octubre de 2020, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 15083/20, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pla
s'assistència per un turisme segur, amb el resultat següent:
• Punts 1 i 3: vots emesos 11, vots a favor 5, vots en contra

6 i abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 10, vots a favor 4, vots en contra 6 i

abstencions 1.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 3 de novembre de 2020, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 11450/20, presentada pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a suport al
sector privat de la comunicació de Balears davant la crisi de la
COVID-19, amb el resultat següent:
• Punts 1, 2 i 3: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra

7 i abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 8 i

abstencions 0.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de novembre
de 2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 14277/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del
curs escolar a Menorca, amb el resultat següent: vots emesos
12, vots a favor 5, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Rebuig de la sol·licitud de compareixença RGE núm.

8325/10.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de juliol de 2020, es va rebutjar, després de
produir-se un empat i d'acord amb l'article 101.2 del Reglament

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-067.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-033.pdf#page=58
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-033.pdf#page=58
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-069.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=80
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-066.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-045.pdf#page=62
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-045.pdf#page=62
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de la cambra, per 27 vots a favor i 29 en contra, la sol·licitud
de compareixença esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, del director
de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears
sobre la gestió duta a terme durant l'emergència sanitària
generada per l'expansió de la COVID-19.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Sol·licitud de compareixença RGE núm. 8326/10.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de juliol de 2020, es va aprovar per
unanimitat l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud de
compareixença del gerent de l'Hospital Psiquiàtric de Palma,
Sr. Josep Pomar i Reynés, sobre la gestió dita a terme durant la
crisi sanitària provocada per la propagació de la COVID-19.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

8544/20.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de juliol de 2020, després de les tres
votacions preceptives en virtut de l'article 101.1 del Reglament
de la cambra, a conseqüència de l'emprat produït, la proposició
no de llei esmentada, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei d'ambulància a Sant Joan de Labritja,
serà dirimida, d'acord amb l'article 101.3 del mateix reglament,
sotmetent la qüestió a la decisió del Ple.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Empat a la votació dels Punts 1 i 4 de la Proposició no

de llei RGE núm. 14008/20.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de setembre de 2020, després de
les tres votacions preceptives en virtut de l'article 101.1 del
Reglament de la cambra, els apartats 1 i 4 de la proposició no
de llei esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca, seran
dirimits, d'acord amb l'article 101.3 del mateix reglament,
sotmeten la qüestió a la decisió del Ple.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Retirada del punt 7 de la Proposició no de llei RGE

núm. 13960/20.

 A la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de novembre
de 2020, es va retirar el punt 7 de la proposició no de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
donar resposta a la complexitat que impliquen els escenaris de
semipresencialitat i confinament prevists pel sistema educatiu,
per part de la portaveu d'aquest grup.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de novembre de 2020, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 16173/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a rebuig a la normativa que permet l'avaluació, la
promoció i l'obtenció sense límit d'assignatures suspeses,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 14982/20.

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.
14982/20, relativa a política general del Govern en matèria
educativa i especialment en relació amb l'adaptació al nou marc
que pretén establir el Govern de l'Estat que permet obtenir la
titulació sen se aprovar totes les assignatures, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a vetllar pel respecte als principis constitucionals en
matèria educativa, per la protecció del dret de les famílies
balears a triar lliurement el model educatiu, per la coexistència
de la doble xarxa educativa pública i privada concertada a la
nostra comunitat autònoma, per la igualtat d’oportunitats i per
apostar per la cultura de l’esforç a l’aprenentatge de tots els
alumnes balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a rebutjar expressament el Reial decret llei 31/2020, de
29 de setembre, que permet la promoció i la titulació sense

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-045.pdf#page=62
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-065.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-064.pdf#page=58
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-064.pdf#page=58
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límit de suspensos, i a reformular les seves instruccions
autonòmiques per establir els criteris d’avaluació en funció de
l’adquisició de competències i l’aprovació de les assignatures.

Palma, a 12 de novembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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 18 de novembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 16128/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a cessament del cap de la UCI de
l'Hospital Mateu Orfila.

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

Quins motius han dut l'Ibsalut a cessar el cap de la UCI de
l'Hospital Mateu Orfila?

Palma, a 12 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 16147/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions realitzades des de la Conselleria d'Afers Socials
i Esports davant la COVID-19 envers les instal·lacions, el
material i el personal de les residències, dels centres de dia
i dels serveis dels quals és titular el Govern de les Illes
Balears, d'acord amb el pla de xoc/contingència.

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

El Parlament de les Illes Balears va aprovar una PNL el
passat 29 d'abril que instava el Govern de les Illes Balears a dur
a terme amb caràcter d'urgència un pla de xoc davant la
pandèmia de la COVID-19 i les greus conseqüències per als
residents i personal envers les instal·lacions, el material i el
personal de les residènciès, dels centres de dia, dels centres de

persones en situació de discapacitat i dels serveis dels quals és
titular el Govern de les Illes Balars, i gestiona la Conselleria
d'Afers Socials i Esports.

Quines han estat les actuacions desenvolupades a cada un
dels centres esmentats, d'acord amb aquest pla de
contingència/xoc sol·licitat enfront de la pandèmia de la
COVID-19?

Palma, a 12 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 16168/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
publicació d'una edició escrita dels continguts del
programa d'IB3 Memòria Negra a través de l'Editorial
Moll.

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

El director EPRTVIB durant la sessió de la Comissió
d'Hisenda i Pressupost amb motiu de la compareixença per
exposar el pressupost de l'Ens per a l'exercici 2021, va anunciar
la publicació/edició en format paper, de continguts de la
producció Memòria Negra, a través d'un contracte amb
l'Editorial Moll.

D'on neixen la iniciativa i la proposta d'aquesta actuació?

Quin ha estat el procediment d'oferta pública i contractació,
en cas que es faci administrativament i pressupostàriament des
de l'Administració Pública?

Quina és la partida pressupostària i el cost/aportació a
càrrec de fons públics de l'EPRTVIB o de qualsevol
departament del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 13 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 16169/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
destitució del cap de la UCI de l'Hospital Mateu Orfila.

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 quins motius ha estat destituït el cap de la UCI de
l'Hospital Mateu Orfila?

Palma, a 13 de novembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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E)
RGE núm. 16170/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
facultatius de cardiologia, rehabilitació, hematologia i
digestologia a l'Hospital Mateu Orfila.

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 facultatius de cardiologia, rehabilitació, hematologia
i digestologia té contractats, a dia d'avui, l'Hospital Mateu
Orfila?

Palma, a 13 de novembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

F)
RGE núm. 16171/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
vacants de facultatius de cardiologia, rehabilitació,
hematologia i digestologia a l'Hospital Mateu Orfila.

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

Quantes places vacants hi ha a l'Hospital Mateu Orfila de
facultatius de cardiologia, rehabilitació, hematologia i
digestologia a dia d'avui?

Palma, a 13 de novembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

G)
RGE núm. 16172/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cites
previstes del servei de cardiologia de l'Hospital Mateu
Orfila per als mesos de novembre, desembre i gener.

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

Quantes cites té previstes el servei de cardiologia de
l'Hospital Mateu Orfila per als mesos de novembre i desembre
de 2020 i gener de 2021?

Palma, a 13 de novembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

H)
RGE núm. 16177/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a coneixement previ
de la Conselleria de Salut del cessament del cap de servei de
medicina intensiva de l'Hospital Mateu Orfila.

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.

Tenia la Conselleria de Salut i Consum coneixement previ
de la decisió del gerent de l'Hospital Mateu Orfila del
cessament del cap de servei de medicina intensiva de l'esmentat
hospital, produït el passat 11 de novembre?

Palma, a 13 de novembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

I)
RGE núm. 16178/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius del
cessament del cap de servei de medicina intensiva de
l'Hospital Mateu Orfila.

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 motius del cessament del cap de servei de
medicina intensiva de l'Hospital Mateu Orfila, produït el passat
11 de novembre per part del gerent de l'Àrea de Salut de
Menorca?

Palma, a 13 de novembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

J)
RGE núm. 16179/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avaluació dels
motius del cessament del cap de servei de medicina
intensiva de l'Hospital Mateu Orfila.

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.

Comparteix la conselleria els motius del cessament del cap
de servei de medicina intensiva de l'Hospital Mateu Orfila,
produït el passat 11 de novembre, esgrimits per part del gerent
de l'Àrea de salut de Menorca?

Palma, a 13 de novembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró
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K)
RGE núm. 16192/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recinte firal de Marratxí (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 quina situació es troba l'expedient referent a la
construcció del recinte firal de Marratxí que es finança amb
fons de la borsa de places turístiques?

Palma, a 16 de novembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

L)
RGE núm. 16193/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recinte firal de Marratxí (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 la construcció del recinte firal de Marratxí
que es finança amb fons de la borsa de places turístiques i en
cas que aquest projecte estigui aturat, ens pot indicar a què és
deu i a causa de qui està aturat?

Palma, a 16 de novembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

M)
RGE núm. 16194/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recinte firal de Marratxí (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 la construcció del recinte firal de Marratxí
que es finança amb fons de la borsa de places turístiques, es
troba en procés de nova licitació?

En cas que sigui així, per part de qui i quins són els terminis
prevists?

Palma, a 16 de novembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

N)
RGE núm. 16195/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recinte firal de Marratxí (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 la construcció del recinte firal de Marratxí
que es finança amb fons de la borsa de places turístiques, quan
tenen previst la represa de les obres?

Palma, a 16 de novembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

O)
RGE núm. 16196/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recinte firal de Marratxí (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 la construcció del recinte firal de Marratxí
que es finança amb fons de la borsa de places turístiques, quan
tenen previst finalitzar i que entri en funcionament
l'equipament?

Palma, a 16 de novembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de novembre de 2020, ratifica l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 16188/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cessament
del cap del servei UCI de l'Hospital Mateu Orfila.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Sra. Patrícia Gómez, troba justificats i suficients els motius
per al canvi del cap del servei UCI de l'Hospital Mateu Orfila
en aquests delicats moments provocats per la crisi sanitària
COVID-19?

Palma, a 16 de novembre de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

B)
RGE núm. 16190/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proves PCR en origen.

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 la possibilitat d'haver realitzat proves PCR
en origen des que se li va sol·licitar el mes d'abril passat?

Palma, a 16 de novembre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de novembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

C)
RGE núm. 16264/20, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relleu al
capdavant del servei de Medicina Intensiva de l'Hospital
Mateu Orfila.

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

Sra. Consellera, considera justificat el relleu al capdavant
del servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Mateu Orfila?

Palma, a 18 de novembre de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán

D)
RGE núm. 16266/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures específiques per a l'impuls de l'activitat del petit
comerç i la restauració.

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, quines mesures específiques per a l'impuls del
petit comerç i la restauració té previstes el Govern a curt
termini?

Palma, a 18 de novembre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

E)
RGE núm. 16267/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
situació dels immigrants il·legals de l'hotel de l'Arenal de
Llucmajor.

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, li ha demanat a la delegada del Govern
sobre la situació que es viu a S'Arenal de Llucmajor després
d'allotjar immigrants il·legals a un hotel d'aquesta localitat?

Palma, a 18 de novembre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

F)
RGE núm. 16268/20 (rectificat amb l'escrit RGE núm.

16288/20), del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Oficina de
defensa dels drets lingüístics de les Illes Balears.

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

Sr. March, a quina necessitat social respon la creació de la
nova Oficina de defensa dels drets lingüístics de les Illes
Balears?

Palma, a 18 de novembre de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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G)
RGE núm. 16269/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a gestions del Govern per rebre les competències de
l'Estat pendents de transferència.

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

Sra. Presidenta, quines gestions i quins avanços ha fet el
Govern, els dos darrers anys, per rebre les competències de
l'Estat pendents de transferència d'acord amb l'Estatut
d'Autonomia?

Palma, a 18 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

H)
RGE núm. 16270/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a mesures davant l'increment de casos de
COVID-19 a l'ensenyament secundari.

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

Sr. Conseller, quines mesures ha pres la Conselleria
d'Educació davant l'increment de casos de COVID-19 a
l'ensenyament secundari?

Palma, a 18 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

I)
RGE núm. 16271/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
suport a les esmenes als PGE per augmentar la inversió
estatal a les 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. Armengol, la nostra formació ha registrat esmenes als
PGE per augmentar les inversions estatals a Balears, donarà
suport el Govern i els partits que l'integren aquestes esmenes en
benefici dels interessos de la nostra comunitat i de la ciutadania
balear?

Palma, a 18 de novembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

J)
RGE núm. 16272/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures de seguretat decretades pel Govern a totes les
residències de persones majors i persones en situació de
discapacitat, amb motiu de la segona onada de COVID-19.

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

Quines mesures està adoptant el Govern en aquesta segona
onada per tal que els familiars i els éssers estimats de les
persones a les residències puguin tenir garantida la
comunicació i el contacte segur amb els residents, atès
l'impacte psicològic emocional que per a ells suposa?

Palma, a 18 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

K)
RGE núm. 16273/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dotació del factor
d'insularitat als PGE 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quines expectatives té sobre la dotació del factor
d'insularitat al pressupost de l'Estat per a 2021?

Palma, a 18 de novembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

L)
RGE núm. 16274/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
confinament a Manacor i sectors productius.

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 Transició Energètica i Sectors Productius,
quina valoració fa del confinament de Manacor, en relació amb
els sectors productius dels quals vostè té les competències?

Palma, a 18 de novembre de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
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M)
RGE núm. 16275/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació
dels bombers a les Illes Balears.

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

Sra. Consellera d'Administracions Públiques i
Modernització, pensa complir el mandat parlamentari del mes
d'octubre quant a la formació dels bombers de les Illes Balears
per a enguany?

Palma, a 18 de novembre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 16276/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a test
PCR per als universitaris que estudien a la península.

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.

Té previst el Govern facilitar tests PCR als universitaris que
estudien a la península perquè puguin tornar aquest Nadal?

Palma, a 18 de novembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

O)
RGE núm. 16277/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transparència en la gestió sanitària.

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

Considera el Govern que es pot qualificar de transparent la
gestió sanitària que està duent a terme?

Palma, a 18 de novembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

P)
RGE núm. 16278/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a proves PCR a passatgers nacionals.

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 gestions porta a terme el Govern per tal de posar en
marxa les proves PCR a passatgers nacionals?

Palma, a 18 de novembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Q)
RGE núm. 16279/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cessament del cap de la UCI de l'Hospital Mateu Orfila.

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.

Comparteix la Conselleria de Salut i l'Ibsalut la decisió del
gerent de l'Hospital Mateu Orfila de cessar el cap de la UCI
d'aquest hospital?

Palma, a 18 de novembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)
RGE núm. 16280/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinació de les polítiques socials.

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

Considera efectiva la coordinació de les polítiques socials
per ajudar els més vulnerables?

Palma, a 18 de novembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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S)
RGE núm. 16281/20, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de
la tributació dels pactes successoris a les Illes Balears.

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

Sra. Consellera d'Hisenda,. considera necessari modificar la
tributació dels pactes successoris (herències en vida) a les Illes
Balears?

Palma, a 18 de novembre de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

T)
RGE núm. 16282/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per als col·lectius que estan quedant enrere en aquesta
pandèmia.

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

Sra. Armengol, pensa adoptar alguna mesura amb els
col·lectius que estan quedant enrere en aquesta pandèmia?

Palma, a 18 de novembre de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 de novembre de 2020, admet a
tràmit les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió següents.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 16095/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a efectes sobre les demandes dels
treballadors davant l'adjudicació dels serveis informatius
a Dalton Audiovisuals, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'Ens Públic de la
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, com afectarà a les demandes dels treballadors
l'adjudicació dels serveis informatius a Dalton Audiovisuals?

Palma, a 11 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 16130/20, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
estratègia multimèdia de l'EPRTVIB, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

Una vegada presentada la nova APP d'IB3, quins són els
propers objectius i l'horitzó a mitjà i llarg termini que es marca
l'Ens Públic dins l'estratègia multimèdia de la direcció?

Palma, a 12 de novembre de 2020
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

C)
RGE núm. 16133/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nova adjudicatària dels Serveis Informatius,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quines novetats destacaria de la nova adjudicatària dels
Serveis Informatius?

Palma, a 12 de novembre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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D)
RGE núm. 16134/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a internalització dels Serveis Informatius, davant
la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

Aquesta nova adjudicació suposa que vostès no
internalitzaran els Serveis Informatius?

Palma, a 12 de novembre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

E)
RGE núm. 16135/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nous programes de Televisió i Ràdio a IB3,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Pensa IB3 impulsar nous programes de Televisió i de
Ràdio?

Palma, a 12 de novembre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

F)
RGE núm. 16136/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
criteri periodístic de les connexions en directe que la ràdio
pública realitza durant els plens del Parlament, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

Sr. Manresa, pot explicar quin és el criteri periodístic pel
qual s'ha exclòs VOX de les connexions en directe que la ràdio
pública realitza durant els plens del Parlament de les Illes
Balears quan entrevista els representants dels grups polítics?

Palma, a 12 de novembre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

G)
RGE núm. 16142/20, del diputat Pablo Jesús Jiménez i

Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a emissió del documental "Tot inclòs", davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

Té intenció la direcció d'IB3 d'emetre el documental "Tot
inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres illes",
en horari de suficient audiència?

Palma, a 12 de novembre de 2020
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández

H)
RGE núm. 16146/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
conveni Joves Qualificats del SOIB, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

L'EPRTVIB recull a la memòria pressupostària de 2021
dels pressuposts generals de la CAIB una modificació del
pressupost al capítol 1 justificant-ho, entre altres qüestions, per
la finalització del conveni Joves Qualificats del SOIB:

Quina és la raó per la qual no es preveu aquesta partida
pressupostària que pressuposa la no-continuïtat, pròrroga o
renovació d'aquest conveni?

Palma, a 12 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

I)
RGE núm. 16148/20, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mecanismes per emissions simultànies a IB3 Ràdio, davant
la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de la
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
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Quins mecanismes existeixen a l'abast de l'EPRTVIB per
possibilitar emissions simultànies a IB3 Ràdio?

Palma, a 12 de novembre de 2020
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

J)
RGE núm. 16149/20, de la diputada Irene Triay i

Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desenvolupament de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides
a les Illes Balears, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'Ens Públic de la
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quin protagonisme actiu pot tenir l'EPRTVIB per
desenvolupar l'Agenda 2030 de les Nacions Unides a les Illes
Balears?

Palma, a 12 de novembre de 2020
La diputada
Irene Triay i Fedelich

K)
RGE núm. 16150/20, del diputat Joan Mascaró i Bosch,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la
nova app d'IB3, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Recentment hem vist l'arribada de la nova app d'IB3, com
valora l'inici d'aquest nou canal d'accés?

Palma, a 12 de novembre de 2020
El diputat
Joan Mascaró i Bosch

L)
RGE núm. 16151/20 (rectificat amb l'escrit RGE núm.

16189/20), del diputat Ares Fernández i Lombardo, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació de
productores locals en el procés de licitació del Servei
d'Informatius, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quina valoració fa la Direcció General de l'EPRTVIB de la
participació de productores locals en forma d'UTE en el procés
de licitació del Servei d'Informatius i quins mecanismes es
poden dur a terme en les futures licitacions per facilitar una
major concurrència de petites i mitjanes empreses?

Palma, a 12 de novembre de 2020
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

3.13. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de novembre de 2020, admet a tràmit la pregunta
d'iniciativa ciutadana següent.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 16145/20, del Sr. Daniel Mateo Cemborain,

relativa a transport públic nocturn.

D'acord amb l'establert a les Instruccions de la Mesa
relatives a la tramitació de les preguntes d'iniciativa ciutadana
i als articles 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 203, 172, 174.1 i 180.2 del Reglament de la
cambra, es presenta la pregunta d'iniciativa ciutadana per tal
que sigui assumida, si n'és el cas, per un diputat o diputada de
la cambra.

El transport púbic de Mallorca té actualment un dèficit
important de serveis en horari nocturn, els residents de la part
forana i d'altres zones de l'illa tenen moltes dificultats a l'hora
de moure's en transport públic, ja que a partir de les 22.00 h el
servei de tren Palma-Inca-Manacor i sa Pobla deixa de
funcionar fins a les 6.00 h, i deixa sense servei tota la nit dels
divendres, dissabtes i vigílies de festius. Semblant situació
ocorre amb les línies d'autobús interurbà del TIB, els autobusos
acaben molt prest (fins i tot abans que els serveis de tren) i no
ofereixen alternatives al ciutadà les nits dels caps de setmana i
vigílies de festius.

És cert que respecte del servei del tren, des de l'estiu de
l'any 2018, els caps de setmana dels mesos de juliol i agost, així
com els caps de setmana de les festes de Nadal, incloent-hi
Nitvella i la Nit de Reis (la Nitbona no hi ha servei), s'ha ofert
un servei de tren nocturn, amb èxit de demanda per part de la
ciutadania, però consider insuficient que només s'ofereixi servei
a les dates assenyalades i s'ofereixi un servei nocturn tot l'any
els caps de setmana i les vigílies de festius.

Per això, voldria plantejar la pregunta següent al Govern de
les Illes Balears:

Quan té previst el Govern de les Illes Balears posar en
marxa el servei de tren nocturn tot l'any les nits dels caps de
setmana i les vigílies de festius? Serà aquesta legislatura?
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Palma, a 11 de novembre de 2020
Daniel Mateo Cemborain

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de novembre de 2020, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 16067/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi de la
possibilitat que a les farmàcies de les Balears es puguin fer
proves per detectar casos de la COVID-19, 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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

La política de salut pública per combatre la pandèmia de la
COVID-19 consisteix, entre altres coses, en la realització de
proves massives per a la detecció i el control de les persones
contagiades. En aquest sentit, facilitar, amb les garanties
sanitàries, la realització de proves comla PCR o els tests
serològics és un objectiu per aconseguir aquesta detecció i
control.

El Col·legi de Apotecaris de les Illes Balears s'ha ofert a les
autoritats sanitàries per dur a terme tests ràpids de detecció i
així augmentar la capacitat diagnòstica. Els apotecaris volen
poder col·laborar amb els poders públics, col·laboració que
seria molt interessant per ser professionals de la salut i comptar
amb una important xarxa de punts d'atenció. A més a més, això
podria descongestionar els centres d'atenció primària. Encara
que no totes les farmàcies de Balears puguin assumir aquesta
col·laboració és evident que sí podria haver un nombre
important de farmàcies que podrien assumir funcions al
respecte.

A Galícia (a la ciutat d'Ourense) ja s'ha fet una experiència
pilot de realització de proves de detecció de la COVID a les
farmàcies. Altres comunitats autònomes de l'Estat estan
estudiant aquesta possibilitat.

La possibilitat de realització d'aquestes proves a farmàcies
a més de les garanties sanitàries també hauria de tenir en
compte el preu o cost per assegurar una contraprestació
adequada i transparent a aquesta funció, tot evitant tant un preu
excessiu com un preu per davall del cost del servei.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar, conjuntament amb el Col·legi d'Apotecaris,
la possibilitat que a les farmàcies es puguin realitzar proves de
detecció de la COVID-19 sempre que es donin les garanties
sanitàries requerides per fer proves diagnòstiques.

Palma, a 10 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 16094/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
creació i impuls de l'Agència de salut pública de les Illes
Balears, 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 Socialista, Unidas Podemos 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: La lluita contra una
pandèmia com l’actual requereix un plantejament profund de
les nostres polítiques de salut pública, es preveu reforçar el
nostre sistema sanitari cal implementar, desenvolupar, enfortir
i millorar les legislacions relatives a la salut pública per
disposar de més recursos i instruments, com l’Agència de Salut
Pública de les Illes Balears, per actuar de manera més ràpida i
eficaç.

El dret a la protecció de la salut es troba reconegut a
l’article 43 de la Constitució Espanyola de 1978 com un dels
principis rectors de la política social i econòmica, el
reconeixement, el respecte i la protecció dels quals han
d’informar la legislació positiva i l’actuació dels poders
públics. 

La salut pública es defineix com el conjunt organitzat
d’actuacions de les administracions públiques i de la societat
dirigit a vigilar, promoure i protegir la salut de les persones en
l’esfera individual i col·lectiva i prevenir la malaltia, mitjançant
la mobilització i l’optimització de tots els recursos humans i
materials.

La protecció de la salut pública a Espanya té una fita
important amb l’aprovació de la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
general de sanitat, la qual escomet la tasca de la reforma
sanitària. Amb aquesta norma s’estableixen les bases d’un
sistema sanitari homogeni i uniforme i s’eviten les duplicitats
d’estructures i la fragmentació i la dispersió d’actuacions que
havien caracteritzat el període anterior. La Llei general de
sanitat inclou, entre les finalitats del Sistema Nacional de Salut,
la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
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Així mateix, la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i
qualitat del Sistema Nacional de Salut, inclou dins el catàleg de
prestacions d’aquest sistema les prestacions de salut pública,
que defineix com el conjunt d’iniciatives organitzades per les
administracions públiques per preservar, protegir i promoure la
salut de la població.

A l’àmbit de les Illes Balears, l’article 30.48 de l’Estatut
d’Autonomia atribueix a la comunitat autònoma la competència
exclusiva per a l’organització, el funcionament i el control dels
centres sanitaris públics i dels serveis de salut, la planificació
dels recursos sanitaris, la coordinació de la sanitat privada amb
el sistema sanitari públic, la promoció de la salut a tots els
àmbits, en el marc de les bases i la coordinació general de la
sanitat. D’altra banda, l’article 31 estableix que correspon a la
comunitat autònoma, en el marc de la legislació bàsica de
l’Estat, el desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria de
salut i sanitat.

Aquest desplegament es va fer per la Llei 5/2003, de 4
d’abril, de salut de les Illes Balears, que estableix totes les
accions relacionades amb la salut dels ciutadans, de manera
integral i integrada, començant per la formulació dels drets dels
usuaris enfront dels processos assistencials en l’àrea sanitària,
per continuar amb l’ordenació dels recursos sanitaris de les
Illes Balears i finalitzar amb les accions del Sistema Sanitari
Públic. En el títol II de la Llei de salut s’estableixen les
actuacions de protecció de la salut pública, que inclouen, entre
d’altres, la protecció de la salut, en especial el control dels
factors mediambientals, i el seu seguiment, i l’avaluació dels
riscs per a la salut de les persones, així com la promoció de la
salut, l’educació per a la salut i la prevenció de malalties.

Amb la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública
de les Illes Balears, es varen regular les actuacions, les
prestacions i els serveis en matèria de salut pública que es
desenvolupen en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma,
garantint la coordinació i cooperació entre les diverses
administracions públiques implicades i establint un model de
gestió basat en determinants de salut de la societat. Amb la llei
també es creà l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears,
actualment derogada per La Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat utònoma de les Illes
Balears per a l’any 2012, com un organisme autònom pel
desenvolupament de l’execució de les competències de la
comunitat autònoma en matèria de salut pública. Es va derogar
el Títol VII -articles del 17 al 37- i les disposicions addicionals
primera a sisena de la llei 16/2010.

La crisi sanitària mundial provocada per la infecció del
coronavirus (COVID-19), conseqüència, en part, de l’evolució
social i tecnològica que ha permès un increment constant de la
mobilitat de les persones, béns i mercaderies, tant a l'àmbit
local com global, ha manifestat la necessitat d’establir
instruments de gestió pública flexibles, àgils i eficaços per
combatre aquest tipus crisi de salut pública.

En el Pacte de Reactivació Econòmic i Social de les Illes
Balears, signat pels principals agents econòmics i socials més
representatius de la societat; les institucions més rellevants de
les nostres Illes: els consells insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera; la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears; i la majoria de partits polítics amb representació
parlamentaria, es preveu reforçar el nostre sistema sanitari, i al

respecte proposa la creació d’un Pla d’Inversió per reforçar la
Direcció General de Salut Pública.

Per tots aquests motius, resulta evident que la lluita contra
una pandèmia com l’actual requereix un plantejament profund
de les nostres polítiques de salut pública. D’aquesta manera, cal
implementar, desenvolupar, enfortir i millorar les legislacions
relatives a la salut pública per disposar de més recursos i
instruments, com l’Agència de Salut Pública de les Illes
Balears, per actuar de manera més ràpida i eficaç davant
escenaris com l’actual i permetre així, una millor planificació
de les polítiques de salut i dels serveis que integren la cartera
de serveis de salut pública.

Per tots això, els grups parlamentaris sotasignants
presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears,
com organisme públic autònom capaç d’oferir respostes als
reptes actuals i futurs de la Salut Pública.

2. El Parlament de les Illes Balears sol·licita el Govern de les
Illes Balears a potenciar, a través de l’Agència de Salut Pública
de les Illes Balears la vigilància, la prevenció, la promoció i el
control de les polítiques de Salut Pública.

3. El Parlament de les Illes Balears, demana el Govern de les
Illes Balears a preveure en el si de l’Agència de Salut Pública
de les Illes Balears, la creació d’ un comitè d’alertes sanitàries
encarregat de vigilar, analitzar i prendre decisions anticipades
que seran de suport a la presidenta i al Govern de les Illes
Balears per conèixer en tot moment l’estat de la situació i
l’evolució d’una crisi de salut pública i d’aquest manera
protegir a la població.

Palma, a 11 de novembre de 2020
Les diputades
Beatriu Gamundí i Molina
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 16137/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a llibertat d'expressió i informació,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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: El Pla publicat aquesta
setmana pel Govern d'Espanya per controlar en principi
"notícies falses" la decisió de les quals sobre el que és veritat
i no ho és recau sobre el mateix govern suposa un greu atac
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sobre la llibertat d'expressió, opinió i informació, que ha creat
una important alarma social; incloent la resposta contrària de
la
Comissió Europea, que el seu portavou, Johannes Bahrke, ha
avisat que la Comissió Europea "està vigilant" totes les mesures
que estan aprovant els estats membres durant la declaració dels
estats d'alarma, per evitar que, aprofitant els plens poders, els
governs aprovin mesures que puguin anar contra els drets
fonamentals. Per tot això, considerem urgent l'aprovació de la
present PNL en defensa de la llibertat d'expressió i informació.

La llibertat d'expressió i informació és un dels principis
fonamentals i necessaris perquè una societat pugui dir-se
democràtica. És una peça clau dels drets que tenen els
ciutadans per exercir de contrapès al poder i els seus
governants, i és la base fonamental del necessari intercanvi
d'idees, opinions i informacions que conformen el debat públic
fonamental per garantir una opinió pública lliure i plural que
permeti la convivència i la participació política dels ciutadans.

A més de ser un principi sine qua non perquè existeixi un
règim de llibertats en qualsevol nació, és un dret recollit en
diversos Tractats Internacionals com la Declaració Universal
dels Drets Humans, que en el seu article 19 el recull en els
següents termes:

“Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió;
aquest dret inclou el no ser molestat a causa de les seves
opinions, el d'investigar i rebre informacions i opinions, i el
de difondre-les, sense limitació de fronteres, per qualsevol
mitjà d'expressió”.

Un dret bàsic que també ve recollit en l'article 11 de la
Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea:

“1. Tota persona té dret a la llibertat d'expressió. Aquest
dret comprèn la llibertat d'opinió i la llibertat de rebre o
comunicar informacions o idees sense que pugui haver-hi
ingerència d'autoritats públiques i sense consideració de
fronteres.
2. Es respecten la llibertat dels mitjans de comunicació i el
seu pluralisme."

I a l'article 20 de la Constitució Espanyola, en el qual es
reconeixen i protegeixen els següents drets:

“a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, idees
i opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol altre
mitjà de reproducció”.
“d) A comunicar o rebre lliurement informació veraç per
qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a la
clàusula de consciència i al secret professional en l'exercici
d'aquestes

llibertats”.

I això que ja sabem ha estat posat de manifest per la
doctrina constitucional, que ha establert que els articles 20.1 a)
i d) de la nostra Constitució, es conceben com a llibertats
servents de l'opinió pública lliure, la formació de la qual és la
fi última de tutela d'aquest precepte constitucional, i que no és
una altra cosa que garantir la llibertat a expressar opinions i
comunicar o rebre informació lliurement a través de qualsevol
mitjà de difusió o reproducció, el resultat de la qual és un
procés lliure o obert de comunicació pública, indispensable per
a la realització de l'estat democràtic.

L'aparició de les xarxes socials ha suposat un canvi de
paradigma del dret a la llibertat d'expressió i informació perquè
avui qualsevol persona pot emetre opinions i informar, i al seu
torn, tots podem triar lliurement i entre una major varietat
d'opinions i informadors, contribuint a la democratització del
dret d'expressió i informació i ampliant nous horitzons en el
necessari i legítim intercanvi d'idees i opinions.

Aquestes noves plataformes, que escapen del control
polític, han suposat que persones, partits polítics i
organitzacions que desitjarien imposar un únic corrent d'opinió
i pensament, els vegin com una amenaça.

Per tot això, des de diferents institucions es porta temps
treballant per exercir un control i una verificació d'opinions i
informacions que s'escapen del control polític, al·legant
l'augment de les notícies falses, i ignorant que en el nostre
ordenament jurídic ja existeixen mecanismes per detectar i
sancionar els que usin els legítims drets dels ciutadans per
atemptar contra l'interès general i el bé comú, amb respecte a
la separació de poders.

Defensar la societat d'atacs malintencionats de determinades
persones o grups no ha de ser mai una excusa per exercir una
tutela paternalista de la societat, ignorant la seva maduresa i
impedint el lliure exercici crític de la ciutadania.

La resposta enfront de les amenaces a les quals s'enfronten
les societats democràtiques ha de ser sempre més llibertat i
menys control per part d'aquells que exerceixen el poder.
Pretendre instaurar un orwel·lià Ministeri de la Veritat a
l'Espanya democràtica només es justificaria sota l'afany per
perpetuar-se d'un govern i d'exercir un abús de poder
intolerable i incompatible amb la democràcia.

Així, en ple estat d'alarma, i després de més de deu mesos
de pandèmia en els quals s'ha demostrat la ineficàcia d'un
govern superat per les circumstàncies que ha tingut com a
conseqüència que Espanya sigui un dels països desenvolupats
amb majors índexs de mortalitat, infecció i ruïna econòmica, la
seva major preocupació en ple estat d'alarma és la creació d'un
comitè encarregat de monitoritzar les xarxes socials i fer callar
les crítiques a la seva nefasta gestió.

El dret a dissentir de les tesis governamentals, i més quan
ha quedat evidenciat que no només no va haver-hi falta de
previsió sinó ocultació deliberada de la gravetat d'un virus que
ha resultat mortal per a desenes de milers de ciutadans i per a
la nostra economia, és més necessari que mai. El Govern del
Partit Socialista i Unides Podemos està retorçant l'ordenament
jurídic per protegir-se dels ciutadans, i està accelerant la
màquina legislativa en una situació d'excepcionalitat per
retallar llibertats fonamentals sense base jurídica amb l'únic
objectiu de tapar la seva nefasta gestió i poder perpetuar-se en
el poder.

Un Govern que utilitza la faula, la confusió i la mentida
com a eines legislatives per atacar l'oposició i retallar la
llibertat individual, ha de tenir al davant a tots els partits que
estan compromesos amb la democràcia, la llibertat i la defensa
del nostre ordenament jurídic.

Igual que la memòria és individual i subjectiva, la veritat i
l'opinió també ho són. Cap poder públic no pot erigir-se en
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jutge i part a l'hora de sancionar cap opinió, informació o
expressió.

Per tot l'anteriorment exposat, el GP VOX-Actua Baleares
sotmet a aprovació la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu compromís
amb la llibertat d'expressió i informació, drets fonamentals de
tot estat democràtic i de dret recollits als tractats internacionals
de Drets Humans, així com a la Constitució Espanyola.

2. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu rebuig als
intents per part del Govern de la nació de crear mètodes o
organismes amb capacitat d'influir o censurar opinions i
continguts a les xarxes socials i als mitjans de comunicació.

3. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu rebuig als
intents per part del Govern de la nació d'alterar i influir en
l'opinió pública, fent un ús pervers de l'ordenament jurídic i de
les institucions públiques.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i al Govern de la nació a garantir la defensa de la
Constitució Espanyola i els drets fonamentals que s'hi recullen,
així com a garantir la llibertat d'opinió, informació i pensament.

Palma, a 12 de novembre de 2020
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

D)
RGE núm. 16138/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a
acreditació de coneixements sobre patrimoni per a guies
turístics, davant la Comissió de Turisme i Treball.

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

A l’article 65 de la Llei 8/2012, de turisme de les Illes
Balears, s’estableix i es defineix quines són les seves funcions
i en què consisteix la seva activitat.

"La professió de guia turístic consisteix en l’activitat que
realitzen les persones que es dediquen professionalment
amb caràcter habitual i retribuït a la prestació de serveis
d’informació i interpretació del patrimoni històric i natural,
dels béns d’interès cultural, dels béns catalogats i de la resta
dels recursos turístics de les Illes Balears als turistes i
visitants, tant en les dues llengües oficials de les Illes
Balears com en qualsevol altra llengua estrangera, que en
tot cas haurà de ser acreditada."

Aquesta activitat es realitza directament sobre el territori i
requereix un coneixement professional del territori, del
patrimoni material i immaterial d’allà on es desenvolupa. Així
doncs, aquesta professió requereix, a més de tenir uns
coneixements específics en l’activitat turística i unes
competències lingüístiques en diferents idiomes, tenir un ampli

i exhaustiu coneixement del territori, la història, la cultura i el
patrimoni local, cosa que s’ha d’acreditar davant de
l’administració corresponent per poder obtenir l’habilitació
corresponent tal i com es disposa als apartats 2 , 3 i 4 d’aquest
article 65 i es desenvolupa a l’article 137 del Decret 20/2015,
de desenvolupament de la llei turística.

El Decret 20/2015 estableix que són les administracions
turístiques competents aquelles que han d’organitzar les proves
necessàries per poder acreditar els coneixements necessaris en
matèria lingüística i de patrimoni natural, lingüístic, històric i
cultural que permetin l’habilitació professional dels guies
turístics dins del territori de les Illes Balears. Però també
s’estableix l’exempció de l’acreditació de determinats
coneixements si es presenten certificacions d’entitats
educatives homologades i reconegudes.

Així doncs, correspon a una entitat docent oficial
acreditada, la impartició de formació i la seva acreditació en
crèdits ECTS, tal i com s’estableix a l’article 137 del decret. A
les Illes Balears és la Universitat de les Illes Balears l'entitat
educativa oficial que acredita la formació i l’assoliment dels
coneixements per atorgar certificacions i titulacions,
especialment en aquelles matèries de contingut de caràcter local
i insular i especialment referides al nostre patrimoni cultural,
lingüístic i de caràcter immaterial.

Per tot això esmentat anteriorment, cal facilitar la
realització d’aquest tipus de formació per part de la UIB i la
seva adaptació a cadascuna de les realitats insulars que
conformen les Illes Balears per facilitar una millor qualificació
professional de totes i tots els guies turístics que realitzen la
seva activitat a les Illes Balears.

A més, hem de pensar que la lliure circulació de persones
dins l’espai europeu facilita l’arribada de professionals des
d'altres indrets arreu d’Europa i aquesta formació els permetria
una acreditació dels coneixements específics de caràcter local
i augmentaria la professionalitat i la qualitat que aquests guies
ofereixen al territori insular.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar acords de col·laboració entre
l’administració competent en matèria turística i la Universitat
de les Illes Balears que faciliti la realització de formació
reglada i certificada de coneixements generals sobre patrimoni
natural, cultural, artístic i lingüístic que els guies turístics han
d'assolir com a requisit previ a la seva acreditació professional.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incentivar la col·laboració entre les administracions
insulars competents en matèria turística per adequar els
currículums a les especificitats de cada territori insular i poder
així, acreditar l’assoliment de coneixements específics sobre el
patrimoni natural, cultural i artístic de cada illa.

Palma, a 12 de novembre de 2020
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
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Joan Josep Mas i Tugores
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort
Alejandro López i Soria

E)
RGE núm. 16139/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
promoció de turisme cultural, davant la Comissió de
Turisme i Treball.

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

Les Illes Balears per la seva idiosincràsia, és una destinació
turística que ofereix als visitants una variada i rica oferta, no
sols en l’àmbit del tradicional sol i platja, sinó també en els
diferents vessants que pot oferir una destinació puntera turística
com és l’oferta de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.

La riquesa en patrimoni històric i cultural a cadascuna de
les illes és molt diversa i atractiva i sense cap dubte un valor
afegit en el qual cal continuar incidint en totes aquelles accions
de promoció que es desenvolupin.

Si bé es cert que el Govern de les Illes Balears no compta
amb les competències pròpies en matèria de promoció turística
pel fet que aquestes estan transferides a cadascun dels consells
insulars i són aquests els que marquen les línies de promoció
que volen desenvolupar dins el seu àmbit; el Govern amb
consens dels consells ha de treballar en línies estratègiques que
ajudin a millorar els fluxos turístics i molt en particular a
contribuir en aspectes claus per a la millora econòmica de les
Illes com és la desestacionalització turística.

També és cert que en aquests moments i conseqüència de la
greu pandèmia de la COVID-19, el turisme a nivell mundial és
un dels sectors que es troba més afectat i que més pateix amb
unes greus conseqüències per als empresaris turístics i per al
col·lectiu laboral que depèn de l’activitat turística, juntament
amb totes aquelles activitats que directament o indirectament
depenen també d’aquesta activitat turística.

La davallada en l’arribada de turistes incideix en el PIB del
país el qual és molt significatiu a la nostre comunitat autònoma.

L’impuls i la promoció de productes turístics que tinguin un
caràcter diferenciador és, per tant, requisit important en aquesta
situació i més si contribueix a la diversificació de l’oferta.

Així doncs, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè dins la seva estratègia de promoció i amb

consens amb els consells insulars, s’estableixi una promoció del
turisme cultural per fer conèixer als visitants el patrimoni
històric i cultural de les nostres illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, juntament amb els consells insulars, promocioni
els esdeveniments culturals que puguin ser una atracció
turística rellevant.

Palma, a 12 de novembre de 2020
Els diputats
Maria Pilar Sansó i Fuster
Antònia Martín i Perdiz
Josep Joan Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 16140/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls de segments estratègics turístics, davant la Comissió
de Turisme i Treball.

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

Les Illes Balears es una destinació turística mundialment
reconeguda  amb una trajectòria de model turístic amb unes
marques potents com són Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, marques que cadascuna presenta una sèrie de
característiques i connotacions molt especifiques.

No obstant això, les Illes sempre s’han identificat per
englobar-se dins d’una oferta generalitzada de sol i platja, quan
aquestes illes per si mateixes disposen d’una oferta pròpia que
va molt més enllà i que els permet diversificar la seva oferta
turística a la vegada de no dependre tant del turisme
pròpiament de sol i platja.

Aquesta diversificació ha d’anar acompanyada de polítiques
d’estratègia de posicionament de la destinació turística dins
dels diversos segments de l’oferta que la poden reposicionar
com a tal.

Com és sabut, des de l’Agència Estratègica de Turisme de
les Illes Balears (AETIB), durant la legislatura 2015-2019, es
va començar a desenvolupar una col·laboració públicoprivada
dins del marc dels segments estratègics turístics (SET) que
suposa la posada en valor de tota una oferta diferenciadora
existent a les nostres illes i que permet la possibilitat d’avançar
cap a una oferta de qualitat, a més a més de facilitar la
desestacionalització que necessiten les nostres illes si sols són
considerades com destinacions de vacances de sol i platja.

Dins de l’actual situació en què es troba el mercat turístic
conseqüència dels efectes de la pandèmia COVID-19, es fa
necessari potenciar aquells teixits empresarials que poden ser
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potenciadors de fluxos de turisme i que poden ajudar a
reactivar l’economia.

Ordenar un producte per generar valor millora, no sols el
posicionament d’aquest producte, sinó que permet també
incidir en la diversificació i la millora de la qualitat turística
general.

Així doncs, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, a través de l’AETIB, monitoritzi el sector nàutic
a les nostres illes mitjançant estudis de mercat per tal de
determinar la vàlua d’aquest sector i les seves possibilitats de
comercialització com a segment de Turisme Nàutic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, a través de l’AETIB o de la direcció general
competent, monitoritzi el sector comerç a les nostres illes
mitjançant estudis de mercat per tal de determinar la vàlua
d’aquest sector i les seves possibilitats de comercialització com
a segment de Turisme Shopping.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a empènyer la comercialització dels productes Turisme
Nàutic i Turisme Shopping als mercats nacional i internacionals
basada en l’ordenació de l'oferta de cada segment.

Palma, a 12 de novembre de 2020
Els diputats
Maria Pilar Sansó i Fuster
Antònia Martín i Perdiz
Josep Joan Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

G)
RGE núm. 16152/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a rebuig a la Llei orgànica de modificació de la
LOE, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca
(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: Atès que en aquests
moments ja està en tramitació la LOMLOE en el Congrés dels
Diputats i atesa l'alarma social que ha generat entre famílies i
el sector educatiu, es fa necessari i urgent que la cambra balear
es pronunciï sobre aquest tema.

La reforma educativa impulsada pel Govern d'Espanya,
coneguda com LOMLOE o “Llei Celaá”, suposa l'establiment
d'un model d'imposició partidista i ideològica, sense visió
d'estat i sense atendre el clam de la comunitat educativa i de la

societat per a l'estabilitat i a favor d'un Pacte d'Estat per
l'Educació.

Aquesta reforma educativa pretén eliminar la demanda
social com a element a tenir en compte per a la programació
dels llocs escolars, reduint la capacitat de les famílies per triar
en llibertat el tipus d'educació que volen per als seus fills, un
dret que els reconeix la Declaració Universal dels Drets
Humans al seu article 26.3 i la Constitució Espanyola (article
27.3) i que obligua els poders públics a garantir alguna cosa
que aquests només poden fer sostenint amb fons públics els
diferents models educatius, perquè les famílies poden triar
lliurement en igualtat de condicions, amb independència del
seu nivell socioeconòmic. Per això, actualment, l'existència dels
concerts educatius és el que garanteix que aquest dret a la lliure
elecció de les famílies pugui exercir-se en igualtat de
condicions, independentment del nivell socioeconòmic
d'aquestes.

En contra del que aquesta reforma educativa promou, no
existeix un dret a l'educació pública, sinó que existeix un dret
a l'educació, i aquesta pot ser de diferents tipus, i correspon a
les famílies el dret de triar el model en el qual volen que
s'eduquin els seus fills. Per això, entenem que ha de protegir-se
l'existència de diferents models que permetin i garanteixin la
pluralitat de l'oferta educativa, perquè com més plurals siguem,
mes lliures serem com a societat.

Especialment perillosa, en aquest sentit, és la disposició
addicional quarta, que posa en perill l'existència dels centres
específics d'educació especial i obre la porta a derivar
sistemàticament el seu alumnat als centres ordinaris. En aquest
cas també cal que prevalgui el dret de les famílies a triar el
tipus d'educació que volen per als seus fills.

Finalment, la reforma esmentada pretén, a través de les
esmenes imposades pels separatistes al Govern, la fi de
l'espanyol com a llengua vehicular de l'ensenyament a
determinades comunitats autònomes, la qual cosa suposa un
clar atemptat contra l'article 3.1 de la nostra Constitució, que
estableix que “el castellà és la llengua espanyola oficial de
l'Estat” i que “tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la
i el dret a usar-la”.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a:

1. Garantir l'existència de diferents models educatius perquè les
famílies puguin exercir el seu dret a triar en llibertat el tipus
d'educació que vulguin per als seus fills, protegint per a això el
sistema de concerts educatius, com a instrument que actualment
garanteix que aquest dret a la lliure elecció de les famílies pot
exercir-se en igualtat de condicions, amb independència del
nivell socioeconòmic d'aquestes.

2. Mantenir el concepte de demanda social com a base per
garantir la lliure elecció de centre educatiu, salvaguardant
l'autonomia dels centres per desenvolupar el seu projecte
educatiu segons el seu caràcter propi i garantint la no-
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discriminació de l'alumnat en funció de la mena de centre que
la seva família, en l'exercici del seu dret fonamental , hagi triat.

3. Garantir expressament el dret que assisteix a les famílies amb
fills, amb necessitats educatives especials a decidir si
escolaritzar-los en aules ordinàries, en aules específiques dins
dels centres ordinaris o en centres específics d'educació
especial.

4. Garantir, dins del nostre sistema educatiu, el compliment de
l'article 3.1 de la nostra Constitució, que diu que “el castellà és
la llengua espanyola oficial de l'Estat” i que “tots els espanyols
tenen el deure de conèixer-la i el dret a usar-la”.

5. Retirar el projecte de reforma educativa conegut com
LOMLOE, per haver-se plantejat sense consens ni tan sols
diàleg amb la comunitat educativa i per provocar divisió social,
i obrir un procés de diàleg amb la comunitat educativa, amb els
agents socials i amb les diferents forces polítiques que
promogui i possibiliti la consecució d'un gran Pacte d'Estat per
l'Educació.

Palma, a 12 de novembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

H)
RGE núm. 16165/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a frenar la proliferació de les cases
d'apostes, davant la Comissió d'Economia.

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

El passat 3 de novembre es va aprovar en el Consell de
Ministres el nou Reial decret llei de publicitat del joc. Aquest
RDL incorpora una sèrie de mesures molt importants com la
prohibició dels bons de benvinguda, la limitació dels anuncis
de jocs d'apostes i atzar i la prohibició dels patrocinis en
equipaments esportius, entre altres. Tot això ve a posar fi a "la
llei de la selva" existent que havia provocat el bombardeig
constant de publicitat en tota mena de mitjans i espais
publicitaris.

Actualment hi ha uns 911.218 usuaris actius a les cases
d'apostes, segons l'últim Informe trimestral del mercat del joc
online (1T 2020), un 65,54% més que en el mateix segment de
2016, i és alarmant en els sectors juvenils. No sols correspon a
les apostes esportives, també a pòquer, casino i bingos virtuals.
A més, durant aquests últims anys la despesa en publicitat està
sent molt important i fluctua entre els 300 i 145 milions. A
Espanya hi ha més de mig centenar d'empreses amb llicència en
el negoci online i presencial.

El joc patològic és un trastorn que figura entre les
addiccions de tipus comportamental en les classificacions
mèdiques i psicològiques, i que té especial incidència en els
sectors poblacionals més precaris. Consisteix en la pèrdua del
control del comportament en relació amb el joc que es

caracteritza per tenir greus conseqüències per a les persones
com problemes acadèmics, laborals, econòmics, socials i/o
legals associats al joc, així com al seu entorn més pròxim. A
més, no hem d'oblidar que no fa falta ser un ludòpata per tenir
un problema amb el joc. S'estima que un de cada quatre
jugadors que ha jugat en els últims dotze mesos presenta algun
tipus de problema amb el joc (roba diners, s'endeuta, juga
compulsivament...).

Es tempta la classe treballadora, que normalment no pot
accedir a un treball estable donat l'enorme atur crònic, al fet
que arrisquin les seves rendes guanyades en treballs precaris.
No és estrany que en els barris i les localitats on menys renda
hi ha, sigui on les polítiques neoliberals, més efectes negatius
causin a través de les cases d'apostes. Aquestes afecten
especialment la joventut i els barris més humils, on la falta
d'expectatives, d'un futur estable i la falta d'alternatives d'oci és
el brou de cultiu perfecte per a dosis ràpides d'adrenalina on
aconseguir diners sense esforç.

Tampoc no és admissible que les cases d'apostes augmentin
dia a dia els seus beneficis i deixin a les famílies i al conjunt de
la societat l'obligació de costejar íntegrament el tractament de
les persones a les quals han enganxat. És de justícia, per tant,
augmentar la contribució que els beneficis d'aquestes empreses
han de fer al conjunt de la societat perquè es pugui tractar de
manera eficaç les persones addictes al joc i perquè es puguin
investigar aquests mecanismes i prevenir futures addiccions,
així com prendre mesures que posin fre a l'expansió d'aquesta
mena de locals i garantir des de les institucions el dret a l'oci.

De manera física o a través d'Internet, el que s'amaga
darrere de cada aposta és el mateix: la falsa realitat que podem
generar riquesa amb poc esforç. El que no compten és que el
benefici d'un dia és la pèrdua de l'altre, i que fins i tot aquesta
pèrdua pot ser encara major. No és qüestió que, en última
instància, sigui l'amo de la casa d'apostes l'únic que guanyi, és
qüestió de matemàtiques.

És el moment que les diferents institucions adaptin la
normativa a la realitat social, econòmica i tecnològica de
l'activitat del joc abans que es converteixi en una xacra sense
retorn. A les Illes Balears ja s'ha iniciat aquest camí amb la
moratòria de noves llicències de joc durant dos anys, mentre es
redacta un decret d'ordenació del joc en la nostra comunitat.

Per tot això, el Grup Parlamentari Unidas Podemos
presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, en el marc de les restriccions sanitàries dutes a terme
per motiu de la COVID-19, a establir horaris de tancament i
d'admissió de nous clients de les cases d'apostes, casinos de joc
i sales de bingo, més reduïts que els del sector de l'hostaleria,
així com a establir àmbits de col·laboració amb les entitats
locals en el marc de les seves competències per a aquest
objectiu.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir la distància mínima de 500 metres lineals
entre les cases d'apostes presencials i els centres educatius
d'ensenyament obligatori, formació professional, universitària,
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centres de rehabilitació i hospitals i qualsevol altre centre d'ús
freqüent de menors com ludoteques o parcs infantils.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure l'obertura de centres socials gestionats
directament per la joventut on puguin desenvolupar un oci
digne, que potenciï el coneixement, l'esport i les arts.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a limitar la concessió de noves autoritzacions de joc
per a salons de joc o cases d'apostes presencials per decréixer
en el nombre d'aquestes, concedint una llicència nova a canvi
de tres baixes definitives.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la possibilitat de prohibir o restringir les
terminals d'apostes esportives a salons de joc, bingos, casinos
i bars.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar regularment plans d'inspecció a les cases
d'apostes presencials per augmentar els controls i prevenir
l'accés a les persones menors d'edat. Així mateix, es realitzaran
programes de formació de la Policia Local sobre l'aplicació de
la normativa i les infraccions més habituals relacionades amb
les apostes i el joc.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme activitats informatives en els centres
educatius, en el marc de la prevenció d'addiccions generades
pel joc i les apostes, per informar dels riscos i problemes de
salut pública.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar i publicar informes periòdics sobre la
localització geogràfica de les cases d'apostes presencials
atenent criteris socioeconòmics de la població local.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer la ludopatia i altres addiccions derivades
del joc patològic com a problema de salut pública i garantir els
recursos públics en els plans de prevenció i rehabilitació de la
ludopatia en el marc del sistema públic de salut amb l'objectiu
d'accelerar l'accés i millorar la qualitat del servei.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la prohibició de tota mena de publicitat física en
espais esportius i mobiliari urbà; a més, a restringir la publicitat
exterior dels locals del joc a un cartell que inclogui únicament
el nom del local i/o empresa.

Palma, a 13 de novembre de 2020
El portaveu
Alejandro López i Soria

I)
RGE núm. 16175/20, dels Grups Parlamentaris MÉS

per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a
promoció i foment de la producció ecològica, 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 MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos

presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

Ara fa un any, la Unió Europa aprovava el Pacte Verd
Europeu per a la transició justa i inclusiva cap a un ús eficient
dels recursos, mitjançant una economia neta i circular, i la
restauració de la biodiversitat i la reducció de la contaminació.

La UE aspira a ser climàticament neutra el 2050 i la
comissió considera que la transició cap a un sistema alimentari
de la UE més saludable i sostenible, és la pedra angular
d'aquest Pacte Europeu. En aquest sentit, recentment ha
publicat les estratègies "De la Granja a la Taula" i
"Biodiversitat".

Les dues estratègies pretenen, en conjunt, resoldre les
qüestions de la contaminació de sòls, aigua i aire derivades de
la utilització de plaguicides, herbicides, fungicides i
determinats adobs a les explotacions agràries. En aquest sentit,
la comissió anunciava que prendria mesures per:
• Reduir en un 50% l'ús i el risc dels plaguicides químics pel

2030.
• Reduir en un 50% l'ús dels plaguicides més perillosos pel

2030.
• Reduir les pèrdues de nutrients almenys en un 50%, sense

alterar la fertilitat del sòl.
• Reduir l'ús de fertilitzants solubles almenys en un 20% pel

2030.
• Reduir en un 50% les vendes d'antimicrobians per animals

de granja i d'aqüicultura d'aquí al 2030.

Segons la mateixa comissió, la producció ecològica és una
pràctica respectuosa amb el medi i s'ha d'impulsar el seu
desenvolupament amb l'objectiu d'arribar el 2030 al 25% de
totes les terres agrícoles que es dediquin a producció ecològica.

Aquest passat mes de setembre, la Comissió Europea ha
llençat a consulta el full de ruta per a un Pla d'acció per a la
Producció Ecològica que té per objectiu ajudar 
consumidors/es, pagesia, empreses agroalimentàries, governs
i autoritats locals a:
• Impulsar la inversió i la innovació en una producció agrària

sostenible.
• Respondre a l'interès de consumidors/es per l'alimentació

sana i ecològica.
• Augmentar la demanda d'aliments ecològics.

A les Illes Balears la producció agrària ecològica suposa ja
prop del 15% de la superfície agrícola útil i compta amb una
demanda prou major que l'oferta actual, per la qual cosa suposa
una oportunitat econòmica i empresarial per a la pagesia de les
nostres illes.

Tot i les continuades crisis alimentàries, financeres (2008)
i l'actual crisi de la COVID-19, el creixement anual de la
superfície dedicada a la producció ecològica s'ha mantingut des
de 1994 i ha arribat a les 36.766 ha a finals de 2019. El nombre
d'operadors/es el 2019 ja era de 962 (un 5% superior al 2018
i en el cas dels/es productors/es, més d'un 7%), dels quals un
30% són dones. La mitjana d'edat se situa molt per sota dels 50
anys, per tant, es tracta d'un sector de la producció agrària que
contribueix altament al relleu generacional i a la inclusió i
l'equitat de la dona.
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Per tot això, des dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i
en concret el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a
tenir en compte el Pacte Verd Europeu i les Estratègies "De la
Granja a la Taula" i de "Biodiversitat" a l'hora de dissenyar el
Pla Estratègics de la PAC, contemplant les necessitats del
sector ecològic i definint una estratègia que inclogui, com a
mínim, ajudes a la conversió, al manteniment, al control i al
foment de la producció ecològica.

2. El Parlament de les Illes Balears proposa que s'impulsi un
Pla d'Acció per a la Producció Ecològica per a cada una de les
comunitats autònomes, de manera que es tenguin en compte les
particularitats agroclimàtiques i socioculturals de cada territori
i que es pugui definir i desenvolupar de manera participada.

Aquest Pla d'acció ha de:
• Ser coherent amb els objectius de les estratègies "De la

Granja a la Taula" i "Biodiversitat".
• Implicar a les administracions autonòmiques i locals per

assegurar la coherència de les polítiques públiques i
donar-li suport amb Compres Públiques Verdes.

• Comptar amb el sector ecològic per a la definició i el
desenvolupament, i implicar la societat civil i els agents del
sistema alimentari local.

• Tenir definit un calendari d'execució i un pressupost
assignat.

Així com tenir ben definits els següents objectius:
• Informar els/les consumidors/es sobre els beneficis de la

producció ecològica per la salut, el medi i el benestar
animal.

• Facilitar la connexió entre productors/es i consumidors/es,
així com entre sector productiu i empreses de transformació
i comercialització agroalimentària.

• Promoure dietes on la proteïna vegetal tengui un major pes
així com la proteïna animal procedent de ramaderia
ecològica.

• Facilitar a productors/es l'accés a la terra i afavorir la
producció i disponibilitat de tots els "insums" necessaris per
al creixement de la producció ecològica, així com del
reciclatge de nutrients i l'economia circular.

• Afavorir la disponibilitat i l'ús de material vegetal
heterogeni i varietats locals ecològiques i races animals
autòctones.

• Posar en valor i facilitar l'accés a tota la informació i
coneixement generats pel sector ecològic, creant xarxes del
coneixement i bons serveis d'assessorament i afavorint les
xarxes de socialització i intercanvi de coneixement a escala
estatal i local i la transferència horitzontal del coneixement
pagès/a a pagès/a.

• Aconseguir que almenys el 25% de la SAU sigui dedicat a
la producció ecològica.

• Mantenir en consonància els pressupostos de recerca i
innovació dedicats a la producció ecològica amb l'objectiu
de superfície ecològica i dedicar el 25% del pressupost
d'R+D a la generació i la gestió de coneixement i innovació
ecològics.

• Augmentar el pressupost destinat a recerca i innovació en
mètodes agraris ecològics per trobar solucions R+D a

aquest problema i per afrontar el problema de la
contaminació per deriva de residus de plaguicides.

• Comptar amb un seguiment i avaluació des del principi i
supervisar la seva implementació per poder identificar les
deficiències i reorientar les actuacions en cas que sigui
necessari.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i
en concret el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a
impulsar i cofinançar el disseny i l'aplicació d'un Pla d'Acció
per a la Producció Ecològica a escala estatal, així com plans
d'acció autonòmics, de manera que es tenguin en compte les
particularitats agroclimàtiques i socioculturals de cada territori.

Palma, a 13 de novembre de 2020
Els diputats
Josep Joan Mas i Tugores
Helena Benlloch i Bottini
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria

J)
RGE núm. 16176/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a autònoms, davant la Comissió de
Turisme i Treball.

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

Des de l'inici de la pandèmia un dels col·lectius més
castigats per la crisi econòmica és el dels treballadors
autònoms. En el cas de les Illes Balears hi hem d'afegir que
molts d'aquests treballadors autònoms ho són de temporada, i
la majoria de la seva facturació va lligada a la temporada
turística. A les Illes Balears a més tenim l'autònom temporal
l'activitat del qual va lligada a la temporada turística i no està
reconegut com a tal per part de l'Estat.

Això ha fet que siguin molts els professionals que fa
pràcticament un any que no tenen ingressos.

El Govern de les Illes Balears, juntament amb els consells
i els ajuntaments, ha posat en marxa ajudes per a autònoms.
Són molts els ajuntaments que també han posat mecanismes de
suport al teixit empresarial local. Podríem dir que les
administracions locals, insulars i autonòmiques han fet el
possible per ajudar el teixit empresarial del país.

Ara bé, des del Govern de l'Estat els treballadors autònoms
no han rebut pràcticament cap suport.

El Govern de l'Estat és qui cobra els rebuts de la Seguretat
Social i la major part dels impostos que paguen els treballadors
autònoms, per tant és qui ho té més fàcil per donar una mà al
col·lectiu.

Tal com estan les coses també seria un bon moment per
repensar el sistema de cotitzacions a la Seguretat Social per tal
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de fer-lo més just i equitatiu. S'haurien de tenir en compte
diferents variables com facturació o treballadors empleats.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
congelar els rebuts de la Seguretat Social mentre es revisa el
sistema, i a tornar el que ha augmentat el mes de novembre als
treballadors autònoms (els increments que s'han fet pagar
aquest mes i que pertanyen al prorrateig de tot el 2020).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
promoure els canvis legislatius necessaris perquè les
cotitzacions dels treballadors autònoms siguin en funció de la
facturació i les variables que es trobin oportunes per tal de fer
el sistema més just i equitatiu.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
considerar la figura de l'autònom discontinu/temporal atenent
el tipus d'autònom específic del turisme molt habitual a les Illes
Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
posar en marxa les mesures legislatives necessàries per
assegurar que, si el Govern avala els crèdits ICO i ISBA, les
entitats bancàries no deixen cap autònom sense accés a aquest
finançament.

Palma, a 13 de novembre de 2020
El diputat
Josep Joan Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 10273/19, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a peticions de preus màxims
d'habitatge per municipis.

Localitat 2018 2019

Alaior    2    3
Alaró    7    7
Alcúdia   13   13
Algaida    1    
Andratx   10   13
Arenal    1    1
Artà    1
Binissalem    8    4
Bunyola    2    1
Cala Millor    1
Cala Ratjada    7
Calvià   59   58
Campanet    1
Campos    9    4

Can Picafort    2
Capdepera    7    2
Cas Català    1
Ciutadella    3    4
Consell    1     
Deià    1    2
Eivissa   14   11
Es Castell    2    1
Es Mercadal    3    1
Es Pil·larí    1
Esporles    3    4
Felanitx    2    4
Ferreries    2    2
Fornalutx    1
Inca   59   46
Lloseta    9    5
Llucmajor   10   16
Manacor   18   12
Mancor    1    2
Maó    8    6
Marratxí   33   21
Muro    5    3
Palma  503  522
Petra    1
Pollença    2    2
Port de Pollença    1
Portocristo    1
Sa Pobla    7    3
Sant Antoni    2    1
Sant Jordi    1
Sant Llorenç    3
Sant Lluís    2
Santa Eugènia    2    2
Santa Eulàlia    1    2
Santa Margalida    1
Santa Maria    5    2
Santanyí    2    2
Selva    4    2
Sencelles    1
Ses Salines    2    2
Sineu    1
Sóller    5
Son Caliu    1
Son Ferriol    1
Son Servera    5    4
Vilafranca    1

Total   844   805

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

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 6858 a 6860/20, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a tests de coronavirus a
usuaris interns d'Es Mussol, Es Fusteret i Es Pinaret fins a
dia 14 d'abril.

Durant el mes de març els usuaris han estat aïllats, per tant
no es va fer cap test fins el primer ingrés el 14 d’abril.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-024.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=89
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La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 8967/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a resultats de casos/estudis de
contacte realitzats per l'equip de rastrejadors a Atenció
Primària, Centre de Coordinació COVID-19 del Govern de
les Illes Balears.

Mallorca: 891
Menorca: 2
Eivissa: 40
Formentera: 13

Contactes estrets confirmats com a positius després de PCR:
Mallorca: 29
Menorca: 0
Eivissa: 1
Formentera: 2

S’apliquen els protocols vigents i actualitzats del Ministeri
de Sanitat. Des de la Gerència d’Atenció Primària s’ha editat
la “Guia pràctica de detecció de casos i estudi de contactes
estrets de COVID-19 en els centres de salut”, que és la que
s’aplica en aquests.

Davant un cas sospitós de ser COVID-19 (quan la persona
presenta símptomes compatibles amb aquesta malaltia) se li ha
de sol·licitar PCR dins de les primeres 24 hores en què informa
que té símptomes. Mentre espera per al resultat, aquesta
persona ha d’iniciar un aïllament en el seu domicili i els seus
convivents romandran en “quarantena” (a casa, sense poder
sortir, excepte circumstància inexcusable) fins a tenir el resultat
de la prova.

Si el resultat de la PCR és negatiu i no hi ha serioses
sospites que sigui un cas, es descarta la infecció i, en
conseqüència, tant el cas sospitós com els convivents poden
sortir de l’aïllament. Per contra, si el resultat de la PCR és
positiu, aquesta persona passa a ser cas confirmat i haurà de
continuar aïllat i acomplir unes mesures preventives concretes,
fins que l’equip de salut li comuniqui que és alta.

Per a casos:
• Lleus: es requereix un aïllament d’almenys 10 dies des de

l’inici de símptomes, sempre que els tres últims dies hagi
desaparegut la febre i el quadre clínic.

• Asimptomàtics: es requereix un aïllament d’almenys 10 dies
des de la data del diagnòstic i que no hagin aparegut
símptomes.

• Greus: si requereixen hospitalització i en el moment de
l’alta la PCR continua sent positiva, hauran de realitzar un
aïllament a casa durant 14 dies (sempre que els tres últims
estigui asimptomàtic). Si en aquest període d’aïllament es
realitza una PCR a la persona i surt negativa, se li aixecarà
l’aïllament.

A més dels contactes estrets convivents (normalment els
més fàcils d’identificar), cal afegir contactes de tipus social
(sopars, cafès, festes, dia a la platja, etc.) amb familiars i/o

amics. D’altra banda, si la persona ha estat treballant, es
contacta amb el seu servei de prevenció perquè ens faciliti les
persones que han estat contacte estret dins de l’àmbit laboral.

També hi ha contactes de cas en un vol, de manera que cal
demanar a la companyia aèria que ens comuniqui la relació de
persones que han estat contactes estrets.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 11332/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions del Govern davant la
incidència de COVID-19 als campaments de refugiats
sahrauís a Argèlia.

D’acord amb el sol·licitat vos exposam les actuacions
realitzades, les quals es van exposar a la Comissió d’Enllaç:
• Des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports estam en

contacte permanent amb l’Associació d’Amics del Poble
Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB) per tenir informació
de primera mà sobre la situació sanitària dels campaments.

• Des d’aquesta conselleria s’han donat totes les facilitats per
fer la modificació del conveni 2020 per tal que es pugui fer
l’aportació íntegra de l’import consignat al pressupost.

• Aquestes modificacions les ha fetes l’AAPSIB, qui millor
coneix la realitat dels campaments, basant-se en les
necessitats COVID sobre el terreny.

• Es va tramitar per la via d’urgència per tal de poder
traspassar els fons amb la major celeritat possible.

• A la Comissió d’Enllaç pel Sàhara del 8 de juny del 2020,
es va retre compte de les modificacions i es va remetre a
tots els membres el document complet del conveni
reformulat.

• El Pla Anual i el Pla Director són anteriors a la crisi
COVID. Tot i això, els objectius d’un i altre document
s’enfoquen en el ODS i inclouen crisis sanitàries en els
països empobrits.

• A banda dels fons propis, el GOIB té (junt a altres 10
comunitats autònomes) un conveni d’acció humanitària amb
l’AECID fruit del qual el dia 8 de juny es varen aprovar 4
projectes, un d’ells, dotat amb 500.000 € per als
campaments de refugiats de Tindouf.

Palma, a 8 d’octubre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 11383/20, del diputat Maxo
Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a nous mitjans per a l'IBANAT.

Si consulten la resposta a la pregunta 11382/20 poden
comprovar que l’IBANAT està duent a terme una continua i
important inversió en mitjans materials per poder desenvolupar
les feines pròpies de prevenció i extinció d’incendis forestals.
A més, l’IBANAT també s’encarrega de la gestió de les finques

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-049.pdf#page=65
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=22
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públiques, els espais naturals protegits, els refugis, les zones
d’acampada i les àrees recreatives de la CAIB, així com en la
col·laboració per fer front als plans d’emergència en el medi
natural, àrees on també s’estan invertint recursos materials,
personals i pressupost per a la seva adequada gestió.

Aquesta continua i important inversió en mitjans materials
va acompanyada de la utilització dels recursos disponibles fins
al final de la seva vida útil, com no pot ser d’altra manera.

En relació amb si es pensa procedir a noves contractacions
en el marc de la lluita contra incendis forestals, cal ressaltar que
durant la legislatura 2015-2019 es varen crear i dotar
econòmicament 40 nous llocs de treball en el capítol I de
l’IBANAT i també es va dotar el capítol I del pressupost per
cobrir tots els treballadors continus de l’empresa i poder
contractar 6 mesos tots els treballadors discontinus de
l’empresa. A dia d’avui l’IBANAT té pressupost propi per
cobrir totes les vacants existents a l’empresa, fet que mai havia
existit a l’empresa.

A dia d’avui, el personal de l’IBANAT destinat a incendis
forestals és el necessari per cobrir tots els serveis establerts a
l’operatiu d’extinció d’incendis forestals, de manera que durant
l’època de perill d’incendis forestals cada dia hi ha en servei
operatiu:
• 7 enginyers tècnics forestals.
• 4 operadors de comunicacions a la central d’incendis

forestals.
• Els capatassos en cap.
• 9 brigades forestals.
• 4 brigades helitransportades.
• 4 brigades disponibilitat 24 hores.
• 7 serveis d’autobomba forestal.
• 4 pick ups.
• Els mecànics dels tallers propis.
• Els operadors de les bases aèries.
• Els vigilants de les torres de vigilància.

El compromís d’aquesta administració és continuar
invertint, com s’està fent, en la millora dels mitjans materials,
els centres de treball i les contractacions de tots els llocs de
treball vacants que puguin sorgir, per tal de continuar donant el
bon servei que aquest imprescindible operatiu d’extinció
d’incendis forestals ofereix a la nostra societat.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Amengual

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 11388/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a queixes i suggeriments relacionats
amb els serveis sanitaris rebuts a les Illes Balears des d'1 de
juliol de 2019 a 31 de juliol de 2020.

Adjuntam el nombre de queixes i suggeriments enregistrats
telemàticament, així com el motiu, temes de les queixes i
suggeriment enregistrats.

2019 (1 de juliol de 2019 a 31 de desembre de 2019):

Queixes 5652
Queixes verbals 1338
Suggeriments   200
Total 7190

Motius:

Accessibilitat física    22
Atemptat a la integritat física o moral      1
Baixes per malaltia    16
Cita prèvia 1.211
Cobrament d’honoraris      7
Cuina i cafeteria     41
Demora en l’assistència   350
Derivació altres centres     10
Disconformitat amb els resultats     45
Disconformitat assistència-tractament rebut   467
Falta d’assistència     64
Habitabilitat     86
Incompliment d’horari     14
Informació clínica procés   126
Informació general   192
Llista d’espera 2.898
Neteja     28
Organització i normes   588
Pèrdua o desaparició d’objectes i documents     35
Problemes informàtics     19
Recursos humans     96
Recursos materials   109
Sense classificar   161
Suspensió d’actes assistencials     86
Tracte persona   509
Transport       9
Total  7.190

2020 (1 de gener de 2020 a 31 de juliol de 2020):

Queixes 4624
Queixes verbals 1081
Suggeriments   129
Total 5.834

Motius:

Accessibilitat física      7
Atemptat a la integritat física o moral      4
Baixes per malaltia    16
Cita prèvia   971
Cobrament d’honoraris      5
Cuina i cafeteria     31
Demora en l’assistència   200
Derivació altres centres     14
Disconformitat amb els resultats     68
Disconformitat assistència-tractament rebut   476
Falta d’assistència     13
Habitabilitat     31
Incompliment d’horari       8
Informació clínica procés   118
Informació general   164
Llista d’espera 2.275
Neteja     16
Organització i normes   569

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=23


4342 BOPIB núm. 76 -  20 de novembre de 2020

Pèrdua o desaparició d’objectes i documents    37
Problemes informàtics       6
Recursos humans     33
Recursos materials     66
Sense classificar     85
Suspensió d’actes assistencials   136
Tracte persona   388
Transport       3
Pendent codificar     94
Total 5.834

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 11405 a 11409/20, del
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de
declaracions responsables d'inici d'activitat turística per
ETH365-UNI,  ETH365-PLURI, ETH60-UNI, ETH60-
PLURI i per estades turístiques a habitatges i de places que
s'han presentat des de l'agost de 2017.

Des de l’1 d’agost del 2017 fins al 30 de juny del 2020
s’han presentat 644 declaracions responsables d’inici d’activitat
turística d’habitatges unifamiliars per un total de 4.028 places.

Des de l’1 d’agost del 2017 fins al 30 de juny del 2020
s’han presentat 2.045 declaracions responsables d’inici
d’activitat turística d’habitatges plurifamiliars per un total de
8.645 places.

Des de l’1 d’agost del 2017 fins al 30 de juny del 2020
s’han presentat 169 declaracions responsables d’inici d’activitat
turística d’habitatges de la modalitat de 60 dies per un total de
1.008 places. D’aquests habitatges 114 són de tipologia
unifamiliar (719 places) i 55 de tipologia plurifamiliar (289
places).

En relació amb la darrera pregunta s’ha de dir que el 100%
de les DRIAT es revisen en el sentit que es comprova si s’ha
adjuntat a la DRIAT tota la documentació que exigeix la
normativa turística, és a dir, acreditació de la personalitat,
certificat municipal acreditatiu d’estar a zona apta, i que no
s’ha superat, si pertoca, el nombre màxim de places al
municipi, certificat acreditatiu de l’adquisició de les places
turístiques, certificat d’empadronament del propietari pel que
fa a les comercialitzacions previstes en el punt 20,
documentació acreditativa en els termes del punt 7 que a la
comunitat es permet la comercialització turística pel que fa als
habitatges sotmesos a propietat horitzontal, annex 6 del Decret
20/2015 complimentat.

D’altra banda, de forma aleatòria o si hi ha altres motius
que ho justifiquen, s’introdueixen les DRIAT en un circuit de
revisió, que consta de dues fases:

El ciutadà declara a la DRIAT que disposa de tota una sèrie
de documentació que haurà d’aportar per completar l’expedient
administratiu de revisió.

Una visita del servei d’inspecció per comprovar que la
realitat coincideix amb el declarat.

Els expedients van passant per distints moments de
tramitació dins del circuit de revisió i no és possible determinar
a data d’avui en quants dels 2.858 expedients de les preguntes
s’han requerit l’esmena de deficiències.

El que sí es pot dir és que a data d’avui s’ha cancel·lat la
inscripció de 42 habitatges, que n’hi ha 22 pendents de
cancel·lació i que 736 expedients es troben en distintes
situacions on s’ha requerit l’esmena de deficiències, ja siguin
documentals o detectades pel servei d’Inspecció i Estratègia
Turística.

Recordar, finalment, que només s’adjunten les dades de
l’illa de Mallorca, ja que aquestes competències a la resta
d’illes corresponen a cada un dels respectius consells insulars.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 11417/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a campanyes publicitàries i
programes de sensibilització específics adreçats a la
població juvenil de les Illes Balears envers els brots i
rebrots de la COVID-19.

El Govern de les Illes Balears ha posat en marxa recentment
la campanya “Ningú vol carrers buits”, una campanya destinada
als joves per a conscienciar-los de la importància de complir
amb les mesures preventives recomanades per aturar la
transmissió de la COVID-19.

En aquesta ocasió hem sortit dels mitjans convencionals per
difondre missatges en les xarxes socials on els joves realment
interactuen. En aquesta campanya s’ha comptat amb la
participació de dues influències mallorquines amb més de cinc
milions de seguidors en la xarxa social Tik Tok i Instagram.

“Ningú vol carrers buits” ha tingut un impacte de 950.000
visionats i 240.000 “me gusta”.

El vídeo forma part de l’estratègia de comunicació del
Govern de les Illes Balears per continuar reclamant
responsabilitat i prudència davant la malaltia, i refermar la
importància de seguir totes les mesures preventives
recomanades.

Palma, a 21 de setembre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
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Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 11418 i 11419/20, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a nombre de places
turístiques d'estades a habitatges i de places turístiques a
hotels, apartaments o hotels/apartaments que s'han donat
de baixa des d'agost de 2017 fins ara.

Des de l’1 d’agost del 2017 fins al 31 de juliol del 2020
s’han donat de baixa 600 habitatges objecte de comercialització
turística amb un total de 3.776 places i 135 habitatges turístic
de vacances amb un total de 692 places.

Des de l’1 d’agost del 2017 fins al 31 de juliol del 2020
s’han donat de baixa 11 hotels, apartaments o hotels/apartament
amb un total de 757 places.

S’ha advertit que les dades subministrades poden no ser del
tot exactes perquè alguns expedients de baixa corresponen a
establiments o habitatges inscrits fa més de 20 anys i amb
vàries migracions informàtiques s’ha anat perdent informació.
Per altra banda, la tramitació dels expedients administratius es
pot allargar durant anys ateses les múltiples vies de defensa que
poden utilitzar els ciutadans (com ara, recursos administratius
o recursos davant la jurisdicció contenciosoadministrativa). Per
tot això, la informació és tan precisa com ha estat possible amb
les limitacions especificades.

Recordar, finalment, que només s’adjunten les dades de
l’illa de Mallorca, ja que aquestes competències a la resta
d’illes correspon a cada un dels respectius consells insulars.

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 11444/20, 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.

Dades de persones que han estat nomenades de 01/062020
a 31/07/2020 en places creades per motiu de la COVID-19:

Categoria Places

Auxiliar d’infermeria   104
Auxiliar d’infermeria d’EAP     18
Zelador/a     58
Conductor/a-Zelador/a     14
Infermer/a    116
Infermer/a d’àrea de suport AP     26 
Infermer/a de CCU, UME       6
Infermer/a d’EAP       3
FEA       2

Medicina intensiva       1
Medicina preventiva i salut pública       1

Grup Auxiliar administratiu FA      50

Bugader/a       1
Metge/ssa d’ESAD       7
Metge/ssa de família en EAP       6
Metge/ssa d’urgència hospitalària       1
Metge/ssa d’urgències en AP      15
Pediatra d’EAP       1
Personal tècnic no titulat       2
Tècnic/a especialista      17

Laboratori      11
Radiodiagnòstic        6

Telefonista        1
Total general     448

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 11445/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a cues i espera a l'atenció presencial
a PAC i centres de salut del Servei de Salut de les Illes
Balears.

El nostre objectiu és que els pacients contactin amb atenció
primària sempre que puguin fer-ho per telèfon. La cita
telefònica facilita el flux de pacients ja que sempre que es
requereix contacte amb professionals sanitaris que, si escau, els
donen una cita presencial ja sigui al centre o domicili. En
aquest cas en arribar al centre, el pacient que pren les mesures
higièniques adequades, pot acudir a la consulta sense necessitat
de fer cua per a l’admissió. Si les condicions del pacient també
es coneixen, es pot facilitar fent una cita per mutu acord i així
evitar desplaçaments innecessaris o triar el calendari de menys
afluència.

Estem treballant per millorar l’accessibilitat telefònica:
• Incrementar les línies telefòniques centre per centre

adaptant-se a la realitat.
• Proporcionar els telèfons mòbils amb la finalitat de

descongestionar les línies telefòniques d’admissió.
• Utilitzar el mode IP en les agendes dels professionals en

cites telefòniques i descongestionar les línies d’entrada del
centre.

• Utilitzi citació en línia, app.

Un altre punt important és descongestionar els centres de
salut tant com puguis. En aquest moment que els casos de
COVID positius estan augmentant, les PCR i la traça seran
centralitzats, així com la cura central per al pacient d’infecció
de COVID de manera que els centres puguin reprendre la seva
conducta.

A més, s’enforteixen les admissions amb nou personal (de
moment es contractaran uns 22 administratius més).

Totes aquestes mesures estan en constant revisió.

El resultat d’aquestes mesures és que les cues dels centres
sanitaris es minimitzen i, per tant, s’espera al carrer.

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

A la Pregunta RGE núm. 11446/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions del servei
CoorEducaSalut des de la seva creació.

El servei de CoorEducaSalut està format per un pediatre a
temps parcial, tot i que en determinats moments de l’any és
alliberat del seu treball assistencial al centre de salut per
dedicar-se a temps complet a CoorEducaSalut. També disposa
d’una infermera gestora de casos a temps complet. A la zona
d’Eivissa-Formentera i Menorca hi ha una infermera de
referència que es coordina amb Mallorca. Aquests
professionals treballen en coordinació amb els professionals
implicats tant en hospitals com en atenció primària i amb el
Ministeri d’Educació, concretament amb el Servei de
Diversitat, entre d’altres.

Mitjançant la coordinació efectiva entre les Conselleries
d’Educació i la de Salut i seguint el protocol establert estem
cobrint les necessitats de l’alumnat en patologia crònica a les
escoles. I ho fem complint l’objectiu de l’escolarització
normalitzada, d’acord amb la normativa vigent, i comptant amb
tots els actors implicats: les dues conselleries, professionals,
alumnat i famílies o persones tutores responsables. A més de
complir estàndards de qualitat i regir-nos per la millor
evidència disponible.

La implementació del Protocol es va iniciar en el curs
2016-2017, i s’han anat incorporant les millores proposades per
un grup d’experts constituït en Subcomissió dependent de la
Comissió Tècnica d’Educació per a la salut en els centres
educatius. Aquesta Subcomissió està composta per
representants de les conselleries de Salut i Educació entre els
quals es troben: representants del Centre d’Atenció Primària
per al Desenvolupament Infantil (CAPDI), del Programa Alerta
Escolar Balear, del Servei d’Emergències 061, i de l’Institut
Balear de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència
(IBSMIA), de la coordinació de casos (cooreducasalud), del
Servei d’Atenció a la Diversitat, de l’institut per a l’educació de
la primera infància. I a més forma part de la subcomissió una
persona representant de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

A continuació es detallen els principis en què es treballa en
la Subcomissió amb l’objectiu d’assegurar una escolarització
normalitzada de l’alumnat amb problemes de salut crònics en
els centres educatius:

1. La gestió de la complexitat de la cronicitat en la infància, en
qualsevol àmbit en què es trobi el nin/a, s’ha de fer sota el
model de pràctica avançada mitjançant la figura de la
infermera gestora de casos comunitària.

2. L’aposta per un model que doni suport a la normalització
dels alumnes i les alumnes amb problemes de salut crònics
i de les seves famílies, la qual cosa implica la seva
participació en entorns educatius inclusius.

3. Els professionals sanitaris que realitzen intervencions
relacionades amb la salut en els centres educatius han de ser
els equips d’atenció primària (EAP), és a dir,
pediatre/metge o metgessa de família i la infermera dels

centres de salut de referència dels centres educatius en
coordinació amb els equips sanitaris dels centres de salut de
referència de l’infant/o jove i amb la infermera gestora de
casos comunitària. En els casos de complexitat baixa, els
EAP han de decidir si assumeixen la funció de coordinació
o si els deriven a la figura de coordinadora de casos (vegeu
l’apartat 3.b).

4. La millora del model implica potenciar la coordinació entre
les conselleries d’Educació i Salut.

a) La transmissió d’informació durant la coordinació de
casos s’ha de fer segons la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, per la qual cosa es defineixen la clàusula de
confidencialitat i el procediment de registre i comunicació de
casos.

b) Es crea la figura de coordinadora de casos per coordinar
els agents implicats en l’atenció sanitària dels alumnes amb EC
complexes o altament complexes i el personal del centre
educatiu implicat.

c) S’estableix un model de coordinació en el qual tots els
agents implicats (representats pels membres de la subcomissió)
participen activament.

d) S’estableix un model d’intervenció en el qual tots els
agents implicats en l’assistència de nens/es i adolescents amb
MC en els centres educatius (EAP, pediatres d’hospital,
departaments d’orientació, equips directius i equips docents, i
altres professionals dels centres educatius, juntament amb les
famílies i els alumnes implicats) participin activament
mitjançant comissions interdisciplinàries en els centres
educatius, liderat per la infermera gestora de casos comunitària
i/o per l’equip de centre de salut de referència al centre
educatiu.

Tot el protocol se sustenta en la normativa legal vigent que
descrivim en l’annex adjunt, en la investigació actualitzada
aportada i realitzada, en l’estudi de les actuacions previstes en
altres CCAA, i amb tot això en l’opinió dels experts que
configuren la subcomissió.

Des de la creació de Cooreducasalut a l’any 2016, s’han
identificat a Mallorca un total de 406 alumnes a
Eivissa/Formentera: 223 a Menorca: 28, que necessiten atenció
sanitària en els centres educatius, per la qual cosa s’han inclòs
en protocol de coordinació.

L’atenció a aquests alumnes ha derivat en unes 1.500 visites
anuals, realitzades per les infermeres dels centres de salut de la
zona del centre educatiu, en coordinació amb l’equip de
pediatria referent de l’alumne/a.

L’evolució per cursos escolars ha estat:

A Mallorca:
• Curs 2016-2017. Total 143 alumnes, essent la diabetis

mellitus la patologia que més ha requerit coordinació amb
un total de 60 alumnes, seguit de 30 al·lèrgies amb risc
d’anafilaxi, 12 alumnes amb asma, 10 epilèpsia/convulsions
i 9 cardiopaties.
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• Curs 2017-2018, total: 148 alumnes, la patologia que més
ha requerit coordinació ha estat diabetis mellitus amb 64
alumnes, seguit de 53 alumnes amb cardiopaties, 9
al·lèrgies amb risc d’anafilaxi, 4 epilèpsies/convulsions i 1
asma.

• Curs 2018-2019, total: 90 alumnes, amb 42 alumnes
coordinats amb diabetis mellitus, 27 cardiopaties, 7
al·lèrgies i 4 epilèpsies/convulsions.

• Curs 2019-2020, total: 116 alumnes, 39 amb diabetis
mellitus, 34 al·lèrgies, 17 asma, 8 convulsions i 6
cardiopaties.

A Menorca per cursos escolars: En total hi ha 28 nens a
cooreducasalut: 4 amb diabetis mellitus, 11 cardiopaties i 3
epilèpsies.
• Curs 2016-17: 15 alumnes.
• Curs 2017-18: 17 alumnes.
• Curs 2018-19: 1 alumne/a.
• Curs 2019-20: 4 alumnes.

A Eivissa per cursos escolars: En total hi ha 223 a
cooreducasalut: 79 amb al·lèrgia/anafilaxi, 72 asma, 45
epilèpsia/convulsions, 30 cardiopaties i 27 diabetis mellitus.
• Curs 2016-17: 7 alumnes.
• Curs 2017-18: 15 alumnes.
• Curs 2019-20: 201 alumnes.

Dels casos coordinats, les patologies incloses dins l’alerta
escolar estan en el registre d’alerta escolar del 061, s’està
actualitzant la base de dades i el registre perquè el personal del
061 tingui més facilitat per accedir a les dades en història
d’e-SIAP.

Cada any es realitzen activitats d’educació per a la salut
realitzades en els centres educatius, aquestes activitats han
derivat en gairebé 1000 sessions algunes específiques d’alerta
escolar i han versat sobre: anafilaxi, diabetis mellitus,
reanimació cardiopulmonar, primers auxilis,...

S’han creat comissions de salut de seguiment de casos
d’especial dificultat en els centres educatius.

Actualment hi ha un total de 155 centres educatius de les
Illes Balears que tenen DESA, 123 a Mallorca, 23 a Eivissa, 1
a Formentera i 8 a Menorca, alguns són propietat de centre,
altres donats de Conselleria de Sanitat o la propietat de
Conselleria d’Educació. Durant els cursos escolars s’han
organitzat la instal·lació dels aparells, el seguiment dels
alumnes i els canvis de centre pertinents, les instruccions de
manteniment i el registre i s’ha impartit formació de 6 hores als
docents de tots els centres implicats a càrrec del 061 de la
Conselleria de Salut coordinats pel programa d’alerta escolar
i el servei d’atenció a la diversitat de la Conselleria d’Educació.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 11447/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions del servei
CoorEducaSalut des de la seva creació.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 11510/20, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures i protocols durant l'estat
d'alarma en els centres sociosanitaris i assistencials de les
Illes Balears.

Als centres d’atenció sociosanitària gestionats per la
Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes
Balears, a través de la Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les
Illes Balears, s’han seguit totes les mesures i recomanacions
d’aquest àmbit dictades pel Govern d’Espanya.

A més d’aquestes, s’han seguit les recomanacions de
prevenció i protecció dels centres sociosanitaris i residències de
persones majors i amb discapacitat de la comunitat autònoma
de les Illes Balears enfront l’epidèmia de la COVID-19,
document que s’ha actualitzat constantment i del que la darrera
versió és del 22/07/20 (versions anteriors: 25/06/20, 22/05/20,
12/05/20, 25/04/20 i 23/03/20), de la DG de Salut Pública i
Participació i del Servei de Salut de les Illes Balears, revisat
per l’equip tècnic d’atenció a la cronicitat i el centre de
coordinació de cures pal·liatives, l’Oficina de Qualitat del
Gabinet tècnicoassistencial del Servei de Salut, experts en
medicina preventiva, experts en infeccioses i microbiologia de
l’Hospital de Son Espases, experts dels hospitals General, Joan
March i Sant Joan de Déu, i per l’equip directiu de coordinació
sociosanitària de la comunitat autònoma.

S’han seguit totes les mesures del Pla de Mesures
Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer
front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, una
vegada superada la fase 3 del Pla per a la transició cap a una
nova normalitat.

I s’han presentat al Servei de Salut i han estat validats els
plans de contingència de cada un dels centres.

Palma, a 16 de setembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 11536/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a plans de formació dels treballadors
públics a l'àmbit docent, assistencial, de prestació de
serveis, sanitari i sociosanitari per informar, gestionar i fer
front a la COVID-19.

S’han realitzat les formacions següents:

• “Formació genèrica sobre la COVID-19” en col·laboració
amb el Servei de Prevenció de Riscs adscrits a la Direcció
General de Funció Pública i Administracions Públiques. Els
objectius són: conèixer l’agent causal de la malaltia
COVID-19 i els mecanismes de transmissió, identificar les
mesures de prevenció en els diversos entorns: personal,
social i laboral; i fer accessibles les fonts d’informació
oficial veritable, per tal que les actuacions siguin les
correctes. Aquesta formació es manté en espai EBAP en
obert per tal de ser consultada en qualsevol moment pels
seus destinataris, que són el personal funcionari i laboral de
l’Administració de la CAIB.

• “Formació inspectors de la CAIB front a la COVID-19:
unificació de criteris jurídics i tècnics per a les actuacions
dels inspectors de la CAIB front a la COVID-19” en
col·laboració amb la Direcció General de Salut Pública i
Participació, la Direcció General de l’Advocacia i l’Institut
Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL). La
formació ha esdevingut una activitat d’aprenentatge
destinada al personal inspector de l’Administració de la
CAIB amb l’objectiu de donar-li la formació necessària per
poder desenvolupar la seva tasca inspectora front al
compliment de les normes derivades de la COVID-19.

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

Ordre de Publicació
P)

A les Preguntes RGE núm. 11537 a 11539/20, del
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a ingressos de la CAIB
procedents de la recaptació de tributs, ingressos al
pressupost de la CAIB exercici 2020 procedents de l'estat
(AGR, Govern central) i a ingressos a la CAIB procedents
de la Unió Europea des de l'1 de gener al 31 de juliol de
2020.

Recaptació dels tributs propis, cedits i taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears des del 01/01/2020 a 31/07/2020:

Drets reconeguts líquids Milers d'euros

Transmissions patrimonials 178.180,23

Actes jurídics documentats 70.788,07

Impost sobre estades turístiques 34.250,70

Successions i donacions 58.823,04

Patrimoni 63.351,71

Cànon de sanejament d'aigües 30.908,98

Taxa de joc 23.483,15

Altres taxes 4.228,45

Total 473.014,33

Per altra banda, les transferències de l'estat i la UE en aquest
mateix període:

Drets reconeguts líquids Milers d'euros

Sistema de finançament autònomic
(IRPF, IVA, Imposts especials, Fons
de garantia i Suficiència) 2.057.239,48

Altres transferències de l'Estat 159.202,63

Total 2.216.442,11

Drets reconeguts líquids Milers d'euros

Transferències de la UE 11.856,50

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

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 11571/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a dades diàries de flux de població
flotant a les Illes Balears durant temporada alta.

En primer lloc, les dades de què disposa el Govern de les
Illes Balears, són les que provenen de l’operació estadística
oficial 77106001 Indicador de pressió humana, que duu a terme
l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

Tot i així, cal fer una precisió terminològica, en relació als
conceptes de “població estacional” i “població flotant”, perquè
condicionen aquesta resposta. S’entén com a “població flotant”
el conjunt de persones presents a un determinat moment i indret
però que no hi resideixen de forma habitual (PNRP o població
no resident però present). Per la seva part, s’entén com a
“població estacional” en un determinat moment i indret el
conjunt de la “població flotant” corregida per la població
resident però no present (PRNP). Donada la limitació imposada
per les fonts disponibles, l’IBESTAT no disposa d’informació
sobre la població flotant, però sí que disposa d’estimacions
diàries i per illes de la població estacional.

L’IPH és una operació estadística pròpia de l’IBESTAT
que publica resultats mensualment, tot seguint el calendari
establert al Programa anual d’estadística que aprova el Govern
de les Illes Balears. En el cas de l’IPH, i per extensió també en
les estimacions de població estacional, es produeix un
decalatge de dos mesos entre el moment de publicació i el
període de referència de les dades. Aquest decalatge temporal
s’explica pel retràs en la recepció de la informació necessària
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per a la construcció de l’indicador, que prové de fonts
diferents.

Les darreres dades que disposa l’IBESTAT són les
següents:

El passat dia 30 de juny de 2020 (darrer dia del qual es
disposa d’estimacions) la població estacional a les Illes Balears
se situà en 74.591 persones. A dia 1 de juny de 2020
l’estimació se situà en 32.627 persones. Per a l’illa de Mallorca
el valor a 30 de juny fou de 32.953 persones, a 1 de juny fou de
14.236. Per a l’illa de Menorca el valor a 30 de juny fou de
14.864 persones, a 1 de juny fou de 6.370. Per a l’illa d’Eivissa
el valor a 30 de juny fou de 21.103 persones, a 1 de juny fou de
10.574. Finalment, per a l’illa de Formentera el valor a 30 de
juny fou de 5.671 persones, a 1 de juny fou de 1.447.

D’acord amb el calendari de publicacions, les dades
corresponents al mes de juliol estaran disponibles a partir de
dia 7 d’octubre.

* Nota metodològica. En terme generals, les estimacions de la
població estacional s’obtenen a partir de la diferència
acumulada entre les arribades i sortides diàries de passatgers
dels diferents ports i aeroports ubicats a l’arxipèlag.

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

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 11958/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estoc material EPI enfront de la
COVID-19 adquirit pel GOIB a partir de 21 de juny, final
de l'estat d'alarma.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 13579/20, del diputat Mariano
Juan i Guash, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions de l'IBANAT per a
2020.

L’execució a 31 d’agost de la partida d’aprovisionaments
i treballs realitzats per altres empreses (15.000€) de 2020 és la
següent:
• Aprovisionaments en espais naturals protegits: 9.617,78 €
• Aprovisionaments en l’execució dels plans comarcals de

defensa contra incendis forestals: 4.447,21 €.

En cas d’incrementar-se més, la part que sobrepassi els
15.000 € prevists inicialment d’aprovisionaments i treballs
realitzats per altres empreses vinculats a inversions es dotaran
amb càrrec als romanents d’exercicis anteriors pendents
d’executar.

L’execució a 31 d’agost de la partida d’altes d’immobilitzat
(35.000) de 2020 és la següent:

• Adquisició d’ordinadors de taula: 18.130,54 €.
• Instal·lació d’aire condicionat: 5.827,89 €.
• Mòdul de programa del departament de recursos humans:

4.235,00 €.
• Box del magatzem de l’aeroclub de Menorca: 4.979,15 €.

En cas d’incrementar-se més, la part que sobrepassi els
35.000 € prevists inicialment d’altes d’immobilitzat es dotaran
amb càrrec als romanents d’exercicis anteriors pendents
d’executar.

ITS millora accessibilitat albuferes. 503.542 €.

Aquest projecte es troba en fase de redacció dels plecs de
prescripcions tècniques, per part de l’empresa TRAGASATEC.
El pressupost executat per a la redacció dels plecs de
prescripcions tècniques és de 33.626,44 €. La resta del
pressupost es destinarà a l’execució del projecte a les diferents
albuferes de les Illes Balears.

ITS esbucament embotelladora Binifaldó. 304.368 €.

L’acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, pel
qual es consideren d’execució estratègica determinats projectes
aprovats en el marc dels plans anuals d’impuls del turisme
sostenible, segons l’excepció prevista en el primer paràgraf in
fine de l’article 45.1 del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de
mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, i d’altres que
no s’executaran en el marc dels plans anuals respectius, segons
el darrer paràgraf de l’esmentat article 36.1 declara a l’acord
segon que no s’executaran en el marc dels plans anuals
respectius els projectes aprovats en el marc dels plans anuals
d’impuls de turisme sostenible que consten a l’annex 2 que
s’adjunta a l’acord, sens perjudici del seu finançament posterior
a càrrec d’exercicis futurs. El projecte ITS 005-2018. Projecte
de recuperació de l’hàbitat natural a l’embotelladora de
Binifaldó es troba en aquest annex 2.

L’IBANAT ha redactat el projecte d’esbucament de
l’embotelladora de Binifaldó i ara mateix el projecte es troba
a l’Ajuntament d’Escorca per a la tramitació de la corresponent
llicència municipal d’obres on s’ha pagat 1.943,22 € de taxa i
8.568,50 € de fiança. Una vegada l’IBANAT disposi de tota la
documentació necessària per a la tramitació d’aquesta obra, 
procedirà a la seva execució sense el finançament de l’impost
de turisme sostenible.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 13622/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a alerta primerenca davant possibles fenòmens
atmosfèrics.

Durant aquest temps s’ha realitzat feina en tres direccions:
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• En primer lloc, disposar d’una eina d’avís sobre pluja
acumulada sobre les imatges del radar d’AEMET, amb una
antelació d’1h sobre els avisos de fenòmens observats en
pluges acumulades.

• Una altra branca és la de comptar amb un sistema
d’informació meteorològica per a emergències, que realitzi
prediccions a curt termini (nowcasting) i que conjuntament
amb l’anterior eina pugui ampliar el temps de previsió.

• Una darrera branca que ha de ser la creació d’una
plataforma per a la recerca hidrològica amb suport a la
gestió d’emergències per fer front a inundacions a les Illes
Balears.

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

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 13626/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dotar a les Illes Balears de destacaments
permanents de la Unitat Militar d'Emergències.

La Unitat Militar d’Emergències és un recurs extraordinari
per a la seva mobilització davant l’activació d’un pla
d’emergències de protecció civil. Les feines per millorar la
resposta a les emergències en aquesta comunitat autònoma
passa per dos objectius, primer millorar les dotacions i la
coordinació amb tots els recursos extraordinaris que es poden
arribar a mobilitzar en una emergència de protecció civil però
que com a tals no han d’arribar des d’un primer moment al lloc
d’intervenció, sinó que la seva incorporació a la resposta a les
emergències sempre és posterior a la dels recursos ordinaris i
quan aquests dins la comunitat autònoma no poden arribar per
donar una resposta adequada.

S’està en contacte permanent amb la Delegació del Govern
així com amb la resta de cossos de seguretat.

Durant la crisi sanitària provocada per la COVID-19, des de
la DG d’Emergències es venen coordinant equips d’intervenció
conjunta formats per inspectors de la comunitat i dels consells
insulars i per agents dels diferents cossos i forces de seguretat
(Policia Nacional, Guàrdia Civil i policies locals) i fins a data
d’avui s’han dut a terme un total de 605 actuacions, de les quals
finalment s’han aixecat 409 actes.

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

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 13638 a 13641/20, de la
diputada maría Tania Marí i Marí del Grup Parlamentari
Popular, relatives a virus del Nil (1 a 4).

A les Illes Balears, a dia d’avui, i des de l’any 2010 en què
es va protocol·litzar a nivell nacional la inclusió de la febre del
Nil Occidental (o virus del Nil Occidental “VNO”) entre les

malalties en vigilància epidemiològica, no hem tengut cap
notificació de cas humà de la malaltia.

És el PROTOCOL DE VIGILÀNCIA DE LA
VIGILÀNCIA DE LA FEBRE DEL NIL OCCIDENTAL.

Protocols de la Xarxa Nacional de Vigilància
Epidemiològica (CNE-CCAA).

S’iniciarà la vigilància epidemiològica activa en humans
quan es detecti circulació viral en animals (aus o equins) i/o en
vectors, tal com es contempla en el “Pla de vigilància de
l’Encefalitis de l’Oest del Nil a Espanya” (Ministeri de Medi
Ambient, Rural i Marí). Aquest pla contempla la vigilància
entomològica, ornitològica i equina.

El territori epidèmic es definirà d’acord amb la circulació
i dinàmica de la infecció del virus i s’hi aplicaran les mesures
de salut pública recomanades.

La vigilància en humans consistirà en la cerca activa de
casos amb símptomes neurològics compatibles i sense altra
etiologia, en persones de qualsevol edat residents en el territori
epidèmic, durant el període d’activitat del vector (d’abril a
novembre). Aquests criteris s’ajustaran en funció de la situació
epidemiològica. El circuït d’informació i el caràcter urgent de
la notificació de la malaltia estaran subjectes a modificacions
en funció de l’evolució de la malaltia a Espanya (incidència de
casos, patró de presentació, etc.)

A les zones on ja s’hi hagin detectat casos humans es
reactivarà la vigilància activa a l’inici de cada temporada
d’activitat del vector.

Es recomana la realització d’estudis que incloguin proves
de seroconversió per detectar infecció recent i possibles casos,
entre les persones que resideixin o treballin a les explotacions
d’animals infectats.

Pot ocórrer també que el primer indicador de circulació
viral sigui la detecció de casos en humans, per la qual cosa si,
a qualsevol moment, un clínic o el laboratori detecten un cas
d’infecció per aquest virus, han de notificar-ho de forma
obligatòria i urgent als serveis de vigilància epidemiològica de
la comunitat autònoma corresponent, pels circuïts establerts a
cada una d’aquestes i des d’aquí al nivell central.

Atès que la Febre del Nil Occidental es considera una
malaltia emergent a Espanya, la detecció d’un cas es
consideraria un brot.

Atès que el principal reservori de la malaltia són aus
aquàtiques i que a les Illes Balears existeixen diferents zones
humides a les quals acudeixen en les seves migracions serien
els llocs de major risc. Per altra part, el vector principal són els
moscards del gènere cúlex, molt freqüents a les illes. Per tant,
tenim els dos elements bàsics, en zones específiques (albufera
d’Alcúdia i Pollença, salobrar de Campos, albufera d’Es Grau,
Salines d’Eivissa).

Aquesta situació fa que sigui possible qualque contagi a
qualque moment, el que no significa que sigui probable.
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Afortunadament, l’experiència d’aquests 10 anys de
vigilància epidemiològica ha servit per descartar que sigui una
probabilitat important. No obstant, està clar que no podem
baixar la guàrdia i que s’han de mantenir tots els sistemes de
vigilància entomològica, veterinària i de salut humana.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 13657 i 13661/20, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a nombre de reunions amb el
Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear i a
remissió dels informes del Govern balear al Govern de
l'Estat per avançar en el traspàs de la competència sobre
els ports d'interès general excepte el de Palma.

Abans de parlar del “traspàs de la competència sobre els
ports d’interès general, excepte el de Palma”, com a supòsit
previ i necessari convé valorar si és possible la desclassificació
de ports d’interès general.

Per respondre aquesta qüestió hem de referir-nos al text
refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre,
que, a l’apartat 1 de l’article 4, estableix que els criteris que
determinen la qualificació d’un port com d’interès general són
els següents: que s’efectuïn en els ports esmentats activitats
comercials marítimes internacionals; que la zona d’influència
del port de què es tracti afecti de forma rellevant més d’una
comunitat autònoma; que serveixi a indústries o establiments
d’importància estratègica per a l’economia nacional; que el
volum anual i les característiques de seves activitats comercials
marítimes abastin nivells suficientment rellevants o responguin
a necessitats essencials de l’activitat econòmica general de
l’Estat, i que per les seves especials condicions tècniques o
geogràfiques constitueixin elements essencials per a la
seguretat del trànsit marítim, especialment en territoris insulars.

De conformitat amb aquests criteris, el punt 10 de l’annex
I que acompanya aquesta llei qualifica com a ports d’interès
general, a les Illes Balears, els de Palma, Maó, Eivissa, Alcúdia
i La Savina.

No obstant això, el canvi de qualificació d’un port d’interès
general quan hagi perdut tal condició, perquè han desaparegut
o cessat les circumstàncies que determinaren la qualificació
susdita, és possible. En efecte, l’apartat 2 de l’article 4 del text
refós esmentat abans apunta el procediment perquè l’Estat
procedeixi a canviar la qualificació del port, la qual cosa,
tanmateix, no impedeix, de cap manera, que les comunitats
autònomes que ho considerin oportú sol·licitin el canvi de
qualificació.

Per tant, una primera conclusió: les Illes Balears poden
sol·licitar en un canvi de qualificació d’un port d’interès
general quan hagi perdut aquesta condició, la qual cosa farà
que, indefectiblement, la sol·licitud hagi d’anar acompanyada
d’una prova indubtable d’haver desaparegut o cessat les
circumstàncies que determinaren la qualificació esmentada.

A tall d’exemple, és estatutàriament possible que un port
continuï sent d’interès general, però que la seva gestió
correspongui a la comunitat autònoma.

En efecte, davant l’exclusivitat competencial que l’article
149.1.20è de la Constitució Espanyola atribueix respecte dels
ports d’interès general, l’article 32.14 de l’Estatut d’Autonomia
vigent representa la materialització normativa de l’interès
autonòmic de participar, tot i que sigui a efectes de simple
contingut executiu, en la gestió dels ports d’interès general que
es troben en el seu territori.

Aquesta participació autonòmica queda supeditada, en els
termes en què és redactada la norma institucional bàsica
d’aquesta comunitat autònoma, a la circumstància que l’Estat
deixi sense efecte la reserva de gestió que implica, actualment,
la qualificació d’interès general respecte dels ports de Palma,
Maó, Eivissa, Alcúdia i La Savina, o que la mateixa legislació
estatal permet, a través d’una regulació concreta de la matèria,
la participació autonòmica efectiva en la gestió dels ports
esmentats, tot i que es mantengui la qualificació d’interès
general respecte de les instal·lacions referides.

Palma, a 30 de setembre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 13658/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a nombre de reunions amb el Govern
de l'Estat que ha demanat el Govern balear per avançar en
el traspàs de la competència sobre les instal·lacions
nàutiques situades als ports d'interès general.

Abans de parlar del “traspàs de la competència sobre les
instal·lacions nàutiques situades dins ports d’interès general”,
com a supòsit previ i necessari convé valorar si, conformement
a dret, és possible segregar espais destinats a usos
nauticoesportius als ports d’interès general.

Per respondre aquest interrogant hem de referir-nos al text
refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre,
que, a l’apartat sisè de l’article 3, estableix que els espais
destinats a usos nauticoesportius poden ser segregats de la zona
de servei dels ports d’interès generals, sempre que tenguin
infraestructures portuàries independents, espais terrestres i
marítims diferenciats, no divideixin ni interrompin la zona de
servei del port afectat a l’explotació d’aquest, no existeixin
usos alternatius prevists en el pla d’utilització dels espais
portuaris per a aquestes zones, s’acrediti que la segregació no
pot ocasionar cap interferència en la gestió dels ports d’interès
general i se’n garanteixi la reversió si es modifiquen les causes
i circumstàncies que donin lloc a aquesta segregació.

La finalitat d’aquesta clàusula no és altra que habilitar
l’estat per reduir, quan es donin certes circumstàncies, l’àmbit
dels seus ports segregant-ne zones nàutiques o esportives.

Ara bé, aquesta habilitació no és exigida per l’ordre
constitucional de competències, sinó que parteix de la potestat
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de la potestat de l’Estat de disposar de tota la zona portuària de
servei, disposició que li permet, si ho estima convenient i es
donen els supòsits legals necessaris, separar determinades
zones portuàries perquè, si escau, es constitueixin en ports de
titularitat autonòmica.

Per tant, la segregació d’espais nauticoesportius és possible,
però no perquè sigui una exigència que es pugui posar a l’Estat,
sinó com una possibilitat que aquest pot acceptar ateses les
circumstàncies concurrents a cada cas.

D’altra banda, és evident a tothom que, en la legislatura
autonòmica actual, d’ençà de fa uns quants mesos l’emergència
sanitària, la declaració de l’estat d’alarma i la situació social i
econòmica consegüent han estat una prioritat en l’agenda
política del Govern i han deixat poques escletxes a altres
qüestions alienes a la pandèmia.

Tanmateix, una vegada superada la situació
d’excepcionalitat viscuda com a conseqüència de la COVID-19
i reprès el funcionament normal de les institucions, esperam
que en la imminent trobada bilateral anunciada per la Secretaria
d’Estat de Política Territorial i Funció Pública entre
l’Administració General de l’Estat i el Govern de les Illes
Balears podrem iniciar un procés global de diàleg i entesa entre
ambdues parts en matèria de ports radicats a les Illes Balears.

Palma, a 25 de setembre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 13659 i 13663/20, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a nombre de reunions amb el
Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear i a
remissió dels informes del Govern balear al Govern de
l'Estat per avançar en el traspàs de la competència de
justícia.

El traspàs de la competència de l’Administració de justícia
a les comunitats autònomes –que s’ha anat formalitzant en un
període de més de trenta anys- presenta fortes asimetries. Això
és així perquè el moment històric en què el traspàs s’ha
materialitzat en cada cas ha determinat, entre moltes altres
qüestions, com es feia i com exercia la competència la
comunitat autònoma que l’assumia quant a recursos
disponibles.

En aquest sentit, val a dir que, en la legislatura 2007-2011
–després d’una primera temptativa en la legislatura 1999-2003
que es va transformar en contactes formals en la legislatura
següent-, l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears va donar un fort impuls polític a la negociació d’aquest
traspàs, si bé el resultat final de la interlocució mantinguda amb
l’Administració General de l’Estat no va tenir els resultats
esperats. En efecte, el cost efectiu final que es va posar damunt
la taula, si s’hagués acceptat, hauria suposat indefectiblement
haver d’arrossegar durant anys una competència infrafinançada.

En la legislatura 2015-2019 es va propiciar un canvi de
rumb en les relacions amb el Ministeri de Justícia. La idea que

presidia aquest nou esperit de col·laboració era que tan
important com qui exercia la competència sobre l’organització
burocràtica que desenvolupa les activitats del poder judicial ho
era també donar suport al bon funcionament del servei públic
de justícia a les Illes Balears des de les competències
orgàniques pròpies de la comunitat autònoma.

En aquest sentit, s’ha de recordar la reunió de la consellera
de Presidència amb el secretari d’Estat de Justícia del 31
d’octubre de 2018, amb una atapeïda agenda de temes per
tractar (jutjats de violència de gènere, dèficit històric de
personal al servei de l’Administració de Justícia, etc.), així com
les cartes successives trameses en data 6 de novembre de 2018,
13 de novembre de 2018 i 30 de gener de 2019.

En matèria d’administració de justícia, durant la legislatura
actual el Govern volia continuar en la mateixa línia política,
però també anar una passa més enllà: treballar amb els elements
més significatius del futur traspàs de la competència, no quant
al procediment, sinó en relació amb la complexitat i les
peculiaritats que l’exercici d’aquesta competència té a les Illes
Balears, com a comunitat arxipelàgica. Ara bé, no obstant
aquesta voluntat de l’executiu balear, la declaració de l’estat
d’alarma i les seves conseqüències sanitàries i econòmiques
–com ja s’ha assenyalat en altres ocasions- han fet que el
Govern hagi prioritzat altres polítiques d’acció directa en favor
dels ciutadans.

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

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 13660 i 13667/20, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a nombre de reunions amb el
Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear i a
remissió dels informes del Govern balear al Govern de
l'Estat per avançar en el traspàs de la competència de
costes i litoral.

El juliol de 2019, el director general de Relacions
Institucionals i amb el Parlament ja va aprofitar la seva missiva
de presentació davant qui aleshores era director general de
Cooperació Autonòmica i Local del Ministeri de Política
Territorial i Funció Pública per deixar palès el compromís ferm
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de reiniciar, com més aviat millor, la negociació dels
traspassos de funcions i serveis en matèria de gestió del domini
públic maritimoterrestre, en línia amb les converses
mantingudes durant els darrers mesos de la legislatura
autonòmica precedent.

El mes d’octubre de l’any passat, la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat manifestava en una carta
adreçada a l’anterior secretària general de Coordinació
Territorial del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública
la seva convicció que no convenia demorar més la represa de
les converses entre ambdues administracions per concretar els
termes i les condicions del traspàs, així com els béns, drets i
obligacions concernits.
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El febrer de 2020, arran del canvi del responsable de la
Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, el
director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament
va insistir en la necessitat de trobar una data per reprendre els
contactes entre els dos centres directius per materialitzar els
traspassos en les matèries a què es refereix l’article 32.17 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Fins i tot en plena vigència de l’estat d’alarma, el traspàs en
qüestió continuava sent objecte d’interlocució entre les
administracions implicades. N’és una prova el fet que el mes de
març la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat es va
adreçar al secretari d’Estat de Política Territorial i Funció
Pública per posar la qüestió damunt la taula i demanar-li de
concretar un calendari per fixar el procediment més adequat per
culminar el traspàs de funcions i serveis de l’Administració de
l’Estat al Govern de les Illes Balears en matèria de competència
executiva de gestió del domini públic maritimoterrestre.

Mitjançant un escrit d’1 d’abril, el secretari d’Estat de
Política Territorial i Funció Pública anunciava a la consellera
la seva intenció de formalitzar, una vegada finalitzada la
situació excepcional provocada per la COVID-19, una reunió
bilateral amb la comunitat autònoma per tractar del traspàs en
qüestió, entre altres matèria d’interès comú.

Una vegada represa la normalitat en el funcionament de les
administracions, el dia 3 de setembre la consellera va traslladar
de nou al secretari d’Estat de Política Territorial i Funció
Pública la predisposició de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a mantenir, de manera immediata,
la reunió bilateral anunciada. Segon preveia la senyora Costa,
aquesta reunió es formalitzaria a través de la convocatòria de
la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de
l’Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els membres
de la qual, per una part i per l’altra, han estat nomenats
recentment (el mes de juny els representants de l’Administració
General de l’Estat i el mes d’agost els de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears).

A l’escrit enviat per la consellera de Presidència, Cultura i
Igualtat al senyor Hernández Spinola, n’hi va seguir
immediatament després un d’adreçat al secretari d’Estat de
Medi Ambient del Ministeri i per a la Transició Ecològica i
Repte Demogràfic, en què se li comunicava la necessitat
d’articular els mecanismes adequats per instrumentar el traspàs
en una matèria que, no ho oblidem, afecta un espai físic
d’importància singular en una comunitat arxipelàgica com la
nostra.

Actualment, restam en espera de rebre confirmació de la
data de la reunió bilateral. En aquest sentit, pensam que,
després de la reunió bilateral que l’Administració General de
l’Estat ha anunciat que convocaria –en la qual estam segurs que
el traspàs rebrà l’impuls necessari-, el procediment
s’instrumentarà sense dilació, d’acord amb la normativa de
traspassos, en el si de la Comissió Mixta de Transferències.

Palma, a 25 de setembre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 13662/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a remissió d'informes del Govern
balear al Govern de l'Estat que ha demanat el Govern
balear per avançar en el traspàs de la competència sobre les
instal·lacions nàutiques a ports d'interès general.

La possibilitat de segregar espais destinats a usos
nauticoesportius als ports d’interès general per la rellevància de
la seva funció en el sistema portuari de les Illes Balears, més
enllà de les competències de l’Estat, no és un plantejament de
nou encuny.

Amb el nou Estatut d’Autonomia en vigor, i en el transcurs
de diferents legislatures, el Parlament de les Illes Balears ha
anat aprovant determinades iniciatives encaminades en aquest
sentit.

Una de les darreres, la legislatura passada, va ser una
proposició no de llei que el Ple de la cambra autonòmica, en
sessió de dia 7 de març de 2017, va aprovar, pràcticament per
unanimitat, per instar el Govern de l’Estat a transferir a la
comunitat autònoma de les Illes Balears tots els ports esportius
i les instal·lacions nauticorecreatives existents al port d’interès
general.

Amb aquest mandat parlamentari –i amb d’altres
formalitzats en legislatures passades- el Govern de les Illes
Balears ha anat “construint”, al llarg dels anys, el corresponent
suport documental ad intra que, des d’una òptica
jurídicoinstitucionals, ha de fonamentar la sol·licitud a
l’Administració General de l’Estat -i la posterior interlocució
i negociació entre ambdues administracions- perquè aquesta
accepti la separació de determinades zones portuàries dels ports
d’interès general, especialment en el cas del port de Palma, i,
en conseqüència, es converteixin en ports de titularitat
autonòmica.

En qualsevol cas, la qüestió de què es tracta mai no ha
defugit de l’agenda política del Govern -ni la legislatura
passada ni aquesta.

Per això, i com ja hem manifestat en la resposta a la
pregunta parlamentària 13658/20, una vegada superada la
situació d’excepcionalitat viscuda com a conseqüència de la
COVID-19 i un cop reprès el funcionament normal de les
institucions, el Govern de les Illes vol donar un impuls decidit
a la qüestió suscitada i iniciar un procés global de diàleg i
entesa entre les administracions autonòmica i estatal.

Palma, a 30 de setembre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
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Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 13668/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures de
seguretat que es duen a terme en el trasllat col·lectiu i
individual de malalts en ambulàncies.

El personal sanitari (TES) encarregat de realitzar el trasllat
programat no urgent des del domicili al centre sanitari haurà de
prendre les següents mesures generals de seguretat:
• Higiene de mans de manera freqüent. Ús del gel

hidroalcohòlic.
• Personal TES: Ús de màscara quirúrgica i guants. Si

contacte estret, bata convencional.
• Mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres.

En cas d’altes hospitalàries les mesures de seguretat vindran
determinades per l’hospital emissor.

Una vegada establertes les mesures de seguretat s’haurà de
prendre la temperatura al pacient (presa de temperatura a
distància/automedició) previ al trasllat realitzant les següents
accions depenent de la temperatura: Sí $ 37,5º.

El personal TES del servei de transport sanitari no urgent
contactarà amb CCUM-061 abans del trasllat.

El teleoperador de demanda classificarà l’incident per
símptomes, segons arbre de classificació del programa
SENECA SALUT i passarà la consulta al metge.

El Metge Regulador, després de realitzar consulta mèdica
dels símptomes i els aspectes epidemiològics, decidirà si el
pacient pot ser traslladat per rebre el seu tractament.

Transport urgent:
• Posar màscara quirúrgica al pacient assistit per SAMU 061.
• Si O2 posar màscara per sobre de VMK 100% GN.
• El personal ha de mantenir distància de seguretat 2 metres

en espais reduïts, dur màscara quirúrgica, higiene de mans,
i en l’assistència minimitzar exposició d’intervinents.

• Si el pacient és No COVID, distància seguretat, màscara, i
si hi ha manipulació o contacte estret bata convencional o
impermeable.

• Si el pacient és respiratori, guants, màscara, distància i si hi
ha risc d’esquitxades a la bata impermeable afegir ulleres o
pantalla.

• Si el pacient és COVID o sospita, i hi ha contacte estret o
maneig VA o aerosols, usar EPI complet: guants
extrallargs, ulleres o pantalla, màscara FFP2 o FFP3 i bata
impermeable o bus i polaines.

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 13748/20, del diputat Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a pesca realitzada per flota no balear.

A les Illes Balears, en concret en aigües d’Eivissa i
Formentera, pesquen de forma habitual embarcacions de pesca
d’arrossegament de la província d’Alacant, les quals venen
però part de les seves captures a les Pitiüses.

No obstant això, i atès que creiem que la pregunta es
refereix més a les notícies que van aparèixer a la premsa sobre
embarcacions de pesca d’encerclament peninsulars al Canal de
Menorca, hem de dir que la conselleria sí ha tingut constància
de la seva presència intermitent, però no de les captures, ja que
la traçabilitat d’aquestes es fa en els seus ports d’origen -en
aquest cas, a Castelló.

Tot i això, en tractar-se d’una activitat que es fa en aigües
exteriors –nacionals, on hi poden pescar lliurement, la nostra
conselleria no hi té competències, i per tant no ens han
d’informar sobre les captures.

El que sí es fa, conjuntament amb el ministeri, és comprovar
que l’activitat pesquera es dugui a terme sobre els fons
permesos, a la profunditat adequada i amb les tècniques
previstes per llei.

La conselleria, en aquest sentit, fa seguiment de totes les
barques que pesquen a les nostres aigües per garantir, en el
nostre àmbit competencial, una pesca responsable i sostenible,
que respecti els recursos dels quals depèn també la nostra
pesca.

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

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 13759/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a dades d'ingressos de pacients
COVID a unitats de crítics i semicrítics.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 13825 i 13826/20, del diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a subcontractes que donen
servei a IB3 Televisió i a IB3 Ràdio.

Els serveis que l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears té contractats de forma externalitzada (no poden
individualitzar-se per IB3 RADIO i IB3 TV perquè en la seva
major part serveixen a l’EPRTVIB de forma general) són els
següents:

1. Servei d’operació tècnica d’IB3 TV.
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2. Servei de producció de notícies i informatius.
3. Servei d’explotació d’estudis i exteriors d’IB3 TV.
4. Servei d’operació tècnica d’IB3 RÀDIO.
5. Servei de suport (manteniment tècnic, sistemes de la
informació i tècnics d’estudis).
6. Servei d’assessorament i correcció lingüística en català.
7. Servei de sots-titulació per a persones sordes i amb
discapacitat auditiva.
8. Servei de recepció.
9. Servei de seguretat i vigilància.
10. Servei de neteja de les instal·lacions.
11. Servei de manteniment de les instal·lacions.

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

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 13827 i 13828/20, del diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a persones que treballen
per a les subcontractes que donen servei a IB3 Televisió i a
IB3 Ràdio.

Des de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
no es té un coneixement del número exacte de persones que
treballen per a les empreses contractistes que presten serveis a
IB3, en tractar-se en la seva major part de grans empreses
especialitzades del sector audiovisual o del sector de serveis,
que compten amb nombrós personal, endemés del que destinen
a l’execució dels contractes de l’EPRTVIB.

En qualsevol cas, en base a les dades que es disposen del
personal mínim a assignar per a la correcta execució dels
contractes d’IB3, podem indicar que el nombre de persones que
treballen per a les empreses contractistes en l’execució dels
contractes de serveis de l’EPRTVIB ascendeix, de forma
aproximada, a 343 treballadors i treballadores, no podent-se
individualitzar aquestes dades per IB3 RÀDIO i IB3 TV
perquè l’abast dels serveis contractats, en la seva major part,
afecten l’EPRTVIB de forma general.

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

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 13860/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recuperació de la zona nord-oest de Mallorca
afectada per una tempesta el passat 29 d'agost.

La feina del departament d’emergències una vegada produït
un fenomen d’aquest tipus, és organitzar les feines a realitzar
pels diferents organismes que actuen a l’emergència per
recuperar el més aviat possible els serveis bàsics essencials, per
a la població (accessibilitat a tots els carrers públics,
subministrament elèctric, d’aigua potable i telecomunicacions),
la feina posterior per arribar a reposar tots els danys produïts
correspon als organismes competents en cada un dels seus

àmbits d’actuació, altres conselleries, consell insular,
ajuntaments, assegurances i particulars.

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

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 16093/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença de la
consellera de Salut i Consum, sobre les nul·litats d'ofici de
les contractacions irregulars per part del servei de Salut.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 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 Salut acordi la compareixença de
la consellera de salut i Consum, per tal d'informar sobre el tema
indicat.

Palma, a 28 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 16191/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del gerent de l'Hospital Mateu
Orfila, sobre les causes del cessament del cap de la UCI, Dr.
Ramón Fernández-Cid Bouza en plena pandèmia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 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 l'Hospital Mateu Orfila, Sr. Romà Julià
Massip, arran de la notícia del cessament del cap de la UCI de
l'Hospital Mateu orfila de Menorca que ha provocat les
protestes dels metges, personal d'infermeria, auxiliars i
professionals d'altres serveis de l'hospital.

Palma, a 28 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 les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 16076  i 16082/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de novembre de 2020, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pels
diputats Jesús Méndez i Baiges. del Grup Parlamentari
Ciudadanos, i Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a  informació en relació amb
l'aplicació de la disposició final setzena de la Llei 2/2020, de
15 d'octubre, i a fira World Travel Market de Londres, per les
preguntes RGE núm. 16188 i 16190/20, relatives a cessament
del cap del servei UCI de l'Hospital Mateu Orfila i a proves
PCR en origen, respectivament.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant el Ple per a la Proposició no de llei

RGE núm. 15976/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de novembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
16143/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i
acorda que la proposició no de llei esmentada, relativa a segona
oportunitat per a autònoms i PIME, sigui tramitada davant el
Ple de la cambra.

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvi de portaveus en el Grup Parlamentari

Ciudadanos.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de novembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
16144/20, presentat pel Grup parlamentari Ciudadanos, i resta
assabentada del canvi de portaveus d'aquest grup en el sentit
següent:

Portaveu titular Patricia Guasp i Barrero
Portaveu suplent Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Palma, a 18 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord en relació amb l'elaboració del I Pla d'igualtat de

gènere del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de novembre de 2020, aprova l'acord en relació amb
l'elaboració del I Pla d'Igualtat de gènere del Parlament de les
Illes Balears que es transcriu a continuació:

Acord en relació amb l'elaboració del I Pla d'Igualtat de
gènere del Parlament de les Illes Balears

a. Marc normatiu

El principi d’igualtat de dones i homes i la prohibició
expressa de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe
estan recollits en diferents normes jurídiques, tant de caràcter
universal, comunitari, estatal i autonòmic.

- La Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de
discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada per
l’Assemblea General de Nacions Unides el desembre de
1979, proclama el principi d’igualtat de dones i homes. A
l’article 2, els Estats parts es comprometen a “assegurar per
llei o altres mitjans apropiats la realització pràctica d’aquest
principi”. L’Estat espanyol ratificà la Convenció l’any
1983.

- En l’àmbit de la Unió Europea el dret a la igualtat i el
dret a la igualtat entre homes i dones són principis
fonamentals del dret comunitari, que es troben inclosos en
el Tractat de la Unió Europea i en el Tractat de
Funcionament de la Unió Europea, a més de la
jurisprudència del Tribunal Europeu de Justícia. La Unió
reconeix, a més, els drets, les llibertats i els principis
enunciats en la Carta dels drets fonamentals de la Unió
Europea, i els atorga el mateix valor jurídic que els tractats.
La Unió també es va adherir al Conveni europeu per a la
protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals;
i els drets que garanteixen formen part del dret de la Unió

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-075.pdf#page=33
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com a principis generals. Com a dret derivat, cal esmentar
la Directiva 2006/54/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, del 5 de juliol de 2006, relativa a l’aplicació del
principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre
homes i dones en afers de treball i ocupació; cal destacar-ne
la rellevància d’adoptar mesures per a combatre tota mena
de discriminació per raó de sexe, i, en particular, adoptar
mesures eficaces per a prevenir l’assetjament sexual en el
lloc de treball.

- En l’àmbit del Consell d’Europa destaca, recentment,
l’aprovació de la Recomanació 2152 (2019) i de la
Resolució 2274 (2019) “Parlamentos libres de sexismo i de
acoso sexual”.

- En l’àmbit estatal, els articles 9.2 i 14 de la Constitució
espanyola, amb referència al mandat als poders públics per
promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat
de l’individu i dels grups en que s’integra siguin reals i
efectives, i el dret a la igualtat sense discriminació alguna
per raó de sexe; així com la Llei orgànica 3/2007, del 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en la qual
es regulen els plans d’igualtat. Aquesta llei, en el marc dels
esmentats preceptes constitucionals, suposà un impuls
essencial per a la posada en marxa de diverses accions
dirigides a potenciar la igualtat efectiva de dones i homes
i a combatre les manifestacions, encara presents de
discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i, com
s’assenyala a la seva exposició de motius, s’exigeix la
incorporació, amb caràcter transversal, del principi
d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes al
conjunt d’activitats de tots els poders públics.

- Finalment, en l’àmbit de les Illes Balears, trobem una
referència al dret d’igualtat en l’article 17 de l’Estatut de
Autonomia de les Illes Balears: “totes les dones i homes
tenen dret al lliure desenvolupament de la seva personalitat
i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i
autonomia”. En aplicació d’aquesta fonamentació jurídica
s’ aprovà la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes. Els principis rectors d’actuació dels
poders públics que estableix l’esmentada Llei són la
transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques
d’igualtat de gènere; la perspectiva de les dones; la
de¬mocràcia paritària i la participació paritària de dones i
homes en els afers públics; l’apoderament de les dones;
l’equilibri entre el treball de mercat i el treball domèstic i de
cura de persones i la corresponsabilitat en el treball;
l’eradicació de la violència masclista, i l’ús no sexista ni
estereotipat del llenguatge. En aquesta llei, a l’article 2,
sobre el seu àmbit d’aplicació, al punt 3r estén l’aplicació
a la resta de poders públics, entre el quals hi podem
entendre inclòs el poder legislatiu.

- Per altra banda, es fa constar la regulació que recull
sobre la perspectiva  LGTBI la Llei 8/2016, de 30 de maig,
per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia.

b. Justificació

En el marc de la normativa esmentada, el Parlament de les
Illes Balears té la voluntat de treballar per la igualtat
d’oportunitats en el si de la institució i així assumir el

compromís públic que reconegui la igualtat com un principi
bàsic transversal de l’organització del Parlament de les Illes
Balears  i situar-se entre els parlaments capdavanters en matèria
d’igualtat de gènere.  En aquest context, el Parlament de les
Illes Balears vol impulsar un Pla d’Igualtat.  

El pla hauria de determinar els eixos sobre els qual
s’articularia, que podrien ser, entre d’altres, la igualtat d’accés,
la igualtat en la capacitat d’influència, el pes de la perspectiva
de gènere en l’activitat parlamentària, la producció de
legislació amb perspectiva de gènere; així com la seva
aplicabilitat a les persones que treballen en la institució, des de
diputats i diputades, fins a personal de la cambra, assessors dels
grups parlamentaris i fins i tot empreses externes que treballen
al Parlament.

Per a l’elaboració del pla d’igualtat s’entén necessària
articular-ho en diferents fases, que podrien ser:

• Creació d’un grup de treball
• Elaboració de la diagnosi
• Elaboració, la tramitació i l’aprovació del pla d’igualtat
• Disseny del pla d'igualtat
• Difusió del pla
• Implementació i seguiment del pla d’igualtat
• Avaluació final

Per tots aquests motius, la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada el 18 de novembre de 2020, i amb
l’objectiu que la institució parlamentària incorpori
transversalment la perspectiva de gènere, promogui activament
la igualtat efectiva entre dones i homes i la no discriminació de
les persones del col·lectiu LGTBI en el conjunt de les seves
actuacions, adopta els següents:

Acords

Primer. El Parlament de les Illes Balears assumeix el
compromís públic d’elaborar el I Pla d’Igualtat de Gènere del
Parlament de les Illes Balears, en el context de la normativa
sobre la igualtat.

Segon. L’elaboració, l’execució, l’avaluació periòdica i
l’actualització del Pla d’Igualtat s’articularia, entre d’altres, en
les fases següents:

• Creació d’un grup de treball
• Elaboració de la diagnosi
• Elaboració, tramitació i aprovació del pla d’igualtat
• Disseny del pla d’igualtat
• Difusió del pla
• Implementació i seguiment del pla d’igualtat
• Avaluació final

Tercer. Es constitueix el grup de treball que s’encarregarà
d’elaborar el I Pla d’Igualtat de Gènere del Parlament de les
Illes Balears.

Es fa constar que les persones que integraran aquest grup
són les següents:

• El president del Parlament de les Illes Balears o
membre de la Mesa en qui delegui

• Una diputada o diputat de cada grup parlamentari
• L’oficiala major o persona en qui delegui
• El cap de Recursos Humans
• El representant de la Junta de Personal que es designi

https://xarxanet.org/projectes/recursos/7-passos-seguir-elaborar-el-pla-digualtat-de-lentitat#rec3
https://xarxanet.org/projectes/recursos/7-passos-seguir-elaborar-el-pla-digualtat-de-lentitat#rec4
https://xarxanet.org/projectes/recursos/7-passos-seguir-elaborar-el-pla-digualtat-de-lentitat#rec4
https://xarxanet.org/projectes/recursos/7-passos-seguir-elaborar-el-pla-digualtat-de-lentitat#rec5
https://xarxanet.org/projectes/recursos/7-passos-seguir-elaborar-el-pla-digualtat-de-lentitat#rec6
https://xarxanet.org/projectes/recursos/7-passos-seguir-elaborar-el-pla-digualtat-de-lentitat#rec7
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Quart. Els membres del grup de treball d’elaboració del Pla
d’Igualtat rebran una formació específica i podran rebre
assessorament extern.

Cinquè. El I Pla d’igualtat serà elevat, un cop finalitzat, a la
Mesa del Parlament per a la seva aprovació definitiva i es
trametrà a tot el personal de la cambra, als grups parlamentaris
i als diputats i diputades.

Sisè. El I Pla d’Igualtat serà publicat al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears i tendrà una vigència de quatre
anys.

Setè. El present acord serà publicat al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears i es trametrà al personal, als
grups parlamentaris i a tots els diputats i les diputades de la
cambra.

Palma, 18  de novembre de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 16268/20 (rectificat amb l'escrit RGE núm. 16288/20), del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Oficina de defensa dels drets lingüístics de les Illes Balears.
	RGE núm. 16269/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a gestions del Govern per rebre les competències de l'Estat pendents de transferència.
	RGE núm. 16270/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures davant l'increment de casos de COVID-19 a l'ensenyament secundari.
	RGE núm. 16271/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a suport a les esmenes als PGE per augmentar la inversió estatal a les Balears.
	RGE núm. 16272/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de seguretat decretades pel Govern a totes les residències de persones majors i persones en situació de discapacitat, amb motiu de la segona onada de COVID-19.
	RGE núm. 16273/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dotació del factor d'insularitat als PGE per a 2021.
	RGE núm. 16274/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a confinament a Manacor i sectors productius.
	RGE núm. 16275/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació dels bombers a les Illes Balears.
	RGE núm. 16276/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a test PCR per als universitaris que estudien a la península.
	RGE núm. 16277/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència en la gestió sanitària.
	RGE núm. 16278/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a passatgers nacionals.
	RGE núm. 16279/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament del cap de la UCI de l'Hospital Mateu Orfila.
	RGE núm. 16280/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació de les polítiques socials.
	RGE núm. 16281/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la tributació dels pactes successoris a les Illes Balears.
	RGE núm. 16282/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per als col·lectius que estan quedant enrere en aquesta pandèmia.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 16095/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a efectes sobre les demandes dels treballadors davant l'adjudicació dels serveis informatius a Dalton Audiovisuals, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 16130/20, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a estratègia multimèdia de l'EPRTVIB, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 16133/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova adjudicatària dels Serveis Informatius, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 16134/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a internalització dels Serveis Informatius, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 16135/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous programes de Televisió i Ràdio a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 16136/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a criteri periodístic de les connexions en directe que la ràdio pública realitza durant els plens del Parlament, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 16142/20, del diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a emissió del documental "Tot inclòs", davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 16146/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a conveni Joves Qualificats del SOIB, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 16148/20, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes per emissions simultànies a IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 16149/20, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides a les Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 16150/20, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la nova app d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 16151/20 (rectificat amb l'escrit RGE núm. 16189/20), del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació de productores locals en el procés de licitació del Servei d'Informatius, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

	3.13. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA
	RGE núm. 16145/20, del Sr. Daniel Mateo Cemborain, relativa a transport públic nocturn.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 16067/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi de la possibilitat que a les farmàcies de les Balears es puguin fer proves per detectar casos de la COVID-19, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 16094/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a creació i impuls de l'Agència de salut pública de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 16137/20, del Grup Parlamentari VOX- Actua Baleares, relativa a llibertat d'expressió i informació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
	RGE núm. 16138/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a acreditació de coneixements sobre patrimoni per a guies turístics, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 16139/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció de turisme cultural, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 16140/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de segments estratègics turístics, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 16152/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la Llei orgànica de modificació de la LOE, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
	RGE núm. 16165/20, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a frenar la proliferació de les cases d'apostes, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 16175/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a promoció i foment de la producció ecològica, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 16176/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a autònoms, davant la Comissió de Turisme i Treball.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 10273/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a peticions de preus màxims d'habitatge per municipis.
	A les Preguntes RGE núm. 6858 a 6860/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a tests de coronavirus a usuaris interns d'Es Mussol, Es Fusteret i Es Pinaret fins a dia 14 d'abril.
	A la Pregunta RGE núm. 8967/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a resultats de casos/estudis de contacte realitzats per l'equip de rastrejadors a Atenció Primària, Centre de Coordinació COVID-19 del Govern de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 11332/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del Govern davant la incidència de COVID-19 als campaments de refugiats sahrauís a Argèlia.
	A la Pregunta RGE núm. 11383/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nous mitjans per a l'IBANAT.
	A la Pregunta RGE núm. 11388/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a queixes i suggeriments relacionats amb els serveis sanitaris rebuts a les Illes Balears des d'1 de juliol de 2019 a 31 de juliol de 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 11405 a 11409/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de declaracions responsables d'inici d'activitat turística per ETH365-UNI,  ETH365-PLURI, ETH60-UNI, ETH60- PLURI i per estades turístiques a habitatges i de places que s'han presentat des de l'agost de 2017.
	A la Pregunta RGE núm. 11417/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanyes publicitàries i programes de sensibilització específics adreçats a la població juvenil de les Illes Balears envers els brots i rebrots de la COVID-19.
	A les Preguntes RGE núm. 11418 i 11419/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de places turístiques d'estades a habitatges i de places turístiques a hotels, apartaments o hotels/apartaments que s'han donat de baixa des d'agost de 2017 fins ara.
	A la Pregunta RGE núm. 11444/20, 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.
	A la Pregunta RGE núm. 11445/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cues i espera a l'atenció presencial a PAC i centres de salut del Servei de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 11446/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del servei CoorEducaSalut des de la seva creació.
	A la Pregunta RGE núm. 11447/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del servei CoorEducaSalut des de la seva creació.
	A la Pregunta RGE núm. 11510/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures i protocols durant l'estat d'alarma en els centres sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 11536/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plans de formació dels treballadors públics a l'àmbit docent, assistencial, de prestació de serveis, sanitari i sociosanitari per informar, gestionar i fer front a la COVID-19.
	A les Preguntes RGE núm. 11537 a 11539/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a ingressos de la CAIB procedents de la recaptació de tributs, ingressos al pressupost de la CAIB exercici 2020 procedents de l'estat (AGR, Govern central) i a ingressos a la CAIB procedents de la Unió Europea des de l'1 de gener al 31 de juliol de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 11571/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades diàries de flux de població flotant a les Illes Balears durant temporada alta.
	A la Pregunta RGE núm. 11958/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estoc material EPI enfront de la COVID-19 adquirit pel GOIB a partir de 21 de juny, final de l'estat d'alarma.
	A la Pregunta RGE núm. 13579/20, del diputat Mariano Juan i Guash, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions de l'IBANAT per a 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 13622/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alerta primerenca davant possibles fenòmens atmosfèrics.
	A la Pregunta RGE núm. 13626/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotar a les Illes Balears de destacaments permanents de la Unitat Militar d'Emergències.
	A les Preguntes RGE núm. 13638 a 13641/20, de la diputada maría Tania Marí i Marí del Grup Parlamentari Popular, relatives a virus del Nil (1 a 4).
	A les Preguntes RGE núm. 13657 i 13661/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear i a remissió dels informes del Govern balear al Govern de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència sobre els ports d'interès general excepte el de Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 13658/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la competència sobre les instal·lacions nàutiques situades als ports d'interès general.
	A les Preguntes RGE núm. 13659 i 13663/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear i a remissió dels informes del Govern balear al Govern de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència de justícia.
	A les Preguntes RGE núm. 13660 i 13667/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de reunions amb el Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear i a remissió dels informes del Govern balear al Govern de l'Estat per avançar en el traspàs de la competència de costes i litoral.
	A la Pregunta RGE núm. 13662/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a remissió d'informes del Govern balear al Govern de l'Estat que ha demanat el Govern balear per avançar en el traspàs de la competència sobre les instal·lacions nàutiques a ports d'interès general.
	A la Pregunta RGE núm. 13668/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures de seguretat que es duen a terme en el trasllat col·lectiu i individual de malalts en ambulàncies.
	A la Pregunta RGE núm. 13748/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pesca realitzada per flota no balear.
	A la Pregunta RGE núm. 13759/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades d'ingressos de pacients COVID a unitats de crítics i semicrítics.
	A les Preguntes RGE núm. 13825 i 13826/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a subcontractes que donen servei a IB3 Televisió i a IB3 Ràdio.
	A les Preguntes RGE núm. 13827 i 13828/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a persones que treballen per a les subcontractes que donen servei a IB3 Televisió i a IB3 Ràdio.
	A la Pregunta RGE núm. 13860/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació de la zona nord-oest de Mallorca afectada per una tempesta el passat 29 d'agost.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 16093/20, del Grup Parlamentari VOX- Actua Baleares, relatiu a sollicitud de compareixença de la consellera de Salut i Consum, sobre les nul·litats d'ofici de les contractacions irregulars per part del servei de Salut.
	RGE núm. 16191/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del gerent de l'Hospital Mateu Orfila, sobre les causes del cessament del cap de la UCI, Dr. Ramón Fernández-Cid Bouza en plena pandèmia.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 16076  i 16082/20.
	Tramitació davant el Ple per a la Proposició no de llei RGE núm. 15976/20.



	4. INFORMACIONS
	Canvi de portaveus en el Grup Parlamentari Ciudadanos.
	Acord en relació amb l'elaboració del I Pla d'igualtat de gènere del Parlament de les Illes Balears.



