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S) RGE núm. 16321/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a posada
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 16334/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la crisi generada
al servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Mateu Orfila. 4388
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E) RGE núm. 16374/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a abusos sexuals a
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F) RGE núm. 16375/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d'impuls
del Govern per a la connectivitat aèria el 2021. 4389

G) RGE núm. 16377/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a posicionament del Govern balear davant l'escola pública i la concertada. 4389

H) RGE núm. 16378/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a identificació de clients a la restauració. 4389

I) RGE núm. 16379/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament dels protocols
COVID. 4389

J) RGE núm. 16380/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presa de decisions
en relació amb els accessos a bars i restaurants. 4389

K) RGE núm. 16381/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programes de detecció
de càncer a les Illes Balears. 4389

L) RGE núm. 16382/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis en els fondejos
d'embarcacions durant el 2020. 4390

M) RGE núm. 16383/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de l'escola de Santanyí.
4390

N) RGE núm. 16384/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou model econòmic.
4390

O) RGE núm. 16385/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protestes de l'escola
concertada. 4390

P) RGE núm. 16386/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la convocatòria
d'ajuts per a autònoms. 4390

Q) RGE núm. 16387/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestions per millorar les
inversions recollides en els Pressuposts generals de l'Estat per a les Illes Balears. 4390
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S) RGE núm. 16389/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a polítiques del
Govern sobre el seu pressupost. 4391

T) RGE núm. 16390/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de vacunes
en el marc de l'Estratègia de Vacunació COVID-19 anunciades pel ministre Illa. 4391

U) RGE núm. 16391/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures urgents per a la
modernització de l'Administració i l'execució dels fons europeus. 4391

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 16210/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pressupost per a la implantació
del Pla de xoc per a l'ocupació a Formentera, davant la Comissió de Turisme i Treball. 4391

B) RGE núm. 16211/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions formatives del Pla de xoc
per a l'ocupació a Formentera, davant la Comissió de Turisme i Treball. 4391

C) RGE núm. 16212/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions concretes d'estímul
empresarial del Pla de xoc per a l'ocupació, davant la Comissió de Turisme i Treball. 4392

D) RGE núm. 16213/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions concretes de contractació
pública del Pla de xoc per a l'ocupació, davant la Comissió de Turisme i Treball. 4392

E) RGE núm. 16214/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions concretes d'orientació i
modernització del Pla de xoc per a l'ocupació, davant la Comissió de Turisme i Treball. 4392

F) RGE núm. 16215/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a beneficiaris de les ajudes del Pla
de xoc per a l'ocupació a Formentera, davant la Comissió de Turisme i Treball. 4392

G) RGE núm. 16216/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a presentació del Pla de xoc per a
l'ocupació a Formentera, davant la Comissió de Turisme i Treball. 4392

H) RGE núm. 16217/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions concretes del Pla de xoc
per a l'ocupació, davant la Comissió de Turisme i Treball. 4392

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 16199/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reducció del 95% de la transmissió d'empreses
mitjançant pactes successoris, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 4393

B) RGE núm. 16284/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls econòmic local
i nacional, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència). 4393

C) RGE núm. 16327/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per compensar i reduir els sobrecostos de la sequera,
davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència). 4394

D) RGE núm. 16340/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupar un pla curricular i extracurricular de
foment de la ciència a les etapes educatives de Primària, Secundària i ESO, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.

4395

E) RGE núm. 16342/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reducció de la despesa militar, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. 4396

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 13862/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració
de zona catastròfica dels municipis de Banyalbufar i Esporles arran de la tempesta del passat 29 d'agost. 4397

B) A la Pregunta RGE núm. 13876/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a explicació de les
càrregues d'aigua a la zona de bany de la Platja de Migjorn de Formentera. 4397

C) A la Pregunta RGE núm. 13877/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a càrregues d'aigua
a la zona de bany de la Platja de Migjorn de Formentera i risc per a la salut dels banyistes. 4398
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D) A la Pregunta RGE núm. 13878/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a explicació al
comandant d'avió respecte de les càrregues d'aigua que s'han dut a terme a la zona de bany de la Platja de Migjorn de Formentera.    

4398

E) A la Pregunta RGE núm. 13879/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a responsabilitat per
les càrregues d'aigua a la zona de bany de la Platja de Migjorn de Formentera. 4398

F) A la Pregunta RGE núm. 13881/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió d'aprovació del Projecte de llei d'indústries culturals per part del Govern de les Illes Balears. 4399

G) A la Pregunta RGE núm. 13889/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears de la mitjana de temps que tarden els ajuntaments a donar llicència d'obres en
sòl urbà. 4399

H) A la Pregunta RGE núm. 13890/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears del nombre de declaracions responsables per realitzar obres majors a través del
procediment previst al Decret llei 8/2020 que s'han presentat d'ençà la seva entrada en vigor. 4399

I) A la Pregunta RGE núm. 13891/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears de la mitjana de temps que tarden els ajuntaments a donar llicència d'hores a sòl
rústic per habitatge unifamiliar. 4399

J) A la Pregunta RGE núm. 13938/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
disponibilitat de professionals a la xarxa sanitària i sociosanitària assistencial pública de les Illes Balears. 4400

K) A la Pregunta RGE núm. 13941/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats
a l'illa d'Eivissa durant el 2020. 4400

L) A la Pregunta RGE núm. 13943/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats
a l'illa de Mallorca durant el 2020. 4400

M) A la Pregunta RGE núm. 13944/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats
a l'illa de Menorca durant el 2020. 4400

N) A la Pregunta RGE núm. 13981/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA). 4400

O) A la Pregunta RGE núm. 14021/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
abocaments d'aigües fecals en el parc natural de Ses Salines. 4401

P) A la Pregunta RGE núm. 14032/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a Pla de conciliació del Govern de les Illes Balears. 4401

Q) A la Pregunta RGE núm. 14076/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment
de la Direcció General de Salut Pública del Govern de les Illes Balears de la gestió del tractament i l'eliminació de residus sanitaris
infectats per coronavirus. 4402

R) A les Preguntes RGE núm. 14272 i 14273/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a autoritzacions per netejar trams de finques durant el 2019 i el 2020. 4402

S) A la Pregunta RGE núm. 14328/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures implementades al BSTIB per als treballadors i usuaris per a la prevenció i la seguretat enfront de la COVID-19. 4402

T) A la Pregunta RGE núm. 14330/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
campanyes d'informació i promoció de la donació de sang i teixits a les Illes Balears, realitzades des de la ràdio i la televisió públiques
(IB3). 4402

U) A les Preguntes RGE núm. 14613 a 4616/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a incidència de COVID-19 a Sant Josep, Sant Jordi, Platja d'En Bossa i Cala Bou, Sant Joan i Santa Eulàlia del Riu (Eivissa). 4403

V) A les Preguntes RGE núm. 14619 a 4623/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a contagis per COVID-19 a Sant Josep, Santa Eulàlia del Riu, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni de Portmany i Eivissa a 18 de
setembre. 4403
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3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 16264, 16272 i 16275/20. 4403

B) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 9501/20. 4404

C) Retirada de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 15644/20. 4404

D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 15975/20. 4404

E) Decret llei 13/2020, de 23 de novembre, pel qual s'estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per
la COVID-19 a l'àmbit dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular de persones per carretera d'ús general (RGE
núm. 16400/20). 4404

4. INFORMACIONS

A) Resolució de Presidència en relació amb el cessament del Sr. Joan A. Ramonell Miralles com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Popular. 4404
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.2. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 27 d'octubre de 2020, aprovà les Resolucions derivades
del Debat de política general del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç  Thomas i Mulet

A)

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

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

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

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

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut de les Illes Balears a mantenir els programes de
cribratge de càncer sense demora, perquè cap persona no
perdi l'oportunitat de salvar la seva vida amb la detecció
precoç; a realitzar un estudi de l'impacte d'aquesta

pandèmia en tots els vessants del càncer: prevenció, atenció
a pacients i les seves famílies i recerca per prendre les
mesures necessàries per lluitar contra aquesta malaltia; i a
elaborar un Pla de càncer, d’acord a la realitat derivada de
la crisi sanitària provocada per la COVID-19, que abordi de
manera integral les millores a realitzar en el Sistema
Nacional de Salut, en la Protecció Social a les persones
afectades pel càncer i en la planificació i gestió eficaç de la
recerca en càncer.

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

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i, concretament, el Ministeri de Transport,
Mobilitat i Agenda Urbana, a garantir, amb total certesa, el
descompte de resident fins al 75% tant per al transport aeri
com per al transport marítim, tant entre illes com amb les
connexions amb la península. 

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

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

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

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

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

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

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

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-071.pdf#page=8
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15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en la reforma de la LECO capítols
específics sobre biodiversitat i paisatge, en espera de poder
desenvolupar lleis específiques en concordança amb la
normativa estatal i europea. 

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

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

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

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

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

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir impulsant amb fermesa les polítiques
de memòria democràtica que ja iniciaren les entitats
memorialistes, per tal de reparar les víctimes de la repressió
durant la Guerra Civil, la dictadura i la transició, en virtut
del que estableix la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria
i reconeixement democràtics de les Illes Balears.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les plantilles de docents, així
com d'ATE per garantir el suport als alumnes amb
necessitats especials (NESE) en els centres educatius
sostinguts amb fons públics.
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34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprofundir en noves fórmules de
col·laboració publicoprivada per a la construcció
d'habitatges assequibles o socials, no limitant-se a les
previstes en el Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de
mesures urgents en matèria d'habitatge. 

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

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir prenent mesures per tal de resoldre els
expedients que gestiona la Direcció General de Recursos
Hídrics, amb la major agilitat possible, en el cas que les
preses fins ara no donin resultats.

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

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

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

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

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

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

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

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure campanyes d'atracció i retenció de

talent, amb programes d'acolliment, beneficis fiscals,
programes de compra pública innovadora, etc. 

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a reformar la Llei d’estabilitat pressupostària per tal
que no s’impedeixi que els ajuntaments més enllà de 2021
puguin exercir la seva autonomia, i a dotar del personal
suficient i de recursos per donar els serveis públics que
necessiten els illencs i les illenques. 

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

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

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

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

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

a) Facultar i dotar d’instruments legals per regular els
lloguers abusius. 

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

c) Possibilitar el dret preferent d’adquisició d’habitatges
en execució hipotecària, venda extrajudicial o de grans
operacions immobiliàries per incrementar el parc públic
d’habitatge.

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

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a garantir per a 2021 les mesures de compensació
de la insularitat d’acord amb l’Estatut i en el marc del nou
REIB de mesures fiscals, fons d'insularitat i compensació en
transport terrestre com a servei essencial. 
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52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incorporar l’ús de la llengua catalana i a treballar
per garantir els drets lingüístics dels ciutadans en l’àmbit de
l’administració de Justícia. 

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

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

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

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

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

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

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

60. El Parlament de les Illes Balears reclama, novament, al
Govern de l'Estat la moratòria per evitar prospeccions
petrolieres i defensar les aigües de Cabrera en conflicte amb

Algèria, informant de forma permanent les institucions de
les Illes dels avenços que es vagin produint en aquest sentit.

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

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

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

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

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

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

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

68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar els canvis normatius per avançar de
forma permanent en la modernització dels establiments
turístics i de millora de zones turístiques, sense que aquesta
modernització dels establiments no suposi en cap cas un
increment del còmput total de les places turístiques de la
zona turística.

69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el pla de xoc extraordinari de suport
al petit i mitjà comerç que, més enllà del comerç on line i
d'ajudes, posi l'accent a atreure més persones i clients als
centres i nuclis urbans, tot abaratint el cost de l'aparcament
i realitzant una campanya de Nadal més atractiva que
dinamitzi de forma més rellevant carrers i places. 
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70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a resoldre de forma immediata les ajudes de
l’any 2018 per a la conservació i la rehabilitació
d’habitatges i per a la millora de la seguretat i
l’accessibilitat d’habitatges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

79. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears que un dels vuit nous centres de formació
professional de referència anunciats per la presidenta en la
sessió del debat de política general del 20 d’octubre de
2020, sigui un centre de formació professional de l’àmbit
agroramader i forestal i ubicat a l’illa de Formentera. 

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

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

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

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

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

85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir avançant cap a la igualtat real entre
dones i homes, prioritzant les polítiques de conciliació de
la vida familiar i laboral, fent feina cap a la visibilització
del treball no remunerat i garantint la coeducació com a
eina per a l’eradicació de la violència masclista. La igualtat
de gènere ha de ser l’eix vertebrador de totes les polítiques
que articuli el Govern. 
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86. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
decisió presa per part del Govern de les Illes Balears
d'iniciar el curs acadèmic amb caràcter presencial, agraint
i valorant la feina feta per part de tota la comunitat
educativa, equips directius, professorat, famílies i alumnat
per organitzar i aconseguir, amb el seu comportament i la
seva dedicació, un retorn a les aules amb la màxima
seguretat i presencialitat possible, i fent de les aules un
entorn segur. 

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

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

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

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

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

92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a valorar les especials circumstàncies de caràcter
territorial i econòmic de les nostres illes a l’hora d’assignar
la distribució de fons europeus, ja que és una de les
comunitats autònomes que més està patint els efectes
econòmics derivats de la pandèmia, així com a que les
comunitats autònomes, consells insulars i ajuntaments
participin en la planificació, gestió i execució d’aquests
fons. 

93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, d’acord amb el Govern d’Espanya,
i sempre i quan la situació de salut pública ho permeti,
l’obertura de corredors aeris segurs amb les principals
destinacions emissores de turisme cap a les Illes Balears,
sempre d’acord amb les recomanacions científiques i els
protocols i les condicions que estableixin les autoritats
sanitàries nacionals i internacionals en tot moment. 

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

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

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

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

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

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

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

101. El Parlament de les Illes Balears comparteix l’acord
pres pel Govern de les Illes Balears en referència al suport
al sector cultural, a les entitats i empreses que es dediquen
a qualsevol de les manifestacions culturals, declarant



4374 BOPIB núm. 77 - 27 de novembre de 2020

l’activitat de bé essencial per a la societat i el
desenvolupament de la personalitat individual i col·lectiva
de la ciutadania de les Illes Balears. Així com donar suport
al sector cultural i als sectors implicats en l’àmbit de la
creació i fomentar la cultura segura per tal de promoure la
participació en aquests esdeveniments.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, sempre d’acord amb els consells
insulars, un programa de turisme entre illes (de manera
preferent en les temporades turístiques baixa i mitjana) per
tal de potenciar l'oferta gastronòmica, esportiva i cultural
pròpia, mitjançant la col·laboració de tots els sectors
implicats i destinat a estimular i mantenir l’activitat de les
empreses locals de comercialització turística, el comerç, la
restauració i l’hoteleria, i afavorir així la seva pervivència
i l’estabilitat del major nombre de llocs de feina possible. 
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116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, conjuntament amb els consells insulars, a
promocionar els sectors estratègics turístics amb campanyes
específiques dirigides tant a residents, com a turisme
nacional i internacional, sempre i quan les condicions
sanitàries ho permetin. 

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

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

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

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

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

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

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

124. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a apostar i incentivar la innovació, el disseny,
el talent i per tant, la qualitat, així com donar visibilitat a les

empreses als mercats nacionals i internacionals dels
productes industrials fabricats a les Illes Balears.

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

126. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar promovent la pesca sostenible a les
nostres aigües i a continuar treballant en favor del
manteniment d’un sector pesquer rendible, sostenible,
estable i a garantir-ne el relleu generacional. 

127. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de seguir reclamant al Ministeri una diferenciació per a les
Illes Balears a la nova PAC, que tingui en compte el
sobrecost que suposa la insularitat i el compensi, i altres
criteris per a les ajudes com la sostenibilitat en la
producció. 

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

A la seu del Parlament,2 de novembre de 2020.
El secretari segon
Maxo Benalal i Bendrihem
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2020, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 15284/20, relativa a compliment dels acords
parlamentaris en relació amb les ajudes per pal·liar els efectes
de la tempesta "Glòria" i coordinació amb altres
administracions per canalitzar aquestes ajudes, amb les
esmenes RGE núm. 15794, 15796 i 15797/20, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a trametre als grups parlamentaris del Parlament de
les Illes Balears, en el termini d’un mes, la relació d’ajudes
relatives als danys produïts per la tempesta “Glòria” amb el
següent detall: les sol·licituds formulades, les ajudes
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concedides, les que foren denegades i les que han estat ja
pagades, tot a dia 1 d’octubre de 2020, explicant els motius
i els beneficiaris i garantint en tot moment la normativa
vigent quant a la protecció de dades. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a pagar totes les
ajudes pendents a entitats, particulars i empreses en relació
amb totes les ajudes concedides com a conseqüència dels
danys produïts pels fenòmens meteorològics patits per les
Illes Balears en els darrers tres anys i que encara resten
pendents de pagar, de conformitat amb l’establert a les
convocatòries existents. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, una vegada actualitzats els plans INUNBAL
i METEOBAL, crear una comissió que integri tots els
agents que puguin estar implicats en cas de qualsevol tipus
d’emergència per fenòmens naturals adversos i que estigui
coordinada per la Direcció General d’Emergències i
Interior i que integri l’IBANAT, bombers i altres cossos de
seguretat.

A la seu del Parlament, 3 de novembre de 2020
El secretari segon
Maxo Benalal i Bendrihem
El president
Vicenç Thomàs i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió

de dia 27 d'octubre de 2020, debaté la InterpelAlació RGE núm.
14863/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a política general del Govern en relació amb
el comerç.

Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Melià i Ques i la
contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller de
Transició Energètica i Sector Productius. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

Palma, 25 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 3

de novembre de 2020, debaté la InterpelAlació RGE núm.
14976/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern de les Illes Balears pel que fa a la defensa
de l'ordre constitucional.

Actuà com a interpelAlant el diputat Juan Manuel Lafuente
i Miri la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

Palma, 25 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, a la primera sessió
de dia 27 d'octubre de 2020, debaté les preguntes que es
relacionen a continuació:

A) RGE núm. 15555/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a propostes per
minimitzar l'impacte econòmic i social a l'àmbit de l'oci i la
cultura, que contestà la consellera de Presidència, Cultura i
Igualtat.

B) RGE núm. 15565/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris d'elecció dels
municipis per distribuir l'aigua regenerada a les zones del pla
i sud de Mallorca, que contestà la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

C) RGE núm. 15553/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
obtenció de títols oficials malgrat tenir assignatures pendents,
que contestà el conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

D) RGE núm. 15589/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a horari del
toc de queda, que contestà la consellera de salut i Consum.

E) RGE núm. 15568/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau de
compliment de les mesures de restricció imposades per lluitar
contra la pandèmia, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

F) RGE núm. 15563/20, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació
del turisme a les Illes Balears, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

G) RGE núm. 15566/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació dels
voluntaris de Protecció Civil, que contestà la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització.

H) RGE núm. 15567/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya de
vacunació contra la grip, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

I) RGE núm. 15569/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a competències de l'àrea
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del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

J) RGE núm. 15590/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
i ajudes per protegir els sectors afectats per les restriccions de
mobilitat a conseqüència de l'estat d'alarma, que contestà  el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

K) RGE núm. 15356/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a convocatòria d'ajudes per a
la rehabilitació d'habitatges, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

L) RGE núm. 15557/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a percentatge de participació del Govern de l'Estat en
el finançament de la Llei de promoció de l'autonomia personal
i d'atenció a les persones en situació de dependència l'any 2019,
que contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.

M) RGE núm. 15535/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació de l'estratègia per
diversificar l'economia al conjunt de les Illes, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 15558/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a manteniment d'un sistema de finançament sense modulacions,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 15554/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a tancament
de bars, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

P) RGE núm. 15575/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures d'impuls d'activitat de la cadena de valor de la
indústria turística, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Q) RGE núm. 15570/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions per al
suport als pressuposts de 2021, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2020, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

R) RGE núm. 15564/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a matança
de cabres a l'illot d'Es Vedrà, que contestà el conseller de Medi
Ambient i Territori.

S) RGE núm. 15619/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pagament dels
deutes dels consells insulars, que contestà la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors.

T) RGE núm. 15783/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a protocol
de realització de proves PCR a pacients ingressats a l'Hospital
Son Espases, que contestà la consellera de Salut i Consum.

U) RGE núm. 15630/20, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a vaga de metges a les Illes Balears, que
contestà la consellera de Salut i Consum.

V) RGE núm. 15632/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans de
gestió pesquera, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca
i Alimentació.

W) RGE núm. 15636/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament
de la depuradora de Palma, que contestà el conseller de Medi
Ambient i Territori.

X) RGE núm. 15637/20, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reincorporació dels professors de secundària de Menorca sense
els resultats de la PCR, que contestà el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca.

Y) RGE núm. 15638/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat dels
estudiants en els desplaçaments a la UIB, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

Z) RGE núm. 15633/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitat de policia
local dels municipis, que contestà la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització.

AA) RGE núm. 15634/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures del
reial decret llei 29/2020, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

AB) RGE núm. 15635/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reactivació turística de la temporada 2021, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

AC) RGE núm. 15639/20, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a límit de l'endeutament
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que contestà la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

AD) RGE núm. 15631/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a causes i responsabilitats de
les incidències produïdes en la matrícula d'FP a diversos
centres de les Illes Balears, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

AE) RGE núm. 15626/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a càlcul
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de mòduls de l'Impost de Turisme Sostenible de la present
temporada 2020, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

AF) RGE núm. 15779/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de la presidenta pel que fa al tracte cap a les Illes
Balears en el Projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat
2021, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

AG) RGE núm. 15625/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la situació de
la pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.

AH) RGE núm. 15629/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a reclamació de drets dels docents interins,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

AI) RGE núm. 15628/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures
de contenció de contagis, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

AJ) RGE núm. 15778/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió
territorialitzada del Projecte de llei de pressuposts generals de
l'Estat per a 2021, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió

de dia 27 d'octubre de 2020, rebutjà els Punts 1 a 6, 8 a 12, 14
a 18, 20 a 28, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41 i 42 de les propostes de
Resolució RGE núm. 15577/20, del Grup Parlamentari
Popular, relatives al Debat de política general del Govern de les
Illes Balears, amb els resultats següents: 
• Punts 1, 9, 12 i 24: vots emesos 57, vots a favor 23, vots en

contra 31 i abstencions 3. 
• Punts 2 i 31: vots emesos 57, vots a favor 23, vots en contra

29 i abstencions 5.
• Punts 3, 6, 18, 20 a 23, 25, 27 i 32: vots emesos 57, vots a

favor 28, vots en contra 29 i abstencions 0. 
• Punts 4, 10, 17 i 34: vots emesos 57, vots a favor 26, vots

en contra 29 i abstencions 2.
• Punt 5: vots emesos 57, vots a favor 25, vots en contra 29

i abstencions 3.  
• Punt 8: vots emesos 57, vots a favor 15, vots en contra 31

i abstencions 11.

• Punts 11, 39 i 41: vots emesos 56, vots a favor 25, vots en
contra 31 i abstencions 0. 

• Punts 14 a 16 i 26: vots emesos 57, vots a favor 26, vots en
contra 31 i abstencions 0. 

• Punt 28: vots emesos 57, vots a favor 27, vots en contra 28
i abstencions 2. 

• Punt 35: vots emesos 56, vots a favor 23, vots en contra 33
i abstencions 0.  

• Punt 38: vots emesos 57, vots a favor 20, vots en contra 27
i abstencions 10. 

• Punt 42: vots emesos 56, vots a favor 17, vots en contra 31
i abstencions 8.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió

de dia 27 d'octubre de 2020, rebutjà els Punts 2, 3, 5 a 8 i 17 de
les propostes de Resolució RGE núm. 15574/20, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives al Debat de política general
del Govern de les Illes Balears, amb els resultats següents: 
• Punts 2, 6, 7 i 8: vots emesos 57, vots a favor 23, vots en

contra 31 i abstencions 3.
• Punt 3: vots emesos 57, vots a favor 19, vots en contra 24

i abstencions 14. 
• Punt 5: vots emesos 57, vots a favor 8, vots en contra 34 i

abstencions 15.
• Punt 17: vots emesos 57, vots a favor 26, vots en contra 31

i abstencions 0.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió

de dia 27 d'octubre de 2020, rebutjà les Propostes de Resolució
RGE núm. 15552/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatives al Debat de política general del Govern de
les Illes Balears, amb els resultats següents: 
• Punts 1, 6, 7, 9, 10, 12, 15 i 16: vots emesos 57, vots a

favor 26, vots en contra 31 i abstencions 0. 
• Punt 2: vots emesos 57, vots a favor 3, vots en contra 34 i

abstencions 20.
• Punt 3: vots emesos 57, vots a favor 22, vots en contra 32

i abstencions 3.
• Punt 4: vots emesos 56, vots a favor 23, vots en contra 30

i abstencions 3.
• Punt 5: vots emesos 56, vots a favor 8, vots en contra 34 i

abstencions 15.
• Punts 8 i 14: vots emesos 57, vots a favor 23, vots en contra

31 i abstencions 3.
• Punts 11 i 13: vots emesos 57, vots a favor 3, vots en contra

53 i abstencions 1.
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Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió

de dia 27 d'octubre de 2020, rebutjà els Punts 4, 8, 9, 11 a 16
de les propostes de Resolució RGE núm. 15556/20, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives al
Debat de política general del Govern de les Illes Balears, amb
els resultats següents: 
• Punts 4 i 8: vots emesos 57, vots a favor 23, vots en contra

29 i abstencions 5.
• Punts 9 i 16: vots emesos 56, vots a favor 25, vots en contra

29 i abstencions 2.
• Punt 11: vots emesos 57, vots a favor 26, vots en contra 29

i abstencions 2. 
• Punt 12 i 13: vots emesos 57, vots a favor 28, vots en

contra 29 i abstencions 0.
• Punt 14: vots emesos 57, vots a favor 18, vots en contra 34

i abstencions 5.
• Punt 15: vots emesos 57, vots a favor 5, vots en contra 37

i abstencions 15. 

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió

de dia 27 d'octubre de 2020, rebutjà els Punts 1 a 4 i 8 de les
propostes de Resolució RGE núm. 15576/20, del Grup
Parlamentari Mixt (MÉS per Menorca), relatives al Debat de
política general del Govern de les Illes Balears, amb els
resultats següents: 
• Punt 1: vots emesos 57, vots a favor 6, vots en contra 29 i

abstencions 22.
• Punts 2 i 4: vots emesos 57, vots a favor 5, vots en contra

29 i abstencions 23.
• Punt 3: vots emesos 56, vots a favor 11, vots en contra 29

i abstencions 17.
• Punt 8: vots emesos 57, vots a favor 28, vots en contra 29

i abstencions 0. 

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de novembre de 2020, rebutjà els Punts 1 i 3 de la Moció RGE

núm. 15284/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment dels acords parlamentaris en relació amb les ajudes
per pal·liar els efectes de la tempesta "Glòria" i coordinació
amb altres administracions per canalitzar aquestes ajudes, amb
el resultat següent: vots emesos 55, vots a favor 24, vots en
contra 28 i abstencions 3.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la consellera d'Afers Socials i

Esports, davant el Ple de la cambra, sobre la responsabilitat
que pugui correspondre al Govern de les Illes Balears en
relació amb l'anomenat Cas Corea (RGE núm. 178/20).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2020, tengué lloc la compareixença de la
consellera d'Afers Socials i Esports, qui informà sobre el tema
indicat.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 15564/20.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió de dia 27 d'octubre de 2020, queda ajornada la pregunta
esmentada, presentada per la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a matança
de cabres a l'illot d'Es Vedrà, atès l'escrit presentat pel Govern
RGE núm. 15602/20.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Aprovació del límit màxim de despesa no financera per

a l'exercici de 2021 (RGE núm. 15545/20).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió
de dia 27 d'octubre de 2020, aprovà, per 36 vots a favor, 19 en
contra i cap abstenció, després de la compareixença de la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, el límit màxim de
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despesa no financera per a l'exercici de 2021, que quedà fixat
en 4.726.531.715 euros.

Palma, a 25 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'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. 14008/20,
relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel
temporal del 29 d'agost, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar la declaració, davant el Govern
d’Espanya, de la declaració de zones greument afectades
per als terrenys i les explotacions perjudicats pel temporal
del 29 d’agost a Mallorca.

A la seu del Parlament, 24 de novembre 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 Salut 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. 8960/20, relativa a
suport a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears constata la
indispensable tasca de l’Organització Mundial de la Salut
per fer front a la pandèmia de la COVID-19. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i l’executiu autonòmic a seguir les indicacions de
l’OMS en el marc de la gestió de la pandèmia provocada
per la COVID-19. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a mantenir la seva aportació econòmica a l’OMS i a
continuar col·laborant en un marc de relacions multilaterals
amb aquest organisme per donar resposta a l’emergència
sanitària ocasionada per la COVID-19; així com per
afrontar d’altres amenaces sobre la salut pública que puguin
esdevenir i per garantir l’accés universal de la població als
sistemes de salut.

A la seu del Parlament, 10 de novembre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial 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. 14132/20, relativa a desenvolupament comercial a
l'àmbit de la Platja de Palma, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, l'Ajuntament de Palma i el Consell de
Mallorca, a vetllar pel compliment de la normativa vigent,
entre d’altres, el Pla Director Sectorial d’Equipaments
Comercial de Mallorca, publicat al BOIB de 19 de maig de
2019 que regula i limita els equipaments comercials, en
l’àmbit de la Platja de Palma, mentre no suposin
indemnitzacions per als seus promotors. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, l'Ajuntament de Palma i el Consell de
Mallorca a aplicar el PECMA a tots els projectes
d’equipaments comercials de Mallorca sempre i quan li
sigui d’aplicació, en ser una norma de protecció del comerç
de proximitat.

A la seu del Parlament, 10 de novembre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
El president en funcions de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia 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. 1815/20,
relativa a cambres agràries, i quedà aprovada, per unanimitat,
la següent:
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RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura del Govern de les Illes Balears a posar en
marxa els mecanismes necessaris per fer la cessió de tot el
patrimoni de les cambres agràries, conformat per béns
immobles, accions i doblers, a les organitzacions
professionals agràries de les Illes Balears dins el 2020.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura del Govern de les Illes Balears que cerqui la
forma legal per tal que la cessió sigui a cost zero per a les
OPA.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a tenir en compte i destinar a les associacions
professionals agràries de Menorca, part de la liquidació de
les cambres agràries de Balears, concretament el patrimoni
de la Cambra Interinsular ubicat a Mallorca.

A la seu del Parlament, 10 de novembre 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 5 de novembre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 15501/20,
relativa a gestió de la pesca marítima de litoral i delimitació
d'aigües a 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 exigir al Govern de l’Estat la reactivació i la
dotació d’una Comissió Mixta (Administració de l’Estat i
Administració autonòmica) amb capacitat per gestionar la
pesca marítima de litoral, incloent els consells insulars en
la mesura que sigui possible.

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

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

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a demanar més fons a l’Estat i a coordinar-se
amb els departaments competents dels consells insulars per

vigilar que es doni compliment a les normes de pesca en
aigües interiors i exteriors.

A la seu del Parlament, 10 de novembre 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'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
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. 11449/20, relativa a exigència de
l'alliberament immediat de l'estudiant Patrick George Zaki, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

El Parlament de les Illes Balears considera que la
detenció de Patrick George Zaki, estudiant de màster en
Estudis de les Dones i de Gènere (GEMMA) coordinat per
la Universitat de Granada, i activista a favor de les llibertats
i del col·lectiu LGTBI, vulnera els Drets Humans a l'estat
d'Egipte i per aquest motiu insta el Govern d'Espanya i la
Comissió Europea a incrementar les gestions diplomàtiques
i a augmentar la pressió internacional sobre el govern egipci
per tal d'assolir el seu alliberament immediat.

A la seu del Parlament, 10 de novembre de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de
novembre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 14809/20, relativa a suport a l'informe de
Nacions Unides sobre Veneçuela i condemna de la violació
dels drets humans, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva més
enèrgica repulsa i condemna per la sistemàtica violació dels
drets humans executada pel Govern de Veneçuela, que
vénen enumerats en l'esmentat informe de Nacions Unides. 

2. El Parlament de les Illes Balears exhorta el Govern
d'Espanya a iniciar accions legals davant la Cort Penal
Internacional contra els individus assenyalats a l'informe, i
sol·licita al Consell de Drets de l'ONU continuar les
recerques sobre la violació de drets humans al país
hispanoamericà. 
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3. El Parlament de les Illes Balears exigeix l'immediat
alliberament d'aquells presos que hagin estat empresonats
a Veneçuela sense l'observança dels procediments
legalment i democràticament establerts, d'acord amb allò
que disposa la Declaració Universal dels Drets Humans, en
els seus articles 7 a 12. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir al Govern d'Espanya vincular
qualsevol negociació o cooperació que realitzi amb
Veneçuela a la demostració d'avanços en matèria
democràtica i de respecte als drets humans. 

5. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu suport a
la Unió Europea en la imposició de sancions individuals
contra funcionaris del règim de Nicolás Maduro. Les
sancions individuals contra responsables de la repressió i
els seus col·laboradors necessaris constitueixen un
instrument vàlid per assolir un avanç democràtic. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a liderar davant la Unió Europea els esforços
internacionals per promoure l'estat de dret i restaurar la
democràcia mitjançant eleccions democràtiques, lliures i
transparents a Veneçuela quan es donin les circumstàncies
necessàries per fer-ho.

A la seu del Parlament, 10 de novembre de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixences dels membres del Govern i del director

general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sobre
el Projecte de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (RGE núm.
15981/20).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts  del Parlament de les
Illes Balears, tengueren lloc les compareixences següents, en
relació amb el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021:

Dia 10 de novembre de 2020

• De la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors,
acompanyada del director general de Pressuposts, de la
secretària general i del responsable de Comunicació.

• Del vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius, acompanyat dels directors generals
d'Energia i Canvi Climàtic, de Política Industrial i de
Comerç; de la directora general d'Innovació; de la secretària
general, del responsable de Comunicació, del cap de
Gabinet i de l'assessora.

Dia 11 de novembre de 2020

• De la consellera de Salut i Consum, acompanyada de la
secretària general, dels directors generals de Prestacions i
Farmàcia, de Consum i del Servei de Salut; de les directores
generals de Salut Pública i Participació i de Recerca en
Salut, Formació i Acreditació; del secretari general del
Servei de Salut; dels directors gerents de la Fundació
Institut d'Investigació Sanitària i de la Fundació Banc de
Sang i Teixits; del cap de Gabinet, de la cap de Premsa i de
l'assessora parlamentària.

• Del conseller de Mobilitat i Habitatge, acompanyat del
secretari general, de la interlocutora parlamentària, dels
directors generals de Mobilitat i Transport Terrestre,
d'Habitatge, de Transport Marítim i Aeri i d'Arquitectura;
de la cap de Premsa i de l'assessora.

• De la consellera d'Afers Socials i Esports, acompanyada del
secretari general, de les directores generals d'Infància,
Joventut i Família, de Serveis Socials i de Cooperació; dels
directors generals d'Atenció a la Dependència, d'Esports i
de Planificació, Equipaments i Formació; de la cap de
Gabinet, de la cap de Premsa, de la gerent de la Fundació
S'Estel, del director de l'Institut Balear de la Joventut i de
l'interlocutor parlamentari.

• Del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
acompanyat de la directora general de Turisme, dels
directors generals de Model Econòmic i Ocupació i de
Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i
Circular; de la cap de Premsa, de l'assessor tècnic del
Gabinet i de l'interlocutor parlamentari.

Dia 12 de novembre de 2020

• De la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat,
acompanyada de la delegada de la Presidència per a la
Cultura, de la directora general de Coordinació; de les
directores de l'Institut Balear de la Dona i de l'Institut
d'Indústries Culturals de les Illes Balears; dels directors
generals de Relacions Institucionals i amb el Parlament i de
Comunicació; dels directors de l'Institut d'Estudis Baleàrics
i de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears;
de la secretària general, de la cap de Gabinet, de la
interlocutora parlamentària, de l'assessor tècnic i de la
responsable de Comunicació.

• Del conseller d'Educació, Universitat i Recerca,
acompanyat del secretari general, dels directors generals de
Planificació, Ordenació i Centres, de Política Universitària
i Recerca, i de Formació Professional i Ensenyaments
Artístics Superiors; de les directores generals de Personal
Docent, de Primera Infància, Innovació i Comunitat
Educativa i de Política Lingüística; de la secretària
autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística, de
la cap de Premsa i de l'assessora parlamentària.

• Del conseller de Medi Ambient i Territori, acompanyat de
la secretària general, de la cap de Gabinet, dels directors
gerents d'Abaqua i d'Ibanat; dels directors generals d'Espais
Naturals i Biodiversitat i de Residus i Educació Ambiental;
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de les directores generals de Territori i Paisatge i de
Recursos Hídrics; i del responsable de Comunicació.

• De la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
acompanyada del cap de Gabinet, de l'interlocutor
parlamentari, de la cap de Comunicació, del gerent del
Fogaiba i del secretari general.

• De la consellera d'Administracions Públiques i
Modernització, acompanyada del secretari general, de
l'interlocutor parlamentari, del secretari autonòmic de
Memòria Democràtica, de les directores generals de
Transparència i Bon Govern, de Participació i Voluntariat
i de Funció Pública i Administracions Públiques; dels
directors generals de Modernització i Administració Digital
i d'Emergències i Interior; i de la cap de Gabinet.

Dia 13 de novembre de 2020

• Del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, acompanyat del gerent i de la directora de
Gestió de l'Ens Públic, dels directors d'IB3 Televisió, de
Transmèdia IB3, d'Informatius d'IB3 i d'IB3 Ràdio; de les
caps d'Esports d'IB3 Televisió i de Continguts d'IB3 Ràdio;
i del cap de Comptabilitat.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Sol·licitud de compareixença RGE núm. 11393/20, del

secretari de SATSE Illes Baleares, sindicat d'infermeria)
sobre la seva visió i les propostes en relació amb el sistema
de salut.

 La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 4 de novembre de 2020, aprovà per unanimitat
recaptar la compareixença del secretari de SATSE Illes Balears
per tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Sol·licitud de compareixença RGE núm. 14276/20, del

president del sindicat mèdic SIMEBAL sobre propostes per
poder construir una sanitat al més alt nivell.

 La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 4 de novembre de 2020, aprovà per unanimitat
recaptar la compareixença del president mèdic SIMEBAL per
tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 25 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.

8709/20.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 de novembre de 2020, quedà empatada la
votació de la proposició no de llei esmentada, del Grup
parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
realització de tests de detecció als casos positius domiciliaris de
la COVID-19 un pic transcorregut el termini de confinament,
per la qual cosa, després de les votacions preceptives previstes
a l'article 101.1 del Reglament de la cambra, aquesta iniciativa
serà sotmesa a la decisió del Ple.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.

13999/20.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de novembre
de 2020, fou retirada la sol·licitud de compareixença
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, del
conseller de Medi Ambient i Territori sobre l'aparició de traces
de COVID-19 a aigües fecals.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

9917/20.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de novembre
de 2020, quedà empatada la votació de la proposició no de llei
esmentada, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d'inversions de millores mediambientals i de reactivació
econòmica, per la qual cosa, després de les votacions
preceptives previstes a l'article 101.1 del Reglament de la
cambra, aquesta iniciativa serà sotmesa a la decisió del Ple.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de novembre de 2020, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 16326/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a gestió de les ajudes PDR i de la PAC, derivada de
la InterpelAlació RGE núm. 15325/20.

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.
15325/20, relativa a política general del Govern en matèria de
gestió de les ajudes PDR i de la PAC, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a presentar al Consell Agrari Interinsular el
contingut i les propostes que defensarà per a la nova PAC que
s’aplicarà a partir de 2023 i els objectius per al període de
transitorietat 2021-2022.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a participar activament en la negociació del
Ministeri d’Agricultura amb les comunitats autònomes per a la
PAC 2021-2022 amb l’objectiu de defensar els interessos del
sector primari de les Illes i evitar retallades per als pagesos i
ramaders de Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a reclamar al Govern d’Espanya que assumeixi
l’increment del cofinançament que hauran d’aportar les
comunitats autònomes per a la PAC 2021-2022.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a gestionar i reclamar al Ministeri d’Agricultura
un increment de la PAC per a Balears durant el 2021-2022 per
compensar els sobrecostos de la insularitat que resten
competitivitat al sector agrari de Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a mantenir oberts, durant el 2021, els terminis per
a la presentació de projectes per a les ajudes del PDR i a no
tancar la convocatòria abans, com ha fet enguany, quan la tancà
el 9 de maig després d’haver-la oberta fins a dia 30 de juny.

6. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a incrementar, per a 2021, la dotació per a les
ajudes PDR, amb un augment del cent per cent respecte de
2020, atesa la gran demanda per dur a terme inversions al
sector primari.

Palma, a 19 de novembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de novembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 16219/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ambulatori d'El Carme a Palma (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.

Quins usos pretén l'Ibsalut donar a l'ambulatori d'El Carme?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 16220/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ambulatori d'El Carme a Palma (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.

Té coneixement la Tresoreria de la Seguretat Social d'un
possible canvi d'ús d'assistencial a administratiu de l'edifici de
l'ambulatori de les consultes de l'Hospital de Son Espases
ubicat al carrer d'El Carme de Palma? En cas afirmatiu, s'ha
demanat a la Tresoreria de la Seguretat Social el seu vistiplau
per a un canvi d'usos de l'edifici de la seva propietat al carrer
d'El Carme?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
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C)
RGE núm. 16221/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ambulatori d'El Carme a Palma (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.

Li consta al Govern que hi hagi documentació signada per
un tècnic superior que acrediti que les consultes i sales d'espera
de la planta primera de l'Hospital General, on pretenen
traslladar l'actual activitat de l'ambulatori, compten amb un
circuit de renovació de l'aire, compatible amb les mesures
imposades per la Conselleria de Salut per als espais tancats
sense ventilació natural?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 16222/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ambulatori d'El Carme a Palma (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.

Té pensat l'Ibsalut donar a la nova àrea de consultes de
l'Hospital General d'uns mesuradors de CO2/O2 que recomanen
als centres educatius a espais tancats?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 16223/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ambulatori d'El Carme a Palma (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.

Té pensat l'Ibsalut instal·lar el sistema de tiquet amb què
compta l'àrea ambulatòria de Son Espases a les consultes de
l'Hospital General per complir amb la Llei de protecció de
dades de caràcter personal?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

F)
RGE núm. 16224/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ambulatori d'El Carme a Palma (6).

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

L'àrea de consultes de l'Hospital general té un estudi
d'accessibilitat per a persones amb discapacitat i mobilitat
reduïda?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

G)
RGE núm. 16225/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ambulatori d'El Carme a Palma (7).

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

Tenen previst assegurar la distància social recomanada per
les autoritats sanitàries a les noves instal·lacions de les
consultes especialitzades de Son Espases a l'Hospital General?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

H)
RGE núm. 16226/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ambulatori d'El Carme a Palma (8).

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

El trasllat de l'ambulatori d'El Carme a l'Hospital General
té caràcter irreversible? En cas afirmatiu, per què?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

I)
RGE núm. 16227/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a substitucions de metges en quarantena
per la COVID-19.

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

Els metges d'Atenció Primària i dels hospitals són
substituïts quan es troben en quarantena per la COVID-19?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

J)
RGE núm. 16262/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
carnet de famílies monoparentals.

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

El GOIB anuncià que per primer cop les famílies
monoparentals serien reconegudes com a tals a través d'un
carnet que acreditaria la seva condició i establiria una via per
a accedir a avantatges i beneficis com tenen les famílies
nombroses ordinàries.

Quin pressupost ha destinat el GOIB des de i per a la
creació d'aquest carnet i mesures específiques a través d'aquest?

Quines prestacions, beneficis, descomptes i serveis vénen 
alineats a l'acreditació d'aquest carnet per a aquestes famílies?

Quants carnets s'han expedit i lliurat des de la seva emissió?

Palma, a 17 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

K)
RGE núm. 16285/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
implementació de la figura de professionals d'infermeria
gestora de casos per a pacients crònics del servei de Salut
de les Illes Balears (1).

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

El Govern va anunciar a inici de legislatura que el Servei de
Salut completaria, a finals de 2019, la seva plantilla
d'infermeres gestores de casos amb un total de 50 professionals.
Va especificar que les noves incorporacions se sumarien a les
45 infermeres gestores de casos que ja treballaven en atenció
primària i als hospitals de Son Espases, Són Llàtzer, Manacor,
Hospital Comarcal d'Inca, Mateu Orfila, Can Misses, Joan
March, Hospital General i Sant Joan de Déu.

Quin és el nombre de personal d'infermeria incorporada a
1 de gener de 2020, per a la figura de gestor de casos per a
pacients?

Quin és el nombre total de personal d'infermeria gestora de
casos, infermera gestora de casos, que disposa el Servei de
Salut de les Illes Balears per a l'exercici d'aquestes funcions?

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

L)
RGE núm. 16286/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
implementació de la figura de professionals d'infermeria
gestora de casos per a pacients crònics del servei de Salut
de les Illes Balears (2).

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

Quina és la distribució territorial, hospitalària i en els
diferents centres i unitats sanitàries/de salut, i serveis de
destinació d'aquests professionals?

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

M)
RGE núm. 16287/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a redacció del projecte del segon PAC de
Manacor.

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

En quin punt es troba la redacció del projecte del segon
PAC de Manacor?

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

N)
RGE núm. 16301/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a repartiment de vacunes contra la
COVID-19 a les Illes Balears.

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

Quantes vacunes contra la COVID-19 es distribuiran a les
Illes Balears per part del Govern central?
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Palma, a 18 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

O)
RGE núm. 16302/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a criteris de vacunació contra la COVID-
19.

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

Quin serà el criteri que es farà servir per part de la
Conselleria de Salut a l'hora de vacunar la població contra la
COVID-19, donat el fet que inicialment no hi haurà vacunes
per a tothom?

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

P)
RGE núm. 16303/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inici de la campanya de vacunació
contra la COVID-19.

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.

Quan preveu la Conselleria de Salut que començarà la
campanya de vacunació contra la COVID-19?

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

Q)
RGE núm. 16319/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a cessió del centre de dia de Son Ferriol.

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

Ha cedit el Govern el centre de dia de Son Ferriol a
l'ajuntament? En cas afirmatiu, quan es produí aquesta cessió?

Palma, a 19 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

R)
RGE núm. 16320/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a gestió i horaris del centre de dia de Son Ferriol.

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

Té definit el Govern la gestió i els horaris del centre de dia
de Son Ferriol?

Palma, a 19 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

S)
RGE núm. 16321/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a posada en funcionament del centre de dia de Son
Ferriol.

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

Té coneixement el Govern de qual es posarà en
funcionament el centre de dia de Son Ferriol?

Palma, a 19 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

T)
RGE núm. 16331/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
proves realitzades per al diagnòstic COVID-19 tipus PCR
i tipus antígens a les Illes Balears.

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

Quin és el nombre de tests tipus PCR realitzats a les Illes
Baleares des de l'1 de setembre de 2020 fins a la data? D'aquest
total, quin és el nombre realitzat per Salut Pública, Servei de
Salut, i quin és el nombre realitzat per la xarxa de sanitat
privada?

Des de quina data es realitza la prova diagnòstic COVID-19
a través de tests d'antígens i quants se n'han realitzat fins al
20/11/2020?

Palma, a 20 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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U)
RGE núm. 16332/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
edat d'incidència de població diagnosticada de COVID-19
en població de les Illes Balears des de l'inici de la
considerada segona onada.

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.

Del total de casos diagnosticats per COVID-19 des de l'inici
de la segona onada a les Illes Balears, quina és la incidència en
la població respecte de l 'edat (atenent les
referències(/taules/barems que manegi el Servei de
Salut/Conselleria de Salut i Consum?

Del total de casos morts per COVID-19 des de l'inici de la
pandèmia, quina és la incidència respecte de l'edat de la
primera onada?

Del total de casos morts per COVID-19 des de l'inici de la
pandèmia, quina és la incidència respecte de l'edat de la segona
onada?

Palma, a 20 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de novembre de 2020, ratifica l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 16334/20, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració
de la crisi generada al 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, quina valoració fa de la crisi generada
durant les darreres setmanes al servei de Medicina Intensiva de
l'Hospital Mateu Orfila arran de la destitució del cessament del
cap de l'esmentat servei, que ja sembla tancada?

Palma, a 23 de novembre de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán

B)
RGE núm. 16338/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració del Govern de la proposta del Col·legi de
Farmacèutics de les Illes Balears per col·laborar en la
realització dels tests d'antígens.

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. Gómez, acceptarà el Govern la proposta del Col·legi de
Farmacèutics de les Illes Balears per col·laborar amb la
Conselleria de Salut i Consum per a la realització dels tests
d'antígens a la població?

Palma, a 23 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 16341/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a arribada
contínua de pasteres a les coses 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.

Quina valoració fa el Govern de l'arribada contínua de
pasteres a les coses de les Illes Balears?

Palma, a 23 de novembre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de novembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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D)
RGE núm. 16367/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a exclusió de
Formentera en l'assignació dels mestres de pedagogia
terapèutica que s'incorporaran als centres educatius de
Balears.

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

Quins arguments tècnics referenden la decisió del Govern
d'excloure Formentera a l'hora d'assignar els 21 mestres de
pedagogia terapèutica que s'incorporaran als centres educatius
de Balears?

Palma, a 24 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

E)
RGE núm. 16374/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
abusos sexuals a menors a Eivissa.

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

Quina assistència dóna el Govern a Eivissa davant les
famílies de menors que estan denunciant abusos sexuals?

Palma, a 25 de novembre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

F)
RGE núm. 16375/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures d'impuls del Govern per a la connectivitat aèria el
2021.

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

Sr. Negueruela, quines mesures planteja el Govern per
impulsar la connectivitat aèria de les Illes Balears en relació
amb 2021?

Palma, a 25 de novembre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

G)
RGE núm. 16377/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a posicionament del Govern balear davant
l'escola pública i la concertada.

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

Sra. Presidenta, després de la llei educativa de l'estat, el
Govern balear continua apostant per un model mixt fonamental
en l'escola pública i l'escola concertada?

Palma, a 25 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

H)
RGE núm. 16378/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a identificació de clients a la
restauració.

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

Sra. Consellera, com es farà la identificació dels clients de
restauració si aquests no disposen de la tecnologia per
gestionar-la?

Palma, a 25 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

I)
RGE núm. 16379/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcionament dels protocols COVID.

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

Sra. Consellera de Salut, considera que els protocols
COVID funcionen correctament després de vuit mesos de
decretar-se l'estat d'alarma?

Palma, a 24 de novembre de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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J)
RGE núm. 16380/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a presa de decisions en relació amb els accessos a bars i
restaurants.

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

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i treball, en
base a quins criteris es prenen les decisions en relació amb el
control d'accés a bars i restaurants amb motiu de la pandèmia
de COVID-19?

Palma, a 24 de novembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

K)
RGE núm. 16381/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programes de detecció de càncer a les Illes Balears.

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

En quina situació es troben els programes de detecció
precoç de càncer a les Illes Balears?

Palma, a 24 de novembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

L)
RGE núm. 16382/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
canvis en els fondejos d'embarcacions durant el 2020.

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

En relació amb els fondejos d'embarcacions, quins canvis
hi ha hagut al llarg de 2020?

Palma, a 24 de novembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

M)
RGE núm. 16383/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
l'escola de Santanyí.

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

En quina situació es troba el projecte de l'escola de
Santanyí?

Palma, a 24 de novembre de 2020
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

N)
RGE núm. 16384/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou model
econòmic.

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.

Quin és el resultat del nou model econòmic?

Palma, a 24 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

O)
RGE núm. 16385/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protestes de l'escola concertada.

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

Com valora el Govern les protestes de l'escola concertada
enfront de la Llei Celaá?

Palma, a 24 de novembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

P)
RGE núm. 16386/20, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la
convocatòria d'ajuts per a autònoms.

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
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en
quina situació es troba la convocatòria d'ajuts a autònoms que
vostè anuncià abans de l'estiu?

Palma, a 24 de novembre de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

Q)
RGE núm. 16387/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestions
per millorar les inversions recollides en els Pressuposts
generals de l'Estat per a les Illes Balears.

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

Sra. Armengol, quines gestions ha fet vostè per millorar les
inversions que recull el Projecte de pressuposts generals de
l'estat per a les Illes Balears?

Palma, a 24 de novembre de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

R)
RGE núm. 16388/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a visites restringides a usuaris de residències de la
tercera edat.

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

Sra. Gómez, quines alternatives ha ofert als usuaris de les
residència de la tercera edat després de prohibir les visites dels
familiars?

Palma, a 24 de novembre de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

S)
RGE núm. 16389/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
polítiques del Govern sobre el seu pressupost.

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

Sra. Armengol, creu que les polítiques del seu govern,
inclosos els seus pressuposts, no deixen ningú enrere?

Palma, a 24 de novembre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

T)
RGE núm. 16390/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de vacunes en el marc de l'Estratègia de
Vacunació COVID-19 anunciades pel ministre Illa.

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, creu que el nombre de vacunes anunciades
pel ministre Illa en el marc de l'estratègia de Vacunació
COVID-19 és suficient per a les Illes Balears?

Palma, a 25 de novembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

U)
RGE núm. 16391/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures urgents
per a la modernització de l'Administració i l'execució dels
fons europeus.

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.

Té intenció del Govern d'adoptar mesures urgents per a la
modernització de l'Administració i l'execució dels fons
europeus?

Palma, a 25 de novembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de novembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet



4392 BOPIB núm. 77 - 27 de novembre de 2020

A)
RGE núm. 16210/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pressupost per a la
implantació del Pla de xoc per a l'ocupació a Formentera,
davant la Comissió de Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

Quin pressupost destinarà el Govern a la implantació del
Pla de xoc per a l'ocupació a Formentera?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

B)
RGE núm. 16211/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions formatives
del Pla de xoc per a l'ocupació a Formentera, davant la
Comissió de Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

Quines accions formatives es portaran a terme a Formentera
arran del Pla de xoc per a l'ocupació?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

C)
RGE núm. 16212/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions concretes
d'estímul empresarial del Pla de xoc per a l'ocupació,
davant la Comissió de Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

Quines accions concretes s'impulsaran d'estímul empresarial
amb el Pla de xoc per a l'ocupació?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

D)
RGE núm. 16213/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions concretes de
contractació pública del Pla de xoc per a l'ocupació, davant
la Comissió de Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

Quines accions concretes s'impulsaran pel que fa a la
contractació pública amb el Pla de xoc per a l'ocupació?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

E)
RGE núm. 16214/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions concretes
d'orientació i modernització del Pla de xoc per a l'ocupació,
davant la Comissió de Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

Quines accions concretes s'impulsaran pel que fa a
l'orientació i la modernització amb el Pla de xoc per a
l'ocupació?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

F)
RGE núm. 16215/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a beneficiaris de les
ajudes del Pla de xoc per a l'ocupació a Formentera, davant
la Comissió de Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

Quants beneficiaris de Formentera calcula el Govern que es
podran acollir als ajuts prevists al Pla de xoc per a l'ocupació?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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G)
RGE núm. 16216/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a presentació del Pla
de xoc per a l'ocupació a Formentera, davant la Comissió
de Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

Quan es presentarà la part del Pla de xoc per a l'ocupació
que fa referència a Formentera?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

H)
RGE núm. 16217/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions concretes
del Pla de xoc per a l'ocupació, davant la Comissió de
Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.

Quines accions concretes s'impulsaran per incentivar
l'ocupació amb el Pla de xoc per a l'ocupació?

Palma, a 17 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de novembre de 2020, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 16199/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a reducció del 95% de la transmissió
d'empreses mitjançant pactes successoris, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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.

Aquest passat juny es varen difondre per alguns mitjans de
xarxes socials d'empreses especialitzades el fet de tres
consultes vinculants en les quals la Direcció General de Tributs
de la hisenda estatal que consideraven que no resulta
d'aplicació la reducció del 95% establerta a l'article 20.2 de la
Llei de l'impost de successions per a la transmissió d'empreses
si la transmissió es formalitza mitjançant un pacte successori a
les Illes Balears, en concret la liquidació de legítima d'Eivissa,
argumentant que no existeix la mort de la persona causant
d'aquesta adquisició «mortis causa».

Aquest criteri té una gran transcendència a les nostres illes,
ja que en els darrers anys, des de la Sentència del Tribunal
Suprem del 9 de febrer de 2016 que va considerar que no
existeix guany patrimonial d'IRPF per a la persona que dóna
béns amb pacte successori, un fet que s'ha realitzat en moltes
transmissions de doblers, immobles i empreses gràcies a la
previsió del Dret Civil de les Illes Balears.

En aquestes transmissions s'han aplicat les reduccions
previstes del 95% per transmissió d'empreses, 100% per
transmissió d'habitatge habitual del causant amb un màxim de
180.000€ per hereu entre d'altres i que reflecteix l'informe de
l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) d'abril de
2017.

Ara ens trobam que en tres consultes de juny de 2020 la
Direcció General de la Hisenda estatal ve a dir que en la
transmissió d'empreses (individuals o societàries) amb aquests
tipus de pactes successoris no resulta d'aplicació la reducció del
95% en la base imposable establerta a l'article 20.2 de la Llei
29/1987 de l'impost de successions i donacions, i millorada per
a les Illes Balears (pel que fa al termini de manteniment de
l'adquisició) als articles 25 i 26 del Decret legislatiu 1/2014 del
text refós de les disposicions legals de la CAIB en matèria de
tributs per l'Estat. Exigeix per l'aplicació de la reducció del
95%, en el cas d'empreses d'Eivissa i Formentera consultat, la
mort física del transmitent.

Però aquesta interpretació tan literal és, a la vegada,
contradictòria. No té sentit considerar que una adquisició en
virtut de pacte successori a tots els efectes és «mortis causa» i,
al mateix temps exigir, per a l'aplicació del benefici fiscal, la
mort física.

Aquest criteri perjudica les empreses i es preveu que es
veuran immerses en recursos administratius perjudicant la
transmissió d'empreses familiars que compleixen els requisits
del precepte.

Hi ha molts d'arguments per defensar que s'apliqui
l'esmentada reducció per una part el criteri exposat per l'ATIB
l'abril de 2017 i perquè en altres comunitats autònomes amb
drets civils similars, Galícia i Catalunya, no s'exclou i també
s'aplica la reducció per les agències tributàries autonòmiques i
queda clar que si la intenció era l'exclusió, no té sentit que el
legislador els esmenti i implica una voluntat expressa d'inclusió
en la inexistència de guany o pèrdua patrimonial.

Per tot el que s'ha exposat, des del Grup Parlamentari MÉS
de Mallorca presenta la següent
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
el Ministeri d'Hisenda a aplicar el Dret Civil Balear pel que fa
a pactes successoris sense retallades.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
el Ministeri d'Hisenda a aplicar les reduccions que estableix la
normativa actual i la previsió del Dret Civil Balear en les
transmissions de doblers, immobles i empreses considerant que
les adquisicions en virtut de pactes successoris a tots els efectes
és «mortis causa» i no exigir en cap cas per a l'aplicació del
benefici fiscal, la mort física.

Palma, a 16 de novembre de 2020
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 16284/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls econòmic local i nacional, davant la Comissió
d'Economia (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 greu situació
sanitària, social i econòmica originada arran de la pandèmia
COVID-19.

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

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

En una economia tant depenent del sector turístic com la de
les Illes Balears, és clar que serà fonamental arribar a la
temporada d’estiu 2021 en les millors condicions possibles de
seguretat i salut per al desenvolupament d’una temporada
d’estiu satisfactòria, però davant el llarg hivern que es presenta,
seria un error centrar-se únicament en la preparació de la
temporada d’estiu 2021 quan hi ha multitud d’iniciatives a
nivell local i nacional que es poden promocionar per pal·liar els
efectes de la crisi econòmica.

A curt termini, la demanda interior no podrà substituir mai
la demanda de productes i serveis que rep l’economia de les
Illes Balears, però en èpoques de dificultat com l’actual
qualsevol iniciativa de la demanda interior s’ha de considerar
encara més valuosa que en moments de bonança econòmica.

Donat el model econòmic actual de la nostra comunitat, es
presenten principalment dos eixos d’actuació per compensar
amb la demanda interna en la mesura del possible la caiguda de
la demanda general:

1. Turisme nacional i turisme dins de la nostra comunitat
autònoma (entre illes).
2. Dinamització del comerç i la restauració locals.

Atesos aquests antecedents, els grups parlamentaris
sotasignants presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la importància i la
conveniència que els consells insulars de les Illes Balears
executin en coordinació amb els ajuntaments i de manera
consensuada amb associacions sectorials, campanyes de
promoció comercial i de restauració a nivell local per
dinamitzar el consum interior durant el temps que resta de 4t
trimestre de 2020 i 1r trimestre de 2021 i pal·liar en la mesura
del possible les dificultats econòmiques derivades de la
pandèmia COVID-19. Fent especial atenció als aspectes
següents:

1. Creació i ampliació de campanyes i d’espais públics per
a fires comercials i mercats, incloent campanyes de Nadal.
2. Creació i ampliació de certàmens de restauració sobre
gastronomia local condicionades a ingredients de producció
local.
3. Facilitats per a l’aparcament vinculat al comerç i a la
restauració locals.
4. Creació de bons per a l’incentiu al consum local en
comerç i restauració, per als comerços locals i adherits a les
campanyes.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la importància i la
conveniència que els consells insulars de les Illes Balears de
manera consensuada amb associacions sectorials, executin
campanyes de promoció turística a nivell nacional i autonòmic
per atraure activitat turística d’hivern durant el temps que resta
de 4t trimestre de 2020 i 1r trimestre de 2021 i pal·liar en la
mesura del possible les dificultats econòmiques derivades de la
pandèmia COVID-19 sobre la temporada d’estiu 2020.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que continuï reclamant en les valoracions de projectes
per a Fons Estatals i Europeus, la compensació dels
condicionants particulars i el major impacte negatiu econòmic
i social de la pandèmia, com és el cas de la comunitat autònoma
de les Illes Balears a causa de la seva dependència de la
caiguda a nivell mundial de l’activitat turística, així com els
factors d’insularitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ampliar la durada dels ERTO com a mínim fins a l’inici de la
temporada d’estiu 2021.

Palma, a 18 de novembre de 2020
Els diputats
Jordi Marí i Tur
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
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C)
RGE núm. 16327/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures per compensar i reduir els sobrecostos
de la sequera, davant la Comissió d'Economia (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Motivada pel greu
impacte de la sequera a l’activitat agrícolaramadera, que
provoca sobrecostos, sacrifici de caps de bestiar i dificulta la
viabilitat i la continuïtat de les explotacions del sector primari.

La manca de precipitacions que s’ha registrat durant aquests
darrers mesos a Balears, amb especial incidència a l’illa de
Menorca, han provocat que els cultius herbacis de secà -els
farratges, les lleguminoses i els cereals- no han pogut créixer,
amb una deficient germinació de les llavors i una dràstica
disminució de la producció.

Aquests cultius constitueixen la primera font d’alimentació
per a la ramaderia extensiva a les Balears i de la seva producció
en depèn, en bona mesura, la viabilitat i la continuïtat de les
fiques ramaderes.

Per aquests motius, pagesos i ramaders s’han vist obligats
a realitzar despeses, com la compra d’aigua i aliment per al
bestiar, amb uns elevats sobrecostos. També s’han produït
casos de sacrifici de caps de bestiar per aquestes elevades
despeses i perquè els preus no cobreixen els costos.

En anteriors situacions similars la Conselleria d’Agricultura
ha aprovat i ha gestionat a través del Fogaiba, ajudes
específiques per fer front als sobrecostos i les despeses de la
sequera a Balears, en ser considerada com un fenomen climàtic
advers assimilable a un desastre natural.

Així ho estableix l’article 2.16 del Reglament de la UE
702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, que estableix
determinades categories d’ajuda en els sectors agrícola i
forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior, en
aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament
de la Unió Europea.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura del Govern de les Illes a obrir i dotar
pressupostàriament, una línia d’ajuda específica destinada a
compensar els sobrecostos i les despeses provocades per la
sequera durant el 2020 a les explotacions ramaderes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a valorar la situació del sector ramader i
l’impacte de la sequera a cadascuna de les Illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura del Govern de les Illes Balears a fixar els criteris
per a la concessió d’aquestes ajudes i a gestionar el seu
pagament, de manera àgil i sense retards, a través del Fogaiba.

Palma, a 20 de novembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 16340/20, del Grup Parlamentari VOX-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

juntament amb la trilateració són principis bàsics per explicar
el funcionament d'un GPS. Els nostres petits estudiants d'avui
han de ser els grans científics de demà.

Com a exemple del valuós testimoniatge exposat, val la
pena recuperar la lúcida reflexió de l'astrofísic Neil deGrasse
Tyson al seu pas per Espanya l'any 2016. Neil deGrasse Tyson
és escriptor i divulgador, director del Planetari Hayden en el
Centre Rose per a la Terra i l'Espai i investigador associat en el
Departament d'Astrofísica del Museu Americà d'Història
Natural. Compta, a més, amb 17 doctorats honorífics i medalles
de la NASA i la Universitat de Columbia entre altres
reconeixements:

“Quan penso en Espanya, perquè sóc astrofísic i per a mi
l'Univers és una frontera que hem d'explorar, penso en un
temps en el qual l'exploració era una gran prioritat en aquest
país (…) Un país que va permetre l'exploració que requeria
diners, risc i valentia. Per descomptat em refereixo als
temps d'Isabel i Fernando que van fer possible el viatge de
Colón. (…). M'altera pensar que, a la meva escola a la
ciutat de Nova York, jo vaig créixer en el comtat del Bronx
i vaig estudiar en una escola pública, calia fer un examen
per entrar, però era pública. I en aquesta escola pública hi
ha vuit premis Nobel entre els que es van llicenciar.
Aquesta és la mateixa xifra que té Espanya. Si comparem
aquestes dues xifres, un arriba a la conclusió que hi ha
alguna cosa que no està ocorrent a Espanya. És una cosa
que jo crec que sorprendria les persones que estaven al
càrrec d'Espanya fa 500 anys. On és l'exploració?”

Proposició no de llei

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

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

Palma, a 23 de novembre de 2020
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

E)
RGE núm. 16342/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a reducció de la despesa militar, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

En un món complex com el d'avui, en què les guerres
convencionals són cosa del passat, cal una visió nova de la
seguretat i un canvi de paradigma. Cal passar de la defensa
militar a la seguretat humana, de la cultura de la violència a la
cultura de la pau on no hi té cabuda afegir més soldats, més
armes i més despesa militar. En aquest context, repensar el
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paper dels exèrcits en l'àmbit global és del tot necessari, una
demanda que de cada vegada compta amb més suports per part
de la ciutadania i de la qual el Govern espanyol no pot defugir.

Per contra, i lluny de fer costat als moviments pacifistes i
antimilitaristes que proliferen arreu del món, el Govern
espanyol ha aprofitat la crisi sanitària per fer més visible encara
l'exèrcit. Així, durant l'estat d'alarma hem vist vehicles amb
personal militar patrullant diferents pobles i ciutats de les Illes
Balears, trasbalsant la vida quotidiana de milers de ciutadans i
ciutadanes.

De la mateixa manera, les contínues compareixences
públiques d'alts càrrecs militars i l'ús d'un llenguatge bel·licista
s'allunya d'aquest objectiu antimilitarista. Amb tot, els intents
del Govern espanyol per acostar l'exèrcit a una majoria social
han provocat tot just l'efecte contrari, i la desafecció ciutadana
envers les forces militars va en augment. De fet, veiem com des
de posicionaments polítics propers al totalitarisme i al feixisme
s'invoca constantment la intervenció de l'exèrcit en contra de la
població civil.

De manera paral·lela, el Govern espanyol ha fet una
proposta als PGE 2021 de 10.863,16 milions d’euros destinats
al Ministeri de Defensa. Aquesta xifra representa un augment
del 6,5% respecte de 2020, sense comptar partides repartides
en altres ministeris. De fet, l'any passat i segons els càlculs del
Centre Delàs d'Estudis per la Pau, el Govern espanyol va gastar
20.050 milions d'euros per fer front a la despesa militar. Això
són 55 milions d'euros diaris. En vista al 2021, el mateix Centre
Delàs estima que la partida de despesa acabarà duplicant-se
amb la despesa oculta.

Aquestes xifres astronòmiques no tenen cap justificació. Ni
tan sols una suposada creació de llocs de feina en la indústria
armamentista. Un informe de 2014 del Watson Institute
demostra en què la despesa militar genera un 50% menys de
llocs de treball que la despesa en educació o en la producció
d'energies renovables. Tampoc no justifica aquesta despesa la
"seguretat nacional".

L'actual crisi sanitària i social ha posat de relleu que la
principal amenaça a la seguretat –a la vida– dels ciutadans no
ha estat resolta amb els milers de milions d'euros invertits en
armes i logística militar. Així les coses, i davant una crisi social
i econòmica sense precedents, ara no és moment d'incrementar
la despesa militar; és urgent i prioritari invertir en salut i en
crear ocupació.

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
reduir el pressupost militar proposat per a 2021.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
invertir i destinar els recursos assignats inicialment al Ministeri
de Defensa a respondre a la crisi sanitària de la COVID-19.

Palma, a 23 de novembre de 2020
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores

El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 13862/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a declaració de zona catastròfica dels municipis de
Banyalbufar i Esporles arran de la tempesta del passat 29
d'agost.

En el passat acord de Consell de Govern de dia 7 de
setembre d'enguany es va prendre l'acord de designar la zona de
Banyalbufar, esporles, Valldemossa zona greument afectada pel
temporal amb la redacció següent:

"Consell de Govern: El Govern sol·licita a l'Estat que
declari Banyalbufar, Esporles i Valldemossa zona greument
afectada pel temporal.

Aquesta declaració permet que els danys causats per aquest
episodi siguin susceptibles d'ajuts i mesures econòmiques
de recuperació.

Els efectes del cap de fibló han afectat una gran superfície
forestal, cultius, habitatges, vehicles, carreteres i línies de
subministrament elèctric.

El Consell de Govern ha acordat sol·licitar al Consell de
Ministres que declari zona afectada greument per una
emergència de protecció civil el territori dels municipis de
Banyalbufar, Esporles i Valldemossa i les explotacions
agràries de l'illa de Mallorca que han sofert danys pel
temporal del passat 29 d'agost.

Els efectes de la borrasca, amb pluges, tempestes, un cap de
fibló i vent de més de 120 quilòmetres per hora, han
ocasionat danys personals i materials en aquests municipis
i en diverses zones agrícoles de l'illa.

En particular, l'episodi afectà una extensa superfície forestal
de la Serra de Tramuntana, de més de 700 hectàrees; unes
300 hectàrees de superfície de cultius d'explotacions
agràries, habitatges, vehicles i línies de baixa i mitjana
tensió -que van deixar sense subministrament elèctric uns
4.770 abonats-, i obligà al tancament de carreteres i camins
en els termes municipals de Banyalbufar, Esporles i
Valldemossa.

Els greus danys materials inherents a tots els incidents
causats per aquest episodi de vent molt fort i pluges són
susceptibles de ser recuperats per mitjà de les ajudes i les
mesures econòmiques que preveu la Llei 17/2015, en
relació amb la disposició addicional quarta d'aquesta
mateixa llei i el Reial decret 307/2005, de 18 de març, pel
qual es regulen les subvencions en atenció a determinades
necessitats derivades d'emergència o de naturalesa
catastròfica.
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El Govern insta l'estat a intervenir en els termes que
estableix aquesta llei, sense perjudici de demanar també les
mesures complementàries que calguin per a la recuperació
íntegra dels danys soferts.

Així doncs, els particulars afectats podran sol·licitar aquests
ajuts econòmics a través dels seus ajuntaments, Els
consistoris dels municipis afectats remetran a la Delegació
del Govern els expedients dels afectats, amb la
quantificació dels danys, per a la seva tramitació davant el
Govern de l'Estat."

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 13876/20, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
explicació de les càrregues d'aigua a la zona de bany de la
Platja de Migjorn de Formentera.

Els avions amfibis integrats en l'Operatiu d'Incendis
Forestals (OIF) de la Conselleria de Medi Ambient i Territori,
mantenen com a missió principal l'extinció d'incendis forestals
mitjançant la descàrrega d'aigua sobre els fonts de flames. Per
a això, necessàriament, han d'omplir prèviament els seus
dipòsits, bé en les seves basses (càrrega en terra), bé mitjançant
amaratges que els permetin efectuar recàrregues ràpides i
immediates sobre l'amines lliures d'aigua (càrrega en mar).

Es disposa a Balears de dos tipus d'avió amfibis, que es
mantenen plenament operatius durant tota l'època de perill;
l'avió Canadair (FOCA, amb base a Pollença) i l'avió FireBoss
(BLANC, amb base a l'Aeroport d'Eivissa).

Els dos aparells realitzen de forma regular i recurrent
càrregues d'aigua al voltant de totes les zones de costa de les
Illes Balears, incloses les que corresponen a l'illa de
Formentera, que pel seu contorn, corrents, onatge, vents
dominants, localització respecte de les zones de risc d'incendis,
usos nàutics, etc., puguin permetre l'amaratge i la càrrega
d'aigua segura i eficient a aquest tipus d'aeronaus d'ala fixa.

Aquests amaratges i càrregues d'aigua es realitzen de
manera habitual i amb plena normalitat i seguretat en les
proximitats del litoral, especialment en badies, platges (com la
Platja de Migjorn de Formentera) i moltes altres zones
costaneres protegides, tant en ocasió d'intervencions d'extinció,
com en vols de reconeixement i entrenament imprescindibles
per a l'adequat manteniment operatiu de les molt
especialitzades i experimentades tripulacions que es troben a
càrrec d'aquestes aeronaus.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 13877/20, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
càrregues d'aigua a la zona de bany de la Platja de Migjorn
de Formentera i risc per a la salut dels banyistes.

La realització de vols rasants, amaratges i càrregues d'aigua
per part dels avions amfibis de defensa contra incendis forestals
és una pràctica normal, habitual, necessària i obligada per
l'imprescindible desenvolupament de les seves missions
d'extinció i per l'ineludible entrenament de les seves
tripulacions.

Donades les característiques tècniques d'aquestes aeronaus
i les condicions ambientals exigides pel seu amaratge, cal
seleccionar les zones costaneres més protegides front vents
creuats i menys sotmeses a onatge, per realitzar amb la major
rapidesa i seguretat possible la seva càrrega d'aigua. Les millors
condicions per realitzar aquestes maniobres es troben en els
trams de costa més baixos i més protegits, que en la major part
de les ocasions coincideixen amb trams de platges localitzades
en badies i altres entorns costaners protegits, com hi és la Platja
de Migjorn de Formentera.

L'imprescindible ús, per als amaratges d'amfibis, d'aquestes
zones protegides i àrees de presa pròximes a les platges, genera
molta expectació entre els seus usuaris (banyistes) i provoca
situacions molt espectaculars. No obstant això, aquestes
maniobres, sempre que es respectin les zones de bany i es
mantingui la imprescindible distància de seguretat amb les
embarcacions presents a la zona, no posen en risc la salut dels
banyistes, ni dels navegants, llevat que aquests realitzin
inadequades maniobres d'aproximació o intercepció de les
aeronaus amfíbies ocupant o recorrent la seva línia d'amaratge.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 13878/20, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
explicació al comandant d'avió respecte de les càrregues
d'aigua que s'han dut a terme a la zona de bany de la Platja
de Migjorn de Formentera.

La seguretat és la prioritat per a totes les intervencions que
realitzen els mitjans terrestres i aeris adscrits a l'Operatiu
d'Incendis Forestals (OIF) de la Conselleria de Medi Ambient
i Territori.

Sota aquest principi es manté amb tot el personal
especialitzat integrat a l'OIF un permanent seguiment de totes
les mesures i millores que han d'aplicar-se per al
perfeccionament dels protocols d'intervenció de les diferents
unitats i tripulacions en les seves missions operatives i en els
seus procediments de pràctiques i entrenament.

En el marc d'aquest seguiment continu de la seguretat, no
només dels propis efectius de l'operatiu, sinó també de les
persones que es puguin veure afectades per les seves
intervencions, com les que s'hagin pogut apreciar en la
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proximitat de les platges de Formentera, arran de vols i
amaratges d'entrenament de l'avió amfibi amb base a l'Aeroport
d'Eivissa, des dels serveis tècnics de la Direcció General
d'espais Naturals i Biodiversitat s'ha sol·licitat a les seves
tripulacions tota la informació precisa per valorar les seves
missions de vigilància i extinció d'incendis forestals i s'ha
comunicat als pilots de l'aeronau la necessitat de mantenir i
assegurar l'aplicació de totes les mesures preventives que
resulten apropiades per evitar qualsevol tipus de situació de risc
en l'entorn immediat de les zones de bany del litoral pitiús.

Per completar aquestes mesures preventives seria
convenient generar una cultura de seguretat respecte de
l'aproximació, l'amaratge, la càrrega d'aigua i l'enlairament dels
avions amfibis en missions d'extinció d'incendis forestals
transmetent a banyistes, bussejadors, conductors de motos
aquàtiques, navegants i altres usuaris de l'entorn marí a l'efecte
d'evitar en tot cas l'ocupació de la línia de presa, l'encreuament
sobre la seva trajectòria o la persecució en paral·lel d'aquestes
aeronaus per les greus conseqüències que aquests
comportaments poden suposar per a l'eficaç i segura
intervenció d'aquestes aeronaus.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 13879/20, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
responsabilitat per les càrregues d'aigua a la zona de bany
de la Platja de Migjorn de Formentera.

Els pilots d'avions amfibis, singularment especialitzats en
la molt difícil i compromesa tasca de lluita contra els incendis
forestals, precisen realitzar de forma periòdica vols rasants i
amaratges per a preses d'aigua a les zones més protegides de
litoral, el que sempre resulta molt espectacular i que a persones
que desconeixen la forma d'operar d'aquest tipus d'aeronaus,
per la seva envergadura, soroll o proximitat aparent, sempre pot
provocar sorpresa i fins i tot sensació subjectiva d'inseguretat.

Aquestes actuacions són normals i es realitzen dins
paràmetres de procediments aeronàutics plenament
normalitzats. Són tasques obligades d'entrenament i són
necessàries per aconseguir l'imprescindible coneixement del
litoral, dels seus onatges, obstacles, vents i oportunitats
operatives a tota la costa balear, així com per mantenir el nivell
precís de capacitació exigible als pilots que realitzen aquest
tipus de missions amfíbies de càrrega d'aigua i extinció
d'incendis.

No obstant això, resulta possible que per condicions
ambientals o per circumstàncies excepcionals, en algun cas
aïllat, s'hagin produït amaratges i càrregues d'aigua en algun
dels vols d'entrenament en què per la seva proximitat a platges,
embarcacions fondejades o zones de bany s'hagi pogut apreciar
una percepció d'excessiu risc innecessari o escassament
justificable per part de banyistes o navegants.

Referent a això, ha estat transmès a tots els pilots de
l'aeronau amfíbia amb base a l'Aeroport d'Eivissa, l'advertència
que, donades les singulars característiques de les zones de bany

de les platges de Formentera, limitin al màxim possible els vols
rasants d'entrenament i amaratges en aquests trams de litoral
excepte excepcionals situacions de necessitat o emergència,
procurant fer aquestes actuacions en els espais costaners que
presentin menor ús públic, sempre que les condicions
ambientals i de seguretat aeronàutica així li ho permetin.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 13881/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relativa a previsió d'aprovació del Projecte de
llei d'indústries culturals per part del Govern de les Illes
Balears.

El Govern de les Illes Balears ja treballada en la Llei
d'indústries culturals de les Illes Balears. S'ha mantingut una
reunió amb la plataforma CREA, plataforma que representa els
diferents sectors culturals de les Illes Balears per escoltar les
seves demandes i idees de cara a un primer esborrant d'aquesta
llei.

Pròximament es mantindrà una trobada amb les
administracions públiques que tenen competència en matèria de
cultura per continuar treballant en aquesta llei tan necessària
per a les nostres illes i que té com a objectiu ordenar
jurídicament tot allò que faci referència a les indústries
culturals de les Illes Balears, tant des del punt de vista
conceptual com organitzatiu i de gestió i planificació.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 13889/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relativa a coneixement del Govern de les Illes
Balears de la mitjana de temps que tarden els ajuntaments
a donar llicència d'obres en sòl urbà.

La Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les
Illes Balears, a l'article 15 estableix que les administracions
competents en matèria urbanística són les illes i els municipis.
Correspon a l'administració municipal l'atorgament de
llicències urbanístiques municipals, tal com reculli l'article 146
de l'esmentada llei. En cas que els municipis no puguin exercir
plenament les seves competències per la seva dimensió o falta
de recursos, els consells insulars els hauran de prestar
assistència tècnica i jurídica suficient (article 17).

No es disposa d'informes que determinin quina és la mitjana
de temps que triguen els ajuntaments per donar llicències en sòl
urbà, i és conegut que aquest termini pot ser molt dispar d'un
ajuntament a un altre i que està condicionat per aspectes
organitzatiu, de conjuntura econòmica, d'autoritzacions
sectorials, etc.
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El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 13890/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relativa a coneixement del Govern de les Illes
Balears del nombre de declaracions responsables per
realitzar obres majors a través del procediment previst al
Decret llei 8/2020 que s'han presentat d'ençà la seva
entrada en vigor.

No es disposa de dades de declaracions responsables
representades als ajuntaments, d'ençà de l'entrada en vigor del
DL 8/2020. De la mateixa manera que a la resta d'actes
subjectes a intervenció preventiva en l'edificació i l'ús del sòl
previstos a la LUIB (llicència municipal i comunicació prèvia),
són els ajuntaments els òrgans competent per fer les
comprovacions pertinents per verificar la conformitat de les
dades declarades.

Això no obstant, anualment es publiquen a l'IBESTAT les
dades de llicències i certificacions d'obra, desglossades per
mensualitats.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 13891/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relativa a coneixement del Govern de les Illes
Balears de la mitjana de temps que tarden els ajuntaments
a donar llicència d'hores a sòl rústic per habitatge
unifamiliar.

La Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les
Illes Balears, a l'article 15 estableix que les administracions
competents en matèria urbanística són les illes i els municipis.
Correspon a l'administració municipal l'atorgament de
llicències urbanístiques municipals, tal com recull l'article 146
de l'esmentada llei. En cas que els municipis no puguin exercir
plenament les seves competències per la seva dimensió o falta
de recursos, els consells insulars els hauran de prestar
assistència tècnica i jurídica suficient (article 17).

No es disposa d'informes que determinin quina és la mitjana
de temps que triguen els ajuntaments per donar llicències en sòl
urbà, i és conegut que aquest termini pot ser molt dispar d'un
ajuntament a un altre i que està condicionat per aspectes
organitzatiu, de conjuntura econòmica, d'autoritzacions
sectorials, etc. Per al cas de les llicències en sòl rústic, cal
assenyalar que les construccions de nous habitatges requereixen
l'autorització dels respectius consells insulars, tal com es
desprèn de l'article 36 de la Llei de sòl rústic.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 13938/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a disponibilitat de professionals a la
xarxa sanitària i sociosanitària assistencial pública de les
Illes Balears.

El personal sanitari que treballa a l'Ibsalut és adequat per
donar resposta a les necessitats. No obstant això, les borses de
personal eventual de determinades categories són molt
ajustades. Per aquest motiu des del Govern s'han adoptat
diverses mesures al llarg d'aquests anys com són:

• Implementar una facultat de medicina.
• Incrementar el nombre de residents que es formen a les

nostres illes.
• Possibilitar modalitats de contractació i organització

que permeten donar resposta a les necessitats.

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 13941/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
torrents netejats a l'illa d'Eivissa durant el 2020.

L'empresa adjudicatària del contracte de manteniment i
conservació de les lleres de l'illa d'Eivissa va renunciar a la
seva pròrroga, moment en el qual s'inicia la tramitació d'un nou 
contracte. Un inici que no es pot dur a terme amb anterioritat
a la comunicació formal de l'esmentada renúncia.

A causa de la suspensió de terminis administratius i de la
situació creada arran de la crisi sanitària provocada per la
COVID-19, el nou contracte s'ha formalitzat recentment i es
preveu que es condicionin 5 km més de torrents a l'illa d'Eivissa
fins a final d'any, a banda de la intervenció ja executada al
torrent de Cala Gració de Sant Antoni de Portmany.

La política de gestió de torrents adoptada per aquest govern,
reiniciant la roda de condicionament de la xarxa de torrents
aturada durant la legislatura 2011-2015, ha demostrat la seva
eficàcia en els darrers temporals de pluja intensa a les Illes
Balears. Aquest govern ha condicional 56,25 km de torrents a
l'illa d'Eivissa mentre que entre els anys 2011 i 2015 s'hi varen
executar 30,46 km.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 13943/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
torrents netejats a l'illa de Mallorca durant el 2020.

A data 31 d'agost de 2020, a Mallorca s'ha intervengut a
310.171 m2, a 32 torrents de l'illa. Aquests són els següents:
torrents de Petra (Barqueres), Es Pont Petit, Sant Miquel,
Comafreda, Sa Riera, Barbara, Vingarella, Son Boronat, Son
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Brondo, Son Vaquer, Son Valls, Gros, Can Roig o Aixartel,
Maçanella, Es Pont d'En Blaiu, Sa Cavana, Son Fangos, En
Llodrà, Conilles, Comellars-Cala d'Or, Cala Figuera, Cala
Ferrera, En Bet, MontBlanc, Ses Fotges, Son Vent, Escorques,
Sa Rompuda, Sa Penya, Son Vent, Hortella i Sa Regana.

Les tasques efectuades són combinacions de les següents:
desbrossades de vegetació i de terrenys, excavacions,
anivellacions de lleres, terraplenat, poda d'arbres, extraccions
de rizoma/llots, restauració d'esculleres, reconstrucció de murs
i desobstruccions d'obres de pas.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 13944/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
torrents netejats a l'illa de Menorca durant el 2020.

A data 31 d'agost de 2020, a Menorca s'ha intervingut a
39.706,90 m2 de 6 torrents de l'illa que són els següents:
torrents de Binimassó, Favaritx, Bellamirada de Baix, Sa
Teulera, l'Arpa, Er Verger de Sant Joan i Son Bell Lloc
(Algendar).

Les tasques efectuades són combinacions de les següents:
esbrossades de vegetació i neteja de terrenys, excavacions,
anivellacions de lleres, terraplenat, poda d'arbres, extraccions
de rizoma/llots, restauració d'esculleres, reconstrucció de murs
i desobstruccions d'obres de pas.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 13981/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Unitat de problemes relacionats
amb l'alcohol (UPRA).

La UPRA va deixar de prestar servei el 20 de març de 2020.
La Unitat de problemes relacionats amb l'alcohol es va
convert ir  en  una unitat  COVID per aï l lar
COVID+asimptomàtics amb trastorn mental greu o discapacitat
intel·lectual fins al juny de 2020. Durant aquest període s'han
tractat devers 50 pacients COVID+. El juliol de 2020 s'han
iniciat les obres de reforma de la climatització de tot l'edifici
que segueixen en l'actualitat.

Entre l'1 de gener i el 20 de març es varen atendre 54
pacients.

La UPRA mantenia com a activitat principal l'ingrés de
persones que patien un trastorn relacionat amb l'alcohol. A més,
mantenia consultes externes que valoraven els futurs ingressos
i que després de l'ingrés feien de pont amb les unitats de
conductes addictives (UCA).

En els casos dels ingressos hospitalaris més complexos es
realitzen en les unitats d'hospitalització breu de psiquiatria
(UHB) dels diferents hospitals (Son Espases, Son Llàtzer, etc.).
Les consultes ambulatòries d'aquestes persones es realitzen
íntegrament a les UCA de la comunitat i a les consultes
d'atenció primària (AP).

El servei proveïdors d'usuaris que ingresses a UPRA és en
el 80% de les UCA, el 20% restant provenen d'atenció primària
i de les unitats de psiquiatria dels diferents hospitals. En el cas
de detectar una persona que requereix ingrés per ser cas
complex es realitza l'ingrés a la UHB de referència del pacient.
Si l'ingrés no és urgent es manté en tractament en aquests
dispositius comunitaris (UCA, AP).

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 14021/20, del diputat Maxo
Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a abocaments d'aigües fecals en el parc natural de
Ses Salines.

Aquests abocaments es varen detectar durant la legislatura
passada i ja llavors es va començar a fer feina amb
l'Ajuntament de Sant Josep, que va iniciar les primeres
actuacions anys enrere i continua avançant amb un projecte que
garantirà la separació d'aigües pluvials i de clavegueram en
aquesta zona que és la que provoca el desbordament de fecals
en terrenys del parc natural de Ses Salines durant el període de
pluges intenses. L'Agència Balear de l'Aigua està en contacte
i coordinació permanent amb l'ajuntament perquè el seu nou
col·lector connecti correctament amb el seu.

El Govern ha promogut que el Pla de reactivació econòmica
de les Illes Balears reculli un pla de millora de la sostenibilitat
i l'eficiència urbana que inclou, entre d'altres, obres de millora
del cicle de l'aigua: el Govern, els consells insulars i els
ajuntaments col·laboraran per mobilitzar un total de 45 milions
d'euros d'inversió.

El Govern impulsa aquest programa de col·laboració, en el
qual compromet 15 milions d'euros aquest mateix any, que es
completaran amb una aportació igual dels consells insulars i
dels ajuntaments, que seran els encarregats d'executar les
actuacions. Aquest compromís es va signar el passat dia 4 de
setembre a la darrera conferència de presidentes i presidents  de
les Illes Balears.

Correspon a Fiscalia determinar si un fet és un delicte
ambiental, no als funcionaris del Govern.

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

A la Pregunta RGE núm. 14032/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a Pla de conciliació
del Govern de les Illes Balears.

Com ja sabem, el passat mes de juliol es va constituir la
mesa de Conciliació de les Illes Balears, amb l'objectiu
d'elaborar aquest pla que previsiblement veurà la llum a
principis de l'any que ve.

Des de la seva constitució el ritme de treball ha estat
continu. D'aquesta manera la Mesa va dividir la feina
d'elaboració del Pla en tres grups: un grup de treball laboral,
que és l'encarregat d'abordar l'impuls de les mesures de
conciliació en les empreses; un grup de treball socioeducatiu,
que ha de definit les accions que s'han de dur a terme tant en
l'àmbit social com en l'àmbit de l'educació; i el grup de treball
local, encarregat de coordinar i promoure polítiques de
conciliació entre les diferents administracions.

Després d'aquesta constitució de la mesa, l'aprovació dels
objectius i de la metodologia de feina i de la creació dels grups
de treball comentats anteriorment, a dia d'avui ens trobam a la
segona fase del procés d'elaboració del Pla. Això implica que
els grups de treball ja estan en funcionament i serà a la II Mesa
de Conciliació de les Illes Balears on es revisaran i unificaran
les línies de treball dels grups. Després, quedarà una tercera
fase, que serà la validació definitiva del Pla.

En relació amb les línies estratègiques amb què treballem,
en l'àmbit laboral, una de les fites que es marca aquest pla és
lluitar contra la bretxa salarial, una reorganització dels usos del
temps i els espais de treball. En l'àmbit social i educatiu s'estan
preparant mesures que fomentin una organització del temps
social més adient de cara a les necessitats de les famílies.
També està previst ampliar les polítiques públiques en matèria
d'atenció i cures de persones majors, persones en situació de
dependència i persones amb diversitat funcional. Pel que
respecta al grup de treball local, l'objectiu és definir les
estratègies per consolidar i crear recursos i serveis municipals
que facilitin la conciliació de la vida personal i professional
familiar. És aquí on els ajuntaments tenen un paper fonamental.

El Govern de les Illes Balears ja ha posat en marxa diferents
paquets de mesures extraordinàries de conciliació durant l'estiu,
que han suposat 6 milions i mig d'euros en foment de les
escoles d'estiu, ajudes directes a les famílies, disposició
d'infraestructures educatives i mesures de reforç educatiu. A
més, la Conselleria d'Educació va anunciar mesures
extraordinàries per afavorir la conciliació laboral i familiar del
personal docent de les Illes Balears que, fins ara i per la
naturalesa de la feina, no podien sol·licitar permisos no
retribuïts per atendre la seva vida familiar.

Totes aquestes mesures i polítiques van ser explicades per
la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat en la seva
compareixença del passat 6 d'octubre en el Ple del Parlament
de les Illes Balears.

Palma, 8 d'octubre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 14076/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a seguiment de la Direcció General de Salut
Pública del Govern de les Illes Balears de la gestió del
tractament i l'eliminació de residus sanitaris infectats per
coronavirus.

A les Illes Balears la gestió dels residus sanitaris està
regulada pel Decret 136/1996, de 7 de juliol. Aquesta norma ha
estat modificada pel Decret llei 4/2020, de 20 de març, que ha
incorporat mesures extraordinàries en la gestió d'aquests
residus en relació amb la COVID-19.

Tots els centres sanitaris han de disposar d'un pla intern de
gestió de residus, on indiquin els tipus i les quantitats de
residus generats, els punts de producció, la sistemàtica de
recollida (terminis, contenidors o recipients), els circuits de
retirada dins el centre, les característiques dels magatzems
(intermedis i finals), els terminis de retirada i l'empresa gestora
autoritzada. També han d'incloure un pla de contingència en
front d'emergències, persona responsable del centre, programes
de neteja i desinfecció de contenidors i magatzems i pla de
formació del personal.

Les competències de control i seguiment de la gestió de
residus sanitaris són:
• Per una banda, de la Direcció General de Salut Pública i

Participació en relació amb la generació, la segregació, el
transport i l'emmagatzematge dels residus sanitaris dins els
establiments i serveis sanitaris fins a la seva retirada per
part d'un gestor autoritzat.

• Per una altra, de la Direcció General de Residus i Educació
Ambiental quant al transport des dels centres de producció,
emmagatzematge extern, tractament i destrucció. Aquesta
DG també és la responsable d'autoritzar les empreses
gestores.

En relació amb les accions de seguiment de la gestió del
tractament i l'eliminació de residus sanitaris infectats pel
SARS-Cov2, tal i com hem indicat a la distribució de
competències, la DGSPiP no ha realitzat cap actuació perquè
és responsabilitat de la DGREA. El que sí s'ha fet, una vegada
coneguda la situació, és la realització d'una visita d'inspecció a
centres sanitaris per verificar les condicions de
l'emmagatzematge final dels residus sanitaris en general (grups
II i III), així com el compliment dels terminis de retirada per
una empresa autoritzada. S'ha verificat que tots aquests gestors
disposaven de l'autorització corresponent de la Conselleria de
Medi Ambient per a l'activitat de retirada i transport de residus
sanitaris.

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
R)

A les Preguntes RGE núm. 14272 i 14273/20, de la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives
a autoritzacions per netejar trams de finques durant el
2019 i el 2020.

Caldria aclarir el contingut d'aquesta pregunta
parlamentària, ja que del tenor litoral ("Quantes persones han
sol·licitat l'autorització per netejar el tram que passa per la seva
finca?") sorgeixen alguns dubtes que impedeixen donar una
resposta adequada.

1. Què es vol referir amb el terme "neteja"? La neteja com a tal
no està regulada a la normativa ambiental, caldria associar-la
a qualque conducta legalment regulada (desbrossaments, tales,
moviments de terres, recuperacions de cultius, eliminació de
vegetació forestal, ...) per saber, en primer lloc, si pel tipus de
neteja a què es refereix necessita o no autorització
administrativa.

2. A què s'està referint quan parla de "tram"? Un tram de
camí?, públic o privat?

3. Per altra banda, s'entén que se sol·licita quines autoritzacions
emet la Conselleria de Medi Ambient i Territori, però caldria
aclarir de quin tipus d'autorització sol·licita: la que emet la
Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat per a tales i
desbrossament de vegetació?

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 14328/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures implementades al BSTIB
per als treballadors i usuaris per a la prevenció i la
seguretat enfront de la COVID-19.

Atesa l'extensió de la resposta, la podeu consultar en aquest
enllaç.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 14330/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a campanyes d'informació i promoció
de la donació de sang i teixits a les Illes Balears, realitzades
des de la ràdio i la televisió públiques (IB3).

Des de l'Ens Públic de radiotelevisió de les Illes Balears es
té ben present i es fa difusió, de forma habitual, del foment de
la donació de sang i teixits a la nostra comunitat autònoma.
Durant els anys 2019 i 2020 en la programació d'IB3 Ràdio i
IB3 Televisió han estat múltiples les referències informatives
relatives a la "Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears", així com les intervencions de persones relacionades
amb la Fundació, tant directius com treballadors, que han
informat des les distintes campanyes posades en marxa, per la

qual cosa no resulta possible la seva relació exhaustiva en
aquest document.

De forma enunciativa, cal indicar que els programes dels
serveis informatius d'IB3 TV i d'IB3 Ràdio donen complida
informació, de forma regular, de les crides urgents i de les
distintes campanyes posades en marxa per la Fundació Banc de
Sang i Teixits de les Illes Balears, així com dels concrets punts
de donació.

Igualment destacable és el programa "Vitamina 3" d'IB3
Ràdio, que ha rebut un reconeixement específic del Banc de
Sang i Teixits de les Illes Balears per la seva tasca de difusió i
divulgació. Aquest programa tracta habitualment de la donació
d'òrgans i teixits i de les campanyes de donació de sang i fa
difusió entre els oients quan el Banc de Sang comunica alguna
necessitat específica. En concret, s'han fet dos programes de
"Vitamina 3" específics sobre la donació de sang, la situació de
les reserves, les constants necessitats i el voluntariat, amb
entrevistes als responsables de la Fundació per conèixer amb
més profunditat aquestes qüestions.

Sempre amb vocació de servei públic, de forma habitual en
els magazins "Els Dematins" i "Cinc Dies" d'IB3 TV es tracta
el tema de la donació de sang i teixits i es fa difusió de les
campanyes d'alerta i de les necessitats urgents de donació, per
exemple:

Programa "Els dematins"
30/06/2020
Es va fer ressò de la campanya "Històries d'Herois Anònims"
amb diversos entrevistats: el pare d'un infant a qui les
transfusions li salvaren la vida, una persona donant i el gerent
del Banc de Sang.
27/08/2020
Reportatge sobre la campanya del Banc de Sang de les Illes de
recerca de donants que hagin superat la COVID-19, a fi que els
anticossos dels pacients recuperats ajudin els malalts a superar
la infecció.

Programa "Cinc Dies"
08/01/2020
Es fa difusió de la crida urgent del Banc de Sang sobre la
necessitat de donació de sang.
07/04/2020
Entrevista per Skype al Sr. Ismael Gutiérrez, director del Banc
de Sang, en relació amb la necessitat de donació de sang. 
06/08/2020
Entrevista en directe al Sr. Ismael Gutiérrez en relació amb la
investigació de cèl·lules mare.
12/098/2020
Es tracta el tema de la demanda de donacions de llet materna.

Santa Ponça, 8 d'octubre de 2020
El director general de l'EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat
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Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 14613 a 4616/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a incidència de COVID-19 a Sant Josep,
Sant Jordi, Platja d'En Bossa i Cala Bou, Sant Joan i Santa
Eulàlia del Riu (Eivissa).

Els nostres serveis informàtics no discriminen per davall de
zona bàsica. A dia 6 d'octubre les dades que tenim són:

• El municipi de Sant Josep ens consta amb 351 casos
acumulats.

• La zona bàsica de Sant Josep ens consta amb 168 casos
acumulats.

• La zona bàsica de Sant Jordi ens consta amb 154 casos
acumulats a data 6 d'octubre.

• Sant Joan de Labritja forma part de la zona bàsica de
Santa Eulàlia.

• El municipi de Sant Joan de Labritja ens consta amb 38
casos acumulats a data 6 d'octubre.

• La zona bàsica de Santa Eulàlia ens consta amb 289
casos acumulats a data 6 d'octubre.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 14619 a 4623/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a contagis per COVID-19 a Sant Josep,
Santa Eulàlia del Riu, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni
de Portmany i Eivissa a 18 de setembre.

La vigilància epidemiològica és de casos confirmats, no de
contagis. A data 6 d'octubre:

• El municipi de Sant Joan de Labritja ens consta amb 38
casos acumulats.

• El municipi de Santa Eulàlia ens consta amb 288 casos
acumulats.

• El municipi de Sant Josep ens consta amb 351 casos
acumulats.

• El municipi de Sant Antoni de Portmany ens consta amb
342 casos acumulats.

• El municipi d'Eivissa ens consta amb 1.062 casos
acumulats.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 16264, 16272 i 16275/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre de 2020, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades per la

diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
i pels diputats Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, i José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a  relleu al capdavant del servei
de Medicina Intensiva de l'Hospital Mateu Orfila; 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; i a formació dels
bombers a les Illes Balears, per les preguntes RGE núm. 16334,
16338 i 16341/20, relatives a valoració de la crisi generada al
servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Mateu Orfila, a
valoració del Govern de la proposta del Col·legi de
Farmacèutics de les Illes Balears per col·laborar en realització
dels tests d'antígens i a arribada contínua de pasteres a les
costes de les Illes Balears, respectivament.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

9501/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
16261/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta
la retirada de la sol·licitud de compareixença esmentada, de la
consellera d'Afers Socials i esports sobre les residències que
gestiona el Govern.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 15644/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
16300/20, presentat pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de la pregunta amb
sol·licitud de resposta oral davant comissió esmentada, relativa
a impacte de la Proposició de llei de coordinació dels serveis
de prevenció, extinció d'incendis i salvament en el marc del
sistema nacional de Protecció Civil.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 15975/20.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
16339/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, relativa a desenvolupar un pla curricular i
extracurricular de foment de la ciència a les etapes educatives
de Primària, Secundària i ESO.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Decret llei 13/2020, de 23 de novembre, pel qual

s'estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la
situació creada per la COVID-19 a l'àmbit dels contractes
de concessió de serveis de transport públic regular de
persones per carretera d'ús general (RGE núm. 16400/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre de 2020, havent estat publicat en el BOIB
núm. 199, de 23 de novembre de 2020, el decret llei esmentat
a l'enunciat, acorda,  conformement amb l’establert als articles
49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 157 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, de preveure’n el
debat i la votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple
del Parlament, en el termini improrrogable de trenta dies
subsegüents al de la promulgació.

Palma, a 25 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del

Sr. Joan A. Ramonell Miralles com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari Popular.

Atès que:

El Sr. Joan A. Ramonell Miralles amb DNI núm.
******67C, fou nomenat com a personal eventual adscrit al
servei del Grup Parlamentari Popular per Resolució de la
Presidència de dia 21 de juny de 2019.

El Sr. Gabriel Company Bauzà, portaveu del Grup
Parlamentari Popular, ha presentat una sol·licitud de cessament
del Sr. Joan A. Ramonell Miralles, com a personal eventual del
Grup Parlamentari  Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
16200/2020 de 17 de novembre de 2020. 

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Resolució

1. El cessament del Sr. Joan A. Ramonell Miralles amb DNI
núm. ******67C com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Popular, amb efectes econòmics i administratius
des de dia 22 de novembre de 2020.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:

a. Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b. El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.

c. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma, 18 de novembre de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-075.pdf#page=30
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	A la Pregunta RGE núm. 13878/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a explicació al comandant d'avió respecte de les càrregues d'aigua que s'han dut a terme a la zona de bany de la Platja de Migjorn de Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 13879/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a responsabilitat per les càrregues d'aigua a la zona de bany de la Platja de Migjorn de Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 13881/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a previsió d'aprovació del Projecte de llei d'indústries culturals per part del Govern de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 13889/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears de la mitjana de temps que tarden els ajuntaments a donar llicència d'obres en sòl urbà.
	A la Pregunta RGE núm. 13890/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears del nombre de declaracions responsables per realitzar obres majors a través del procediment previst al Decret llei 8/2020 que s'han presentat d'ençà la seva entrada en vigor.
	A la Pregunta RGE núm. 13891/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears de la mitjana de temps que tarden els ajuntaments a donar llicència d'hores a sòl rústic per habitatge unifamiliar.
	A la Pregunta RGE núm. 13938/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a disponibilitat de professionals a la xarxa sanitària i sociosanitària assistencial pública de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 13941/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a l'illa d'Eivissa durant el 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 13943/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a l'illa de Mallorca durant el 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 13944/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a l'illa de Menorca durant el 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 13981/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA).
	A la Pregunta RGE núm. 14021/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a abocaments d'aigües fecals en el parc natural de Ses Salines.
	A la Pregunta RGE núm. 14032/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a Pla de conciliació del Govern de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 14076/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment de la Direcció General de Salut Pública del Govern de les Illes Balears de la gestió del tractament i l'eliminació de residus sanitaris infectats per coronavirus.
	A les Preguntes RGE núm. 14272 i 14273/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a autoritzacions per netejar trams de finques durant el 2019 i el 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 14328/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures implementades al BSTIB per als treballadors i usuaris per a la prevenció i la seguretat enfront de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 14330/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanyes d'informació i promoció de la donació de sang i teixits a les Illes Balears, realitzades des de la ràdio i la televisió públiques (IB3).
	A les Preguntes RGE núm. 14613 a 4616/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a incidència de COVID-19 a Sant Josep, Sant Jordi, Platja d'En Bossa i Cala Bou, Sant Joan i Santa Eulàlia del Riu (Eivissa).
	A les Preguntes RGE núm. 14619 a 4623/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a contagis per COVID-19 a Sant Josep, Santa Eulàlia del Riu, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni de Portmany i Eivissa a 18 de setembre.
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