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2.3. TEXTOS REBUTJATS
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A) RGE núm. 17480/20 (complementat amb l'escrit RGE núm. 17481/20), dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas
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seguretat sanitària 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. 4426
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D) RGE núm. 17438/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de mestres de suport AL i PT que han passat d'especialistes a tutors. 4427

E) RGE núm. 17439/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
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F) RGE núm. 17484/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'inspeccions als centres escolars per comprovar el compliment del Decret de mínims. 4427

G) RGE núm. 17485/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'expedients que s'han obert aquesta legislatura per incompliment del Decret de mínims als centres escolars. 4427

H) RGE núm. 17486/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'inspeccions que s'han fet aquesta legislatura als centres escolars per comprovar el compliment del Decret de mínims. 4427

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 17483/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a test diagnòstic de COVID-19 a
ports i aeroports per entrar a les Illes Balears. 4428

B) RGE núm. 17492/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a posicionament de
la Sra. Armengol respecte de l'harmonització fiscal de les comunitats autònomes com ha negociat ERC amb el Govern central.

4428
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C) RGE núm. 17529/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
augment del tipus d'IVA a les empreses de serveis. 4428

D) RGE núm. 17530/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a previsió d'ús de l'edifici del Govern ubicat al ParcBit que està abandonat. 4428

E) RGE núm. 17532/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a retenció de talent
jove a les Illes Balears. 4428

F) RGE núm. 17533/20 (complementat amb l'escrit RGE núm. 17571/20), del diputat Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes de les Illes Balears per optar a finançament a través dels fons Next Generation EU.

4429

G) RGE núm. 17534/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures urgents per a la
modernització de l'administració i execució dels fons europeus. 4429

H) RGE núm. 17538/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de
l'estratègia de vacunació enfront del SARS-CoV-2 anunciada des del Ministeri de Sanitat. 4429

I) RGE núm. 17539/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes per reduir despeses de
gestió i tractament dels residus de Formentera. 4429

J) RGE núm. 17540/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a origen dels
immigrants arribats en pasteres. 4429

K) RGE núm. 17541/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per
a la reducció de la desocupació. 4429

L) RGE núm. 17542/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda econòmica als
ciutadans d'Eivissa en relació amb Ca Na Putxa. 4430

M) RGE núm. 17543/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dedicació de
l'Hospital Verge del Toro a usos sociosanitaris. 4430

N) RGE núm. 17544/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció d'alts
càrrecs. 4430

O) RGE núm. 17545/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per reduir
els nivells de pobresa a les Illes Balears. 4430

P) RGE núm. 17546/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur. 4430

Q) RGE núm. 17547/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació de
la connectivitat aèria i la demanda turística. 4430

R) RGE núm. 17548/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consideració de la
comunitat educativa concertada com "privilegiada". 4431

S) RGE núm. 17549/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a competència deslleial de les
Illes Balears amb altres comunitats autònomes a causa del tipus impositiu de l'Impost de Successions. 4431

T) RGE núm. 17550/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de tots els
programes de prevenció sanitària a les Illes Balears. 4431

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 16357/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a inclusió de
l'enfocament pels drets del col·lectiu LGTBI a la cooperació per al desenvolupament, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports. 4431

B) RGE núm. 17479/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls definitiu de la llengua de signes
al Parlament, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 4434
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C) RGE núm. 17496/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de l'ús de la biomassa vegetal, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. 4435

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 13880/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a execució de les
jornades per part de l'empresa adjudicatària del nou contracte de neteja del litoral de les Illes Balears per als anys 2020 i 2021. 4436

B) A la Pregunta RGE núm. 13942/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats
a l'illa de Formentera durant el 2020. 4436

C) A les Preguntes RGE núm. 13989 a 13992/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a vessaments fecals de gener a setembre de 2020 a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 4436

D) A les Preguntes RGE núm. 14256 a 14260/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
compliment dels articles 20, 23, 25, 27 i 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats en relació amb
l'emmagatzematge i la gestió de residus. 4436

E) A la Pregunta RGE núm. 14660/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de gasificació de Menorca (1). 4436

F) A la Pregunta RGE núm. 14662/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de gasificació de Menorca (3). 4436

G) A la Pregunta RGE núm. 14663/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de gasificació de Menorca (4). 4436

H) A la Pregunta RGE núm. 14664/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de gasificació de Menorca (5). 4436

I) A la Pregunta RGE núm. 14686/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recursos humans de
l'IBE. 4437

J) A la Pregunta RGE núm. 14688/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de creació
de societats mercantils de l'IBE. 4437

K) A la Pregunta RGE núm. 14689/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'adquisició
de participacions en societats mercantils de l'IBE. 4437

L) A la Pregunta RGE núm. 14690/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de
programes de subvencions i línies d'ajuts de l'IBE. 4437

M) A la Pregunta RGE núm. 14691/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de
campanyes d'informació i sensibilització de l'IBE. 4437

N) A la Pregunta RGE núm. 14692/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a suficiència de la
inversió per impulsar la construcció d'instal·lacions d'energies renovables de petites dimensions obertes a la participació econòmica
de veïns i empreses. 4438

O) A la Pregunta RGE núm. 14693/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de
distribució de la inversió per impulsar la construcció d'instal·lacions d'energies renovables de petites dimensions obertes a la participació
econòmica de veïns i empreses. 4438

P) A la Pregunta RGE núm. 14694/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura
de la línia d'ajudes de fins a 20 milions d'euros per impulsar la penetració d'energies renovables. 4438

Q) A la Pregunta RGE núm. 14695/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura
de la línia d'ajudes per a la implantació de punts de càrrega per impulsar la mobilitat elèctrica. 4438

R) A la Pregunta RGE núm. 14696/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura
de la línia d'ajudes per subvencionar punts de càrrega elèctrics per a particulars i empreses. 4439

S) A la Pregunta RGE núm. 14697/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura
de la línia d'ajudes per fomentar l'eficiència energètica dels habitatges mitjançant l'aïllament i la rehabilitació. 4439
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T) A la Pregunta RGE núm. 14736/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a conseqüències de la no-adhesió al pla d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics MOVES II. 4439

U) A la Pregunta RGE núm. 14738/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió d'adhesió al pla d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics MOVES II. 4439

V) A la Pregunta RGE núm. 15045/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a garantia de pagament de les subvencions del programa MOVES II (1). 4439

W) A les Preguntes RGE núm. 15050 a 15069/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a aportacions del Govern de les Illes Balears als escorxadors d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca durant els anys 2016
a 2020. 4439

X) A les Preguntes RGE núm. 15070 a 15081/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a previsions del Govern de les Illes Balears per efectuar aportacions als escorxadors d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca
durant els anys 2021 a 2023. 4440

Y) A la Pregunta RGE núm. 15099/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a dosis
de vacuna contra la grip adquirides pel Govern de les Illes Balears. 4440

Z) A la Pregunta RGE núm. 15156/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
condicions d'accés a subvencions en compra de vehicles d'energies alternatives del programa MOVES II més restrictives a Balears que
a la resta de comunitats autònomes. 4440

AA) A la Pregunta RGE núm. 15292/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a especialista hepatòleg a l'HU Son Espases. 4440

AB) A la Pregunta RGE núm. 15359/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a construcció d'un nou PAC a Manacor. 4440

AC) A la Pregunta RGE núm. 15389/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a energia
eòlica. 4440

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 16391 i 16390/20. 4441

B) Retirada de la Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears RGE núm. 14133/20. 4441

C) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 9109/20. 4441

D) Sol·licitud de sessions extraordinàries de la Comissió i de la Ponència de Reglament i habilitació d'un període extraordinari des
de la finalització del període de sessions actuals fins al 31 de gener de 2021, per continuar amb la tramitació de l'estudi per a l'elaboració
d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada
per la pandèmia del coronavirus COVID-19 (RGE núm. 17444/20). 4441

E) Acord de no-creació d’una comissió no permanent d'estudi en relació amb els abusos sexuals i l'explotació sexual comercial a
menors a les Illes Balears i especialment amb els menors tutelats de l'IMAS (escrit 16324/20, complementat amb l'escrit RGE núm.
16709/20). 4442
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de novembre de 2020, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 15712/20, relativa a política comercial del Govern,
amb les esmenes RGE núm. 16055, 16056 i 16060/20, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a intercedir amb els ajuntaments i a donar
suport econòmic perquè els clients del petit i mitjà comerç
puguin accedir a rebaixes o reduccions importants del cost
d'aparcament quan acudeixen a comprar al comerç de
proximitat, sempre i quan les corporacions municipals
considerin que aquesta mesura és compatible amb el seu pla
de mobilitat.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a implicar-se i a donar suport logístic i
econòmic de cara a la campanya de Nadal d'enguany
(animació al carrer, senyalització, promoció i publicitat,
enllumenat...) a fi i efecte d'incentivar que els ciutadans
passegin i comprin als nuclis urbans. 

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

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

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

quan els experts sanitaris de la Conselleria de Salut així ho
aconsellin.

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

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

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

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

A la seu del Parlament, 17 de novembre de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de novembre de 2020, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 16009/20, relativa a defensa de l'ordre
constitucional, amb les esmenes RGE núm. 16187, 16184,
16185 i 16186/20, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat, les forces polítiques amb representació al Congrés
dels Diputats i al Senat i el Govern balear a procurar que
cap partit o partits no s’apropiïn en exclusiva de la
Constitució atès que això va contra el seu esperit, que és
permetre un règim obert on totes les opcions i ideologies
tenguin possibilitat de ser representades i defensades,
incloses aquelles opcions que pretenen canvis importants
del règim establert a la mateixa Constitució, respectant el
procediment constitucionalment establert.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat, les forces polítiques amb representació a les Corts
Generals i el Govern de les Illes Balears a garantir el dret a
l'autonomia de les nacionalitats i regions i, especialment, a
complir amb les previsions de transferències de
competències a les Illes Balears previstes a l'Estatut
d'Autonomia.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-074.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016055
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-075.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016187
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http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016185
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i les forces polítiques amb representació a les Corts
Generals a impulsar els canvis normatius i pressupostaris
que garanteixin: 

a) L'aprovació d'un nou model de finançament
autonòmic que incorpori el principi d'ordinalitat.

b) Un règim especial per a les Illes Balears que asseguri
una compensació total de la insularitat.

c) Unes inversions de l'Estat que no discriminin
sistemàticament les Illes Balears i ens situïn de forma
estructural a la cua com torna a passar al Projecte de
pressuposts generals de l'Estat per a 2021.

4. El Parlament de les Illes Balears acorda donar trasllat
d'aquest acord al president del Govern d'Espanya, a la
presidenta del Govern de les Illes Balears, al ministre de
Justícia i als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats i del Senat.

A la seu del Parlament, 24 de novembre de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de novembre de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 6844/20, relativa a blindatge
de la sanitat pública, amb les esmenes RGE núm. 16051,
16048, 16049 i 16053/20, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears expressa tot el seu
suport al model de servei públic de salut universal. 

2. El Parlament de les Illes Balears acorda fer extensiu
aquest reconeixement als treballadors i a les treballadores
de la sanitat pública. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar totes iniciatives que siguin necessàries
per garantir els drets fonamentals establerts a la Constitució
amb l’objectiu de blindar els drets socials bàsics de la
ciutadania, en aquest cas en relació amb els drets a la
protecció de la salut i a l’assistència sanitària universal.

4. El Parlament de les Illes Balears acorda impulsar les
reformes legislatives necessàries per reforçar la governança,
la qualitat, la cohesió i l’equitat de la Sanitat Pública i
promoure l'estabilitat del personal sanitari.

5. El Parlament de les Illes Balears acorda impulsar una
reforma legislativa per garantir les inversions adequades per
promoure la investigació i fomentar la R+D+I en l'àmbit

biosanitari, així com promoure l'estabilitat del personal
investigador.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a pactar un Sistema de Finançament Autonòmic
(SFA) just amb l’objectiu de resoldre les mancances del
model actual i que respongui als principis d’equitat,
transparència, ordinalitat i corresponsabilitat fiscal perquè
les comunitats autònomes tinguin la capacitat financera
suficient per gestionar tots els serveis sanitaris,
sociosanitaris i les prestacions socials que són de la seva
competència i que es veuen especialment afectats amb
motiu de la pandèmia causada pel virus de la COVID-19.

7. El Parlament de les Illes Balears acorda que aquest acord
es traslladi al Ministeri de Sanitat, a les Corts Espanyoles i
a la Presidència del Govern de l'Estat. 

A la seu del Parlament, 17 de novembre de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de novembre de 2020, debaté la InterpelAlació RGE núm.
14982/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en matèria educativa i especialment en
relació amb l'adaptació al nou marc que pretén establir el
Govern de l'Estat que permet obtenir la titulació sense aprovar
totes les assignatures.

Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller d'Educació, Universitat i Recerca. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

Palma, 2 de desembre 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 17

de novembre de 2020, debaté la InterpelAlació RGE núm.
15325/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en matèria de gestió de les ajudes PDR i de
la PAC.

Actuà com a interpelAlant la diputada María Asunción Pons
i Fullana i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=112
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Palma, 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de novembre de 2020, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

A) RGE núm. 15940/20, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a avanç en la
construcció de la depuradora d'Eivissa, que contestà el
conseller de Medi Ambient i Territori.

B) RGE núm. 15944/20, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat
de l'ambulatori d'El Carme, que contestà la consellera de Salut
i Consum.

C) RGE núm. 15932/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
prohibició pel Govern de les activitat d'atraccions de fira a les
Illes Balears, que contestà la consellera de Salut i Consum.

D) RGE núm. 15935/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a lluita
contra l'homofòbia i el masclisme, que contestà la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat.

E) RGE núm. 15939/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències
de nou habitatge, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

F) RGE núm. 15920/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres d'ampliació de l'IES
Marc Ferrer de Formentera, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

G) RGE núm. 15942/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control a les
residències de gent gran durant la pandèmia, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

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

I) RGE núm. 15945/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a PIME i
autònoms per fer front a la crisi econòmica, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

J) RGE núm. 16034/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració del conseller d'Educació, Universitat i Recerca sobre

la reforma educativa i la tramitació de la LOMLOE, que
contestà el conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

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

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

M) RGE núm. 15934/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a característiques del fons de
capital risc, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

N) RGE núm. 15936/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a plus de
residència de 22.000 euros, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 15929/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures de millora de l'eficàcia en la gestió del Govern, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 15946/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de noves
mesures restrictives de caràcter sanitari, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 2 de desembre 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 17
de novembre de 2020, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

Q) RGE núm. 15941/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en les
retribucions dels treballadors de l'Administració de la CAIB,
que contestà la consellera d'Administracions Públiques i
Modernització.

R) RGE núm. 15938/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions de
l'IBAVI a Menorca, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

S) RGE núm. 16188/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cessament del cap del
servei de la UCI de l'Hospital Mateu Orfila, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-074.pdf#page=29
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T) RGE núm. 16083/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja de torrents, que
contestà el conseller de Medi Ambient i Territori.

U) RGE núm. 16074/20, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a neteja de torrents, que contestà el conseller
de Medi Ambient i Territori.

V) RGE núm. 16190/20, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR en origen, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

W) RGE núm. 16077/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a impacte
a les famílies dels pressuposts generals per a 2021, que contestà
la consellera d'Afers Socials i Esports.

X) RGE núm. 16080/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació
del reglament de la Unió Europea 2019/1022 en el 2021, que
contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Y) RGE núm. 16085/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autorització
de l'eliminació del castellà dels centres educatius, que contestà
el conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

Z) RGE núm. 16086/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
Ses escoles de Can Estela a Campos, que contestà el conseller
de Medi Ambient i Territori.

AA) RGE núm. 16068/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei d'hemodiàlisi a
l'Hospital de Formentera, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

AB) RGE núm. 16084/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
mobilitat del Govern a Palma, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

AC) RGE núm. 16081/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a congestió dels
llits de les UCI dels centres hospitalaris de les Illes Balears, que
contestà la consellera de Salut i Consum.

AD) RGE núm. 16087/20, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a consideració del REB
en els Pressuposts generals de l'Estat per a 2021, que contestà
la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

AE) RGE núm. 16072/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a test
PCR en origen per accedir a les Illes Balears, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

AF) RGE núm. 16079/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de la inversió pressupostària del Govern per a
autònoms, PIME i empreses, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

AG) RGE núm. 16075/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuació de Ports IB
respecte de l'opinió dels ajuntaments, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

AH) RGE núm. 16073/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inici de les proves per detectar la COVID-19
als ports i aeroports de les Illes Balears, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

AI) RGE núm. 16078/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a silenciar
VOX en els mitjans de comunicació, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

AJ) RGE núm. 16088/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació de
l'ocupació, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de novembre de 2020, rebutjà les Esmenes a la totalitat RGE
núm. 16013, 16066 i 16141/20, dels Grups Parlamentaris
Popular, VOX-Actua Baleares i El Pi-Proposta per les Illes
Balears, respectivament, al Projecte de llei RGE núm
15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2021, amb el resultat següent: vots
emesos 57, vots a favor 21, vots en contra 31 i abstencions 5.

Palma, a 2 de desembre 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 10

de novembre de 2020, rebutjà els Punts 8 i 10 de la Moció 
RGE núm. 15712/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a política comercial del Govern, amb
el resultat següent: 
• Punt 8: vots emesos 50, vots a favor 24, vots en contra 26

i abstencions 0.
• Punt 10: vots emesos 51, vots a favor 23, vots en contra 26

i abstencions 2.
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Palma, a 2 de desembre 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 17

de novembre de 2020, rebutjà els Punts 1 i 2 de la Moció  RGE
núm. 16009/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
defensa de l'ordre constitucional, amb el resultat següent: vots
emesos 57, vots a favor 23, vots en contra 34 i abstencions 0.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de novembre de 2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 1899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a auditoria a l'IMAS, amb el resultat següent: vots
emesos 49, vots a favor 19, vots en contra 27 i abstencions 3.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional per commemorar el Dia

Mundial de la Diabetis.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 
10 de novembre de 2020, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Declaració Institucional per commemorar 
el Dia Mundial de la Diabetis

El proper 14 de novembre es celebra el Dia Mundial de la
Diabetis, que té com a objectiu augmentar la conscienciació
global sobre la diabetis, dirigir l’atenció pública cap a les
causes, símptomes, complicacions i tractament d’aquesta greu
afecció que es troba en augment constant a tot el món.

Aquesta commemoració va ser instaurada per la Federació
Internacional de Diabetis (FID) i l’Organització Mundial de la

Salut (OMS) l’any 1991, com a resposta a l'alarmant augment
de casos a nivell mundial. L’any 2007, les Nacions Unides va
celebrar per primera vegada aquest dia, després de l’aprovació
de la Resolució del Dia Mundial de la Diabetis, el desembre de
2006. Per això, el 14 de novembre, Dia Mundial de la Diabetis,
és ja un dia oficial de la salut en el marc de l'ONU.

Aquest dia es reuneixen milions de persones a més de 160
països per augmentar la conscienciació sobre la diabetis,
incloent els infants i les persones adultes afectades per aquesta
malaltia, els professionals sanitaris i les persones amb poder de
decisió en matèria sanitària, així com també els mitjans de
comunicació. Per la seva banda, les associacions dedicades al
combat d'aquesta malaltia organitzen nombrosos
esdeveniments, tant a nivell local, com a nivell nacional.

Aquí, a les Illes Balears, l'Associació de Persones amb
Diabetis, ADIBA, que es va fundar ara fa 40 anys, té com a
objectiu aconseguir una qualitat de vida òptima per a totes les
persones afectades per aquesta malaltia, i també per a les seves
famílies i persones cuidadores.

ADIBA celebra aquest dia mundial amb tota una sèrie
d’activitats on es potencien els hàbits de vida saludables i es
comparteixen experiències per aprendre tots plegats. Enguany
el lema és “Diabetis: el personal d’infermeria marca la
diferència”.

El logotip del Dia Mundial de la Diabetis és un cercle blau
-el símbol mundial de la diabetis- que va ser creat com a part de
la campanya de conscienciació “Unidos por la Diabetes”,
aprovat també per la ONU, l’any 2007. El significat del símbol
del cercle blau és increïblement positiu. En moltes cultures el
cercle simbolitza la vida i la salut. El color blau representa el
cel que uneix totes les nacions i és el color de la bandera de les
Nacions Unides. Per tant, aquest cercle blau simbolitza la unitat
de la comunitat internacional de la diabetis en resposta a la
pandèmia provocada per aquesta malaltia.

Per tot això, mitjançant la següent declaració institucional,
el Parlament de les Illes Balears acorda:

Primer. Adherir-se a la commemoració del Dia Mundial de
la Diabetis el proper 14 de novembre, i convidar a totes les
persones a participar en els actes que l'Associació de
Persones amb Diabetis de les Illes Balears (ADIBA)
organitza amb aquest motiu.

Segon. Proposar a tots els ajuntaments de les nostres illes
que el dia 14 de novembre il·luminin les seves façanes de
color blau en commemoració del dia Mundial de la
Diabetis.

Tercer. Impulsar iniciatives encaminades a promocionar els
hàbits de vida saludables: l'alimentació i la pràctica
d'exercici físic per millorar la qualitat de vida dels pacients
amb diabetis, i també per frenar la primera pandèmia de la
què sempre hem sentit a parlar i que és un greu problema de
salut pública: l'obesitat.

Quart.  Fomentar que tots els pacients amb diabetis rebin
una educació diabetològica adient i tenguin accés als nous
avenços tecnològics i mèdics que garanteixin un millor
control de la seva malaltia i, per tant, de la seva salut.
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Cinquè: Garantir que la diabetis no sigui un motiu de
discriminació ni d'exclusió laboral o social a les nostres
illes.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 15941 i 15938/20.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 
10 de novembre de 2020, quedaren ajornades les preguntes
esmentades, presentades pels diputats Juan Manuel Lafuente i
Mir i José Luis Camps i Pons, ambdós del Grup Parlamentari
Popular, relatives a retallades en les retribucions dels
treballadors de l'Administració de la CAIB i a promocions de
l'IBAVI  a Menorca, respectivament.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Aprovació de les quantitats globals dels pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2021.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de novembre de 2020, aprovà, per 31 vots a favor, 21 en contra
i 5 abstencions, les quantitats globals següents:
• La quantitat global dels pressuposts de la comunitat

autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes
autònoms per a l'exercici del 2021, els estats de despeses i
ingressos dels quals s’eleven a cinc mil vuit-cents
cinquanta-vuit milions dos-cents vuitanta-cinc mil
vuit-cents noranta-tres euros (5.858.285.893€).

• La quantitat global dels pressuposts de les entitats públiques
empresarials  de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2021, els estats de despeses i ingressos dels quals
s'eleven a sis-cents sis milions tres-cents  setanta-un mil
vuit-cents un euros (606.371.801€).

• La quantitat global dels pressuposts de les societats
mercantils  públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2021, els estats de despeses i ingressos dels
quals s'eleven a set milions cinc-cents sis mil dos-cents
seixanta-dos euros (7.506.262€).

• La quantitat global dels pressuposts de les fundacions del
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2021, els estats de despeses i ingressos dels quals
s'eleven a noranta-nou milions cinc-cents quatre mil
dos-cents noranta-vuit euros (99.504.298€).

• La quantitat global dels pressuposts dels consorcis per al
2021, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven
a cent sis milions tres-cents setanta-dos mil quatre-cents
trenta-dos euros (106.372.432€).

• La quantitat global dels pressuposts del Servei de Salut de
les Illes Balears per al 2021, els estats de despeses i
ingressos dels  quals s'eleven a mil vuit-cents noranta-quatre
milions cinc-cents quaranta-tres mil nou-cents dinou euros
(1.894.543.919€).

• La quantitat global dels pressuposts de l’Agència Tributària
de les Illes Balears per al 2021, els estats de despeses i
ingressos dels quals s'eleven a deu milions sis-cents
vint-i-nou mil euros (10.629.000€).

Palma, a 2 de desembre 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 de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 19 de novembre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 15775/20,
relativa a suport a l'Associació de jubilats amb més de 40 anys
cotitzats (ASJUVI40), amb l'esmena RGE núm. 16292/20, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i, en concret, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat
Social i Migracions, a, una vegada identificats el col·lectiu,
els costos financers i l’equitat d’actuacions, posar en marxa
les reformes legislatives necessàries perquè l’eliminació
dels coeficients reductors per jubilació anticipada a qui hagi
tingut llargues carreres de cotització (de més de 40 anys)
sigui un fet.

A la seu del Parlament, 24 de novembre de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Damià Borràs i Barber
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de
novembre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 14681/20, relativa a regulació dels
campaments militars per a nins soldat, i quedà aprovada la
següent:
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RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les disposicions administratives i
normatives que calguin per tal de prohibir qualsevol
campament o programa d'oci, adreçat a persones menors
d'edat, on s'hi desenvolupin activitats lligades amb el
foment de la violència, l'ús d'armes o la pràctica de
tècniques militars que preparin per a accions de guerra o
violentes que no comptin amb l'autorització expressa prèvia
dels òrgans competents en matèria de regulació de l'oci
d'infants i joves a les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 24 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 19 de
novembre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 15561/20, relativa a karate com a esport
olímpic en els pròxims Jocs Olímpics 2024, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

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

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

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a promoure
campanyes entre els esportistes de les Illes Balears i la
societat en general per tal que el karate sigui una disciplina
olímpica el 2024.

A la seu del Parlament, 24 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'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de
novembre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 8954/20, relativa a llengua de signes a

l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

D)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
garantir que la futura Oficina de Defensa dels Drets
Lingüístics assumeixi com a llenguatge per a la seva
promoció i defensa també el llenguatge de signes, donant
compliment a la normativa internacional, nacional i
autonòmica.

A la seu del Parlament, 23 de novembre de 2020
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de
novembre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 14862/20, relativa a barem de valoració
de mèrits més just, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

E)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure l’experiència docent dels mestres de
les escoles autoritzades d’ensenyament de 0 a 3 anys dins
el barem de valoració de mèrits de la convocatòria pública
anual per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins
docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants
i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres
públics d’ensenyament no universitari dependents de la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern
de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 23 de novembre de 2020
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 19 de novembre de 2020, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
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contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

B) RGE núm. 16130/20, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a estratègia
multimèdia de l'EPRTVIB.

C) RGE núm. 16133/20, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova
adjudicatària dels Serveis Informatius.

D) RGE núm. 16136/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a criteri
periodístic de les connexions en directe que la ràdio pública
realitza durant els plens del Parlament.

E) RGE núm. 16142/20, del diputat Pablo Jesús Jiménez i
Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
emissió del documental "Tot Inclòs".

F) RGE núm. 16146/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a conveni
Joves Qualificats del SOIB.

G) RGE núm. 16148/20, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mecanismes per emissions simultànies a IB3 Ràdio.

H) RGE núm. 16149/20, de la diputada Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament
de l'agenda 2030 de les Nacions Unides a les Illes Balears.

I) RGE núm. 16151/20, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de productores locals en el procés de licitació del
servei d'informatius.

J) RGE núm. 16134/20, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
internalització dels Serveis Informatius.

K) RGE núm. 16135/20, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous
programes de Televisió i Ràdio a IB3.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 19 de novembre de 2020, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 15515/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a impuls del turisme de
teletreball, amb el resultat següent: vots emesos 11, vots a favor
5, vots en contra 6 i abstencions 0.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

oral davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 16150/20.

 A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes balears, en sessió de dia 19 de
novembre de 2020, quedà decaiguda la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la nova app
d'IB3.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.3. PROPOSTA DE REFORMA DEL
REGLAMENT

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de desembre de 2020, conformement amb l’establert a
l’article 206 del Reglament de la cambra, en concordança amb
l’article 138 del mateix text,  admet a tràmit la Proposta de
reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
l'escrit RGE núm. 17480/20 (complementat amb l'escrit RGE
núm. 17481/20), dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular,
Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua
Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
D'acord amb el que preveuen els articles 138 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-
Proposta per les Illes Balears i Mixt presenten la proposta de
reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears
següent.

PROPOSTA DE REFORMA DEL REGLAMENT DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La situació d’emergència de salut pública provada per la
COVID-19 ha fet palès que el Reglament del Parlament de les
Illes Balears no està adequat per donar resposta a les
necessitats del Parlament en aquestes circumstàncies.

És necessari i indispensable adaptar aquesta norma a les
necessitats actuals i a d’altres que es poguessin donar en el
futur que puguin impedir als diputats i les diputades exercir les
seves funcions i al Parlament el desenvolupament de la seva
activitat amb plenes garanties democràtiques.

Article únic

S’afegeix un nou títol, el títol V bis, al Reglament del
Parlament de les Illes Balears, amb el contingut següent:

"TÍTOL V bis
DEL FUNCIONAMENT DEL PARLAMENT EN
CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS

Capítol I
De la declaració de l’existència de circumstàncies d’àmbit
general de caràcter greu i extraordinari que impedeixin la
participació presencial dels diputats i les diputades

Article 122 bis

Les mesures excepcionals contingudes en aquest títol
són aplicables amb l’objectiu de garantir el bon
funcionament del Parlament i el desenvolupament d’una
activitat parlamentària normalitzada, quan es produeixin
circumstàncies d’àmbit general de caràcter greu i
extraordinari que impedeixin la participació presencial dels
diputats i les diputades que integren els òrgans del
Parlament de les Illes Balears, com la força major, la crisi
sanitària o greus problemes de connectivitat aèria, entre
d’altres.

Article 122 ter

El president o la presidenta del Parlament a iniciativa
pròpia o, mitjançant sol·licitud raonada, dos grups
parlamentaris o una cinquena part dels diputats i les
diputades podran promoure l’aplicació de les mesures
excepcionals contingudes en aquest títol.

Article 122 quater

1. Correspon a la Mesa del Parlament, mitjançant el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres,

d’acord amb la Junta de Portaveus, adoptar la declaració de
l’existència de les circumstàncies recollides a l’article 122
bis anterior, i aquest acord produirà efectes immediats.

2. La Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus queden
automàticament habilitades per reunir-se telemàticament,
des de l’inici del procediment i fins a la finalització de
l’aplicació de les mesures excepcionals i s’atorga als acords
que s’hi puguin adoptar plena validesa jurídica.

Article 122 quinquies

La declaració adoptada per la Mesa i la Junta de
Portaveus a què es refereix l’article 122 quater.1 anterior
haurà de ser ratificada pel Ple quan així ho sol·licitin, dins
les 48 hores següents, dos grups parlamentaris o una
cinquena part dels diputats o les diputades. Si el Parlament
estigués reunit, el debat i la votació sobre l’esmentada
ratificació s’inclouran com a primer punt de l’ordre del dia
de la primera sessió plenària que se celebri. Si el Parlament
no es trobàs reunit, el debat i la votació sobre la dita
ratificació s’hauran de fer en el termini improrrogable de set
dies, per la qual cosa el plenari serà convocat a l’efecte.

En cas que el Ple no ratificàs la declaració adoptada per
la Mesa i la Junta de Portaveus, quedaran sense efecte les
mesures excepcionals que s’haguessin adoptat.

Article 122 sexies

Si el Parlament de les Illes Balears estigués dissolt, les
competències que corresponen a la Mesa de la cambra, a la
Junta de Portaveus i al plenari amb relació a la declaració
prevista a l’article 122 quater.1 anterior, seran exercides,
respectivament, per la Mesa de la Diputació Permanent,
pels representants dels grups parlamentaris a la Diputació
Permanent i per la Diputació Permanent.

Article 122 septies

1. Les mesures contingudes en aquest títol seran aplicables
durant el termini que hagin fixat la Mesa i la Junta de
Portaveus i tindran una durada màxima de quinze dies
naturals.

2. L’acord pres per la Mesa i la Junta de Portaveus podrà
ser objecte de successives pròrrogues d’una durada màxima
de quinze dies naturals cadascuna, conformement amb el
procediment i els requisits establerts als articles anteriors
d’aquest títol.

Article 122 octies

Les mesures excepcionals quedaran sense efecte
transcorregut el termini establert o per decisió de la Mesa
del Parlament, adoptada mitjançant el vot favorable de la
majoria absoluta dels seus membres, d’acord amb la Junta
de Portaveus, a iniciativa del president o la presidenta del
Parlament o a sol·licitud de dos grups parlamentaris o d’una
cinquena part dels diputats i les diputades. Aquesta
sol·licitud s’haurà de fonamentar en causes objectives.
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Article 122 novies

Mentre es mantinguin en vigor les mesures excepcionals
contingudes en aquest títol, el Parlament i els seus òrgans
mantendran totes les funcions i potestats que els atribueixen
l’Estatut d’Autonomia, les lleis i el Reglament del
Parlament. En tot cas, els drets i deures dels diputats i les
diputades recollits als capítols III i IV del títol II d’aquest
reglament s’han de garantir per la Mesa del Parlament.

En cap cas no seran aplicables les mesures excepcionals
esmentades a la sessió d’investidura de la persona candidata
proposada a la Presidència de la comunitat autònoma.

Capítol II
De les mesures excepcionals

Article 122 decies

Les mesures excepcionals adoptades per la Mesa del
Parlament han de garantir el ple exercici dels drets dels
diputats i les diputades que participin virtualment a les
sessions dels òrgans de la cambra durant els debats i les
votacions dels assumptes que s’hi tractin.

Així mateix, han de garantir els drets que corresponguin
a altres intervinents en els debats, siguin membres del
Govern de les Illes Balears, siguin altres oradors o
oradores. La participació virtual d’aquests se sotmetrà als
mateixos requisits prevists per als diputats i ñes diputades
a l’article 122 duodecies següent.

Article 122 undecies

El sistema de participació virtual dels diputats i les
diputades ha de garantir el caràcter públic de la seva
participació i, en general, de totes les intervencions que
tinguin lloc durant els debats, excepte que es tracti de
sessions secretes, així com també la identificació dels
diputats i les diputades que integren els òrgans
parlamentaris i l’exercici ple dels seus drets.

Article 122 duodecies

Per tal que li siguin aplicables les mesures excepcionals
previstes al títol present, el diputat o la diputada que estigui
impossibilitat de participar presencialment a les sessions de
qualsevol òrgan del Parlament per causes relatives a la
declaració a què es refereix l’article 122 quater.1 anterior,
ho haurà de sol·licitar a la Mesa del Parlament tot
justificant les raons de la impossibilitat.

La Mesa del Parlament podrà delegar la decisió en
qualsevol dels seus membres, sense perjudici que aquests
hagin de retre compte de la seva resolució a la primera
sessió de la Mesa que se celebri.

Article 122 tredecies

Els diputats i les diputades que participin virtualment a
les sessions de qualsevol òrgan del Parlament tenen dret a
rebre individualitzadament, l’informe, el dictamen o la
documentació que hagin de servir de base als debats
inclosos a l’ordre del dia, almenys amb dos dies

d’antelació, llevat d’acord en sentit contrari de la Mesa del
Parlament o de la comissió, degudament justificat a tots els
diputats i les diputades. Les esmenes presentades a les
proposicions no de llei i a les mocions seran immediatament
trameses als diputats i les diputades que hagin de participar
virtualment a la sessió en què es debatin i votin.

Article 122 quattordecies

La participació virtual dels diputats i les diputades i
d’altres intervinents en els debats parlamentaris està
sotmesa a les mateixes normes que regeixen per als que ho
fan presencialment; en particular a allò previst als articles
113, 117, 118 i, amb les adaptacions necessàries, a l’article
121, tots ells del Reglament del Parlament.

La Presidència de la cambra dictarà, si escau, una
resolució de caràcter general, conformement amb l’article
33.2 del Reglament, per establir amb detall les condicions
en les quals s’han de desenvolupar les participacions
virtuals dels diputats i les diputades i d’altres intervinents.

Article 122 quindecies

1. Si durant una sessió que compti amb participació virtual
de diputats o diputades es produeix una incidència tècnica
que impedeixi la participació en el debat dels intervinents
o l’exercici del dret de vot dels diputats o les diputades,
aquell o aquella que presideixi la sessió ha de posposar la
substanciació de l’assumpte de l’ordre del dia afectat, fins
que es resolgui la incidència. La substanciació d’aquest
assumpte es reprendrà immediatament després de finalitzat
l’assumpte que fos objecte de debat en el moment en què la
incidència sigui resolta.

2. Aquell o aquella que presideixi la sessió ha de suspendre
aquesta si la incidència tècnica és deguda a causes que
afecten el funcionament del sistema.

3. No se suspendrà la sessió ni es posposarà el debat i la
votació d’un assumpte si la incidència tècnica afecta un
diputat o una diputada i aquest o aquesta presta el
consentiment per tal que la sessió continuï sense la seva
participació virtual. Aquest consentiment es comunicarà a
qui presideixi la sessió, per un mitjà prèviament autoritzat.

Article 122 sedecies

1. Les funcions de la Presidència, les vicepresidències i les
secretaries durant les sessions del Ple no podran ser
exercides mitjançant la participació virtual dels titulars dels
càrrecs. Les sessions plenàries s’entendran vàlidament
constituïdes si entre els diputats o les diputades que
participen presencialment s’hi troba almenys un dels
membres titulars de la Mesa del Parlament.

Quan no siguin presents ni el president o la presidenta
ni cap dels vicepresidents o les vicepresidentes, presidiran
la sessió, seguint el seu ordre, els secretaris o les
secretàries. Quan sigui necessari, les funcions de la
secretaria seran exercides, seguint el seu ordre, pels
vicepresidents o les vicepresidentes i, en cas d’absència o
impossibilitat d’aquests o aquestes, pel diputat o las
diputada de menor edat present a la sessió.
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2. Les funcions de la Presidència, la Vicepresidència i la
Secretaria durant les sessions de les comissions no podran
ser exercides mitjançant la participació virtual dels titulars
dels càrrecs. S’entendran vàlidament constituïdes si entre
els diputats o les diputades que hi participen presencialment
s’hi troba almenys un dels membres de la Mesa de la
comissió.

Quan no hi siguin presents ni el president o la presidenta
ni el vicepresident o la vicepresidenta, presidirà la sessió de
la comissió el secretari o la secretària i, en aquest cas,
aquest o aquesta serà substituït en les seves funcions
d’acord amb el que disposen els apartats 7 i 8 de l’article 43
del Reglament.

Article 122 septdecies

1 . Tractant-se de sessions del Ple i de comissió, els diputats
i les diputades afectats per les mesures excepcionals
emetran el seu vot per procediment telemàtic habilitat a
l’efecte.

La Presidència de la cambra dictarà, si escau, una
resolució de caràcter general, conformement amb l’article
33.2 del Reglament, per establir amb detall les condicions
en les quals s’han de desenvolupar les votacions virtuals
dels diputats i les diputades, i es garantirà en tot cas que el
vot s’emeti una vegada finalitzat el debat.

En qualsevol cas, l’article 99 del Reglament desplegarà
els seus efectes en els supòsits i amb les condicions que s’hi
regulen.

A les sessions del Ple i de les comissions que es
desenvolupin amb la participació virtual d’algun diputat o
diputada, no seran admeses les votacions secretes. Això no
obstant, la Mesa del Parlament habilitarà els mecanismes
necessaris quan es tracti de nomenar persones per votació
secreta mitjançant papereta, d’acord amb l’article 96.3 del
Reglament. En aquest cas correspondrà a la Presidència
introduir la papereta rebuda telemàticament dins l’urna,
juntament amb la resta de paperetes ja dipositades
provinents del vot presencial. La Mesa del Parlament
habilitarà el sistema adequat per tal que els diputats i les
diputades que participin virtualment pugin votar mitjançant
papereta, garantint en tot cas la seguretat de la votació i la
seva inviolabilitat

2. L’emissió del vot per procediment telemàtic garantirà la
identitat del diputat o la diputada que l’emet i el sentit del
seu vot.

3. Mentre no estigui habilitat el procediment de votació
telemàtic previst a l’apartat 1 d’aquest article, a les
votacions ordinàries, els diputats i les diputades que
participin virtualment a la sessió votaran simultàniament
amb la resta de diputats i diputades que hi participin
presencialment, mitjançant l’exhibició d’un rètol on hi
figurarà exclusivament i de manera ben visible la paraula
“sí”, “no” o “abstenció”. Acabada cada votació, el president
o la presidenta proclamarà el resultat definitiu fent esment
del còmput dels vots dels diputats i les diputades presents
i del còmput dels vots dels que hi participin virtualment.

Article 122 octodecies

A les sessions dels òrgans parlamentaris on hi participin
virtualment diputats o diputades, es computen com a
assistents als efectes de l’article 89 del Reglament del
Parlament, a més dels que hi assisteixen de manera
presencial, els que, amb l’autorització de la Mesa, hi
participen virtualment i els que hagin emès el vot telemàtic
previst a l’article 99 del Reglament.

Article 122 novodecies

Durant el temps en què estigui en vigor la declaració a
què es refereix l’article 122 quater.1 anterior o qualsevol de
les seves pròrrogues, queden exceptuats d’aplicació aquells
preceptes del Reglament del Parlament el sentit dels quals
resulti incompatible materialment o jurídicament amb la
finalitat de les mesures excepcionals adoptades per la Mesa
de la cambra, sense perjudici del ple respecte dels drets dels
diputats i les diputades."

Disposició final

La present disposició entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
També es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 de novembre de 2020
Els diputats
Mercedes Garrido i Rodríguez
Maria Núria Riera i Martos
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Maxo Benalal i Bendrihem
Joana Aina Campomar i Orell
Sergio Rodríguez i Farré
Josep Castells i Baró
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Gabriel Company i Bauzá
Alejandro López i Soria
Patricia Guasp i Barrero
Miquel Ensenyat i Riutort
Jorge Campos i Asensi
Catalina Pons i Salom
Sílvia Tur i Ribas

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de desembre de 2020, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 17482/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a espais naturals protegits, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 5973/19.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 5973/19,
relativa a espais naturals protegits, la moció següent.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que:

1. Emprengui les accions necessàries en l’àmbit dels òrgans de
gestió dels espais naturals protegits de les Illes Balears, en el
sentit d’agilitar-ne el funcionament especialment pel que fa a la
tramitació electrònica dels expedients administratius.

2. Faci públics els plans anuals d’intervenció del parc natural
de Ses Salines d’Eivissa i Formentera des de 2012 fins a avui,
així com els successius, de manera que, com a mínim, es doni
a conèixer el detall de les actuacions, el seu pressupost i el grau
d’execució dels diferents programes.

3. Revisi el funcionament dels òrgans de participació previstos
a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per la conservació dels espais
de rellevància ambiental, i en concret, de la junta assessora de
Ses Salines d’Eivissa i Formentera perquè permeti una
interacció més dinàmica i eficient per part dels col·lectius que
hi tenen representació.

4. Reforci la presència i la visibilitat del parc natural de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera en els punts d’informació
turística, així com en els llocs de major trànsit de passatgers per
donar a conèixer els seus valors naturals i alhora informar sobre
les activitats que es troben permeses i les que no.

5. Incrementi la tasca divulgativa inherent a l’activitat del parc
natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera millorant i
ampliant els continguts que es difonen a través de les xarxes
socials.

6. En l’àmbit de la recerca s’incrementin els recursos per
aprofundir en el coneixement de les espècies i hàbitats més
significatius i més sensibles del parc natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera.

7. Engegui les feines per ordenar el fondeig d’embarcacions
d’esbarjo a tot el litoral de l’illa de Formentera, així com a
l’illot d’Espalmador, d’acord amb el Consell Insular de
Formentera perquè sigui una realitat en el termini més breu
possible.

8. Reforci la lluita contra les espècies invasores en l’àmbit del
parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.

9. Ampliï els efectius i els mitjans de vigilància pel que fa a les
activitats que suposen major risc per a les espècies i els hàbitats
que són objecte de protecció en l’àmbit del parc natural de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera.

10. Iniciï la revisió i l'actualització del PRUG i el PORN del
parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera per tal
d’adaptar-lo a les necessitats de gestió i conservació actuals.

11. Programi, al llarg de l’any 2021, activitats de conservació,
culturals, esportives i recreatives adreçades al públic general
per tal de commemorar el vintè aniversari de l’aprovació del
parc natural de Ses Salines de la mà de les administracions
insulars i locals implicades.

Palma, a 27 de novembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de desembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 16354/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

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

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

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

Palma, a 24 de novembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 16411/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de places fixes i interines que hi ha a
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quantes places fixes i interines hi ha a l'Escola Superior
d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)? 

Palma, a 26 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 16412/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a convocatòria per reduir el percentatge de
treballadors interins que hi ha a l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).

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.

Pensa el Govern fer al llarg de 2021 alguna convocatòria
per reduir el percentatge de treballadors interins que hi ha a
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB)? 

Palma, a 26 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 17438/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre de mestres de suport AL
i PT que han passat d'especialistes a tutors.

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

Quants mestres de suport AL i PT han passat d'especialistes
a tutors? 

Palma, a 27 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

E)
RGE núm. 17439/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre de mestres de suport
contractats i criteris de la seva repartició als centres.

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

Quants mestres de suport han contractat més i com s'han
repartit als centres? 

Palma, a 27 de novembre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

F)
RGE núm. 17484/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'inspeccions als centres escolars per
comprovar el compliment del Decret de mínims.

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.

Quantes inspeccions s'han fet als centres escolars per
comprovar el compliment del Decret de mínims? 

Palma, a 30 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 17485/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'expedients que s'han obert aquesta
legislatura per incompliment del Decret de mínims als
centres escolars.

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

Quants expedients s'han obert aquesta legislatura per
incompliment del Decret de mínims als centres escolars? 

Palma, a 30 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

H)
RGE núm. 17486/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'inspeccions que s'han fet aquesta
legislatura als centres escolars per comprovar el
compliment del Decret de mínims.

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.

Quantes inspeccions s'han fet aquesta legislatura als centres
escolars per comprovar el compliment del Decret de mínims? 

Palma, a 30 de novembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
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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 2 de desembre de 2020, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 17483/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a test diagnòstic de
COVID-19 a ports i aeroports per entrar 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.

Ha aconseguit algun compromís del Govern de l'Estat pel
que fa a exigir un test negatiu de COVID-19 a ports i aeroports
per entrar a les Illes Balears?

Palma, a 27 de novembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 17492/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
posicionament de la Sra. Armengol respecte de
l'harmonització fiscal de les comunitats autònomes com ha
negociat ERC amb el Govern central.

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

Sra. Armengol, està a favor d'una harmonització fiscal de
les comunitats autònomes com ha negociat ERC amb el Govern
central encara corrent el risc que sigui a l'alça i suposi un
augment dels imports a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 27 de novembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de desembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

C)
RGE núm. 17529/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a augment del tipus d'IVA a les empreses de
serveis.

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

Sra. Presidenta, considera el Govern just, oportú i correcte
que les empreses de serveis a les Illes Balears que tenien un
IVA suportat, ara que han demanat la seva devolució, es trobin
que l'Agència Tributària Estatal els vol augmentar el tipus
d'IVA posant en risc la seva viabilitat?

Palma, a 2 de desembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 17530/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a previsió d'ús de l'edifici del Govern
ubicat al ParcBit que està abandonat.

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.

Quin ús pensa donar a l'edifici ubicat al Parc Bit, propietat
del Govern, que va costar 12 milions d'euros i està abandonat?

Palma, a 2 de desembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 17532/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
retenció de talent jove a les Illes Balears.

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

Sr. Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius,
quines mesures de retenció de talent en joves de les Illes
Balears plantegen des del Govern?
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Palma, a 2 de desembre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

F)
RGE núm. 17533/20 (complementat amb l'escrit RGE

núm. 17571/20), del diputat Patricia Guasp i Barrero, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes de les
Illes Balears per optar a finançament a través dels fons
Next Generation EU.

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, pot donar-nos els detalls sobre els projectes
que presentarà el Govern de les Illes Balears al Govern central
per optar al finançament mitjançant el fons de recuperació
"New Generation EU"?

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

G)
RGE núm. 17534/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures urgents
per a la modernització de l'administració i 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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

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

Palma, a 2 de desembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

H)
RGE núm. 17538/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de l'estratègia de vacunació enfront del SARS-
CoV-2 anunciada des del Ministeri de Sanitat.

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

Considera el Govern de les Illes Balears que el nombre de
vacunes anunciades des del Ministeri de Sanitat, en el marc de

l'inici de l'estratègia de vacunació de la COVID-19, és suficient
per a les Illes Balears?

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

I)
RGE núm. 17539/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes per reduir
despeses de gestió i tractament dels residus de Formentera.

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

Quina feina està fent el Govern per aconseguir finançament
del Govern de l'Estat i dels fons europeus per als projectes per
reduir despeses de gestió i tractament dels residus sòlids urbans
procedents de Formentera?

Palma, a 2 de desembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

J)
RGE núm. 17540/20, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a origen dels immigrants arribats en pasteres.

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. Santiago, fruit de la seva col·laboració amb Delegació
de Govern, té la seva conselleria dades sobre l'origen de la
majoria dels immigrants arribats en pastera durant el 2020?

Palma, a 2 de desembre de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

K)
RGE núm. 17541/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
mesures per a la reducció de la desocupació.

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 mesures del seu govern són
eficaces per reduir la desocupació?
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Palma, a 2 de desembre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

L)
RGE núm. 17542/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuda econòmica als ciutadans d'Eivissa en relació amb Ca
Na Putxa.

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 Medi Ambient, pensa el Govern balear
ajudar econòmicament als ciutadans de l'illa d'Eivissa en
relació amb Ca Na Putxa?

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

M)
RGE núm. 17543/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dedicació de l'Hospital Verge del Toro a usos sociosanitaris.

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

Quan es dedicarà l'antic Hospital Verge del Toro a usos
sociosanitaris?

Palma, a 2 de desembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 17544/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció d'alts càrrecs.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme una
reducció d'alts càrrecs durant el proper any?

Palma, a 2 de desembre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

O)
RGE núm. 17545/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per reduir els nivells de pobresa 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.

Considera el Govern que ha pres les mesures adequades per
tal de reduir els nivells de pobresa a les Illes Balears?

Palma, a 2 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

P)
RGE núm. 17546/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'atur.

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

Sr. Conseller de Treball, quina valoració fa de les darreres
dades d'atur que s'han conegut recentment?

Palma, a 2 de desembre de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

Q)
RGE núm. 17547/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recuperació de la connectivitat aèria i la demanda
turística.

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

Considera el conseller de Turisme que són adequades les
seves polítiques per recuperar la connectivitat aèria i la
demanda turística?

Palma, a 2 de desembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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R)
RGE núm. 17548/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consideració de la comunitat educativa concertada com
"privilegiada".

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.

De veritat considera el Govern que la comunitat educativa
concertada és una "privilegiada"?

Palma, a 2 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

S)
RGE núm. 17549/20, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a competència
deslleial de les Illes Balears amb altres comunitats
autònomes a causa del tipus impositiu de l'Impost de
Successions.

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

Sra. Consellera d'Hisenda, considera que les Illes Balears
fan competència deslleial a altres comunitats autònomes per
mor de tenir el tipus impositiu de l'Impost de Successions a
l'1%?

Palma, a 2 de desembre de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

T)
RGE núm. 17550/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació
de tots els programes de prevenció sanitària 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, creu que s'estan aplicant totes les programes
de prevenció sanitària a la nostra comunitat autònoma?

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

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de desembre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 16357/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
inclusió de l'enfocament pels drets del col·lectiu LGTBI a
la cooperació per al desenvolupament, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

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

L'informe «Homofòbia d'Estat» editat per l'Associació
Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Intersex
(ILGA) afirma que encara avui hi ha 72 estats del món que
criminalitzen les relacions afectives o sexuals entre persones
adultes del mateix sexe, perseguint a molts d'ells d'igual manera
i en la pràctica també a persones per la seva identitat sexual.
D'aquests, 10 països penalitzen aquestes relacions amb la pena
de mort.

Les persones LGTBI i totes aquelles persones que pateixen
discriminació per la seva orientació i/o identitat sexual, veuen
així greument afectats els seus drets humans a la vida, a la
integritat personal, a la dignitat humana, a la igualtat davant la
llei i a la no-discriminació, a l'accés a la justícia, a l'educació,
a la salut, a la cultura i al treball, a l'habitatge i a la llibertat de
circulació; al mateix temps que continuen patint impunes crims
d'odi, tortura, tractaments cruels, inhumans o degradants,
agressions físiques i verbals, rebuig social, fustigació policial
i manca de reconeixement i protecció legal i aplicació de lleis
discriminatòries. Gran quantitat d'estudis han denunciat la
dimensió d'aquestes vulneracions: l'Informe de la Comissió
Interamericana de Drets Humans (CIDH) «Violència contra les
persones LGTBI», reflecteix com durant un període de quinze
mesos, entre gener de 2013 i març de 2014, es cometeren
almanco 770 actes de violència contra persones LGTBI,
inclosos 594 assassinats a la regió. Així mateix, un estudi
posterior d'Amnistia Internacional afirma que entre 2008 i 2019
foren reportats 3.314 assassinats contra persones trans* a 74
països del món.

Les Nacions Unides instaren el 2015 als estats membres a
prendre mesures urgents per posar fi a la persecució, l'exclusió
i l'estigmatització contra adults, adolescents, nines i nins que
s'enfrontin a les situacions de violència i discriminació per la
seva orientació sexual i/o identitat sexual. Subratllen que no
respectar els drets humans de les persones LGTBI i no
protegir-les de la violència les lleis discriminatòries «suposa
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una greu violació de les normes internacionals en matèria de
DDHH i té un impacte significatiu sobre la societat fomentant
una major vulnerabilitat a les malalties, l'exclusió social i
econòmica, a la pressió sobre les famílies i comunitats, i també
un impacte negatiu sobre el creixement econòmic, el treball
decent i el progrés per assolir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de cara al futur».

Els ODS 10 i 16 estableixen com a fites potenciar i
promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les
persones, independentment de la seva edat, sexe, ètnic, origen
i condició, eliminar les polítiques i pràctiques discriminatòries
i, en definitiva, promoure i aplicar lleis i polítiques inclusives
a favor del desenvolupament sostenible. Per això, i en ares de
complir amb la promesa de l'Agenda 2030 de no deixar ningú
enrere, la lluita contra la discriminació per raó d'orientació i
identitat sexual és una prioritat de la política exterior espanyola
que, en conseqüència, orienta de manera decidida també la
política de cooperació internacional.

El V Pla Director de la Cooperació Espanyola (CE) sosté
que, mitjançant l'enfocament basat en els DDHH, la CE
promourà l'empoderament de totes les persones per a l'exercici
ple dels seus drets, la participació política, la rendició de
comptes i vetllarà per la no discriminació per raó de gènere,
orientació sexual i d'identitat sexual. De la mateixa manera,
l'Estratègia d'Acció Humanitària de la Cooperació Espanyola
2019-2026 incorpora l'orientació i la identitat sexual juntament
amb l'enfocament de gènere, edat i diversitat, i al mateix temps,
el III Pla Àfrica aprovat el març de 2019 assumeix la prioritat
marcada a l'Estratègia d'Acció Exterior de lluita contra la
discriminació per raó d'orientació sexual i d'identitat sexual.

En aquest sentit, Àfrica és el continent on les violacions als
DDHH de les persones LGTBI té una major incidència. Dels
55 països de la Unió Africana, 32 criminalitzen
l'homosexualitat, essent el continent on s'hi concentren la
majoria d'estats dels 72 del món que institucionalitzen aquestes
violacions dels DDHH. La persecució inclou des de multes a
presó o, en determinats països, la pena de mort. Amb això, s'ha
produït recentment persecucions i detencions a persones
LGTBI per part de les autoritats, empaperades per un sistema
de normes discriminatòries a voltes heretades de l'època
colonial.

Per la seva part, i per la rellevància històrica que per a la
cooperació al desenvolupament té Amèrica Llatina, urgeix
destacar la necessitat de protegir a les persones LGTBI
d'aquesta regió, atès que és on s'hi han documentat situacions
de major violència vers les persones que pateixen discriminació
per raó d'identitat sexual. Aquests cicles de violència
«s'entremesclen amb alts nivells de discriminació i
estigmatització, resultant en una manca d'accés als seus drets
civils, polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals»
(OC24/17 resolució de la CIDH). També, i finançat per
l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament (AECID), l'«Estudi sobre la situació del
col·lectiu LGTBI amb necessitats de protecció Internacional a
Centreamèrica» constata que la violència i la discriminació
contra les persones LGTBI determina de manera decisiva les
condicions del seu desplaçament, l'accés als sistemes de
protecció internacional i la integració en el país de destinació.

Si prenem com a referència l'enfocament basat en els Drets
Humans i d'Interseccionalitat, és possible afirmar que cap
procés de desenvolupament no té el mateix impacte si s'hi
donen situacions de discriminació per orientació i identitat
sexual. Així doncs, des de la Cooperació Internacional no és
possible ignorar aquesta realitat si el que es pretén és assolir un
desenvolupament humà inclusiu, equitatiu, amb justícia social
i que reconegui la diversitat com un bé públic global.

Per tots aquests motius, la Fundación Triángulo i l'AECID
promogueren la «Declaració de Mèrida»sobre el compromís de
les institucions públiques en matèria de Drets Humans de les
persones LGTBI en el món a fi d'impulsar, en el marc de
coherència de polítiques i mitjançant el blindatge pressupostari,
tant la promoció de les polítiques públiques de DDHH de les
persones LGTBI com la transversalització de l'enfocament de
gènere i de diversitat sexual a la totalitat d'eines i instruments
de cooperació internacional.

Aquesta Declaració fou consensuada i aprovada pel plenari
del VI Congrés de Cooperació Internacional i Drets Humans
LGBT organitzat per la Fundación Triángulo en col·laboració
amb l'Agència Extremenya de Cooperació Internacional,
celebrat a Mèrida i Badajoz, del 8 a l'11 de març de 2017. La
Declaració fou signada per les persones, institucions i entitats
assistents al Congrés de Mèrida l'11 de març de 2017 i s'acordà
la promoció de la mateixa per a les adhesions posteriors per
part d'institucions públiques, locals, regionals, estatals i
supraestatals.

Amb la firma de l'AECID el 28 de juny de 2019, la
Cooperació espanyola es compromet igualment que la seva
feina assumeixi l'enfocament de diversitat sexual, a més de
realitzar accions positives i destinar recursos a programes i
projectes que tenguin com a fi la promoció de la inclusió de les
persones LGTBI dintre d'un desenvolupament sostenible
compartit que no deixi ningú enrere.

La literalitat de l'esmentada Declaració de Mèrida estableix
el següent:

"DECLARACIÓN DE MÉRIDA sobre compromiso de las
instituciones públicas en materia de DERECHOS
HUMANOS LGBTI EN EL MUNDO

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos estableció que: «A fin de respetar,
proteger y hacer cumplir el derecho a la vida y la seguridad
de las personas, garantizado en virtud del derecho
internacional, los Estados deben investigar, enjuiciar y
sancionar de manera efectiva a los autores responsables de
ejecuciones extrajudiciales y promulgar leyes sobre delitos
motivados por los prejuicios que protejan a las personas de
la violencia basada en la orientación sexual y la identidad
de género. Se deben establecer sistemas eficaces para
registrar los actos de violencia motivados por los prejuicios
e informar al respecto.»

Actualmente son 76 los países que aun consideran ilegal
las relaciones sexuales consentidas entre parejas del mismo
sexo en privado, lo cual criminaliza en la práctica también
a las personas trans. Asimismo, algunos de estos países
penalizan estas relaciones con la pena de muerte: Arabia
Saudita, Mauritania, Sudán, Irán, Yemen, Pakistán,
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Afganistán, Brunei y Catar más regiones de Nigeria y
Somalia, y de facto Irak aunque hasta ahora no figure en su
código penal. 

Las personas lesbianas, gais, bisexuales e intersexuales
(LGBTI) ven así gravemente afectados sus derechos
humanos a la vida privada, integridad personal, dignidad
humana, igualdad ante la ley y no discriminación, el acceso
a la justicia, la educación, la salud, la cultura y el trabajo, la
vivienda y la libertad de circulación, así como continúan
sufriendo impunes crímenes de odio o crímenes de
prejuicio, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes,
agresiones físicas y verbales, rechazo social, el impacto de
la aplicación de leyes discriminatorias, hostigamiento
policial, y falta de reconocimiento y protección legal, entre
otros.

Artículo 1: Compromiso con la igualdad de lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales e intersexuales.

Mostramos nuestro compromiso con el reconocimiento
de los derechos de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales
e intersexuales como derechos humanos, así como
comprometemos nuestra activa posición de denuncia ante
aquellos países que continúan criminalizando a estas
poblaciones, a los que instamos a derogar toda normativa
en este sentido, con especial énfasis en las penas de muerte
y cárcel, y la prohibición del derecho de asociación de las
personas LGBTI.

Artículo 2: Promoción de las políticas públicas de derechos
humanos LGBTI.

Nos comprometemos a trabajar en los mecanismos
internacionales de derechos humanos incidiendo sobre las
instituciones competentes en nuestro país en dicha materia
para que pueda canalizar la denuncia en los organismos
internacionales de los incumplimientos que tuvieran lugar.

Artículo 3: Informes.

Sin prejuicio de lo establecido en el artículo anterior
establecemos los informes alternativos de sociedad civil,
incluyendo el Examen Periódico Universal del sistema de
Derechos Humanos de Naciones Unidas como una de las
herramientas más efectivas para instar a los estados
miembros
de la Organización de las Naciones Unidas a cumplir con
sus obligaciones internacionales en materia de Derechos
Humanos. Para ello el trabajo cercano con la sociedad civil
organizada en
nuestro ámbito de actuación y vinculada a su vez con los
grupos de base de terceros países el vehículo preferente
para la denuncia de dichas vulneraciones.

Artículo: Coherencia en las políticas de cooperación
internacional al desarrollo.

Comprometemos que nuestras diferentes herramientas
e instrumentos de cooperación internacional para el
desarrollo tengan en cuenta el enfoque de género, la
orientación sexual y la identidad de género, así como la
diversidad corporal. En especial en los instrumentos de
cooperación técnica, cooperación bilateral y cooperación

directa. Igualmente promoveremos que este enfoque sea
incorporado por parte de otras organizaciones e
instituciones públicas, nacionales y supranacionales.

Artículo 5: Compromiso presupuestario.

Comprometemos dedicar parte de nuestro presupuesto
en cooperación internacional al desarrollo de programas y
proyectos que promocionen los derechos humanos con un
enfoque de género, orientación sexual e identidad de
género.

Artículo 6: Promoción de esta declaración.

Instaremos a otros organismos locales, regionales,
estatales y supraestatales competentes en materia de
cooperación internacional para el desarrollo y derechos
humanos a adherirse a esta declaración, y por tanto a
involucrarse en la defensa activa de los derechos humanos
de las personas LGBTI de manera real y efectiva.

Articulo 7: Educación para el desarrollo.

Entendemos como prioritaria la sensibilización de
nuestra propia ciudadanía en la educación y sensibilización
sobre la realidad de vulneración de los derechos humanos
de las personas LGBTI.

Artículo 8: Equidad e igualdad / Igualdad social y dignidad
humana.

Nuestro compromiso es por la equidad, la igualdad
social y la dignidad humana. Nos comprometemos con los
derechos de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e
intersexuales, pero también con todos los derechos
humanos, la justicia social, y la defensa de la tierra y el
espacio natural. Luchamos contra la explotación
económica, el expolio cultural, la homogeneización
ideológica y la intolerancia religiosa de todo tipo."

Transversalitzar l'enfocament de la Diversitat Sexual a la
totalitat de processos de Cooperació Internacional, amb objecte
de garantir que els seus projectes impactin de forma equitativa
en els processos de transformació social i generant contexts i
espais lliures de discriminació on el mateix personal contractat
i la població beneficiària de la intervenció, resulta una
responsabilitat tant per a les administracions públiques com per
la societat civil organitzada.

Un estudi realitzat per la Fundación Triángulo on s'analitzen
els darrers deu anys de cooperació al desenvolupament a
Espanya assenyala que tan sols l'AECID compta amb una
trajectòria estable i de llarg recorregut pel fet de considerar
aquesta línia de feina entre les seves prioritats i compromisos
de treball. D'aquesta manera, i més enllà del recent compromís
de l'AECID amb la Declaració de Mèrida o d'actuacions com
les de les Diputacions Forals de Biscaia i Guipúscoa,
l'Ajuntament de Sevilla o les Agències de Cooperació
Andalusa, la resta d'intervencions en la matèria han figurat com
alguna cosa puntual i residual.

En el context de les Illes Balears, el IV Pla Director de la
Cooperació al Desenvolupament 2020-2023 del Govern de les
Illes Balears estableix, entre els seus principals enfocaments i
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principis, el següent pel que fa al col·lectiu LGTBI:

"Durant aquest període, es promourà un model de
desenvolupament que abordi les causes estructurals de
gènere des d’una mirada feminista però també decolonial,
que fugi del caràcter reductiu i simplista de les mirades
imposades des d’Occident sobre les dones del Sud i
reconegui la seva capacitat d’acció i organització, seguint
el camí assenyalat per la Declaració de Mèrida sobre el
compromís de les institucions públiques en matèria de drets
humans LGTBI en el món.

Finalment, conscients de la importància de donar veu al
col·lectiu LGTBIQ+, impulsarem la visibilitat de la
diversitat sexual i de gènere en la cooperació balear. Per a
això, iniciarem un procés de debat i reflexió sobre aquest
enfocament, per integrar-lo d’una manera més decidida en
accions i planificacions futures."

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears ratifica la Declaració de
Mèrida sobre el compromís de les institucions públiques en
matèria de Drets Humans de les persones LGTBI en el món i
insta el Govern de les Illes Balears, els Fons Insulars de
Cooperació i la resta d'entitats públiques de les Illes Balears
dedicades a la cooperació a signar-la i ratificar-la.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar, en el marc de l'Ajuda Oficial al
Desenvolupament, programes adreçats a eradicar la violència,
la discriminació i totes aquelles vulneracions de Drets Humans
per raó d'orientació i identitat sexual, i a promoure
l'empoderament de la població LGTBI i de totes aquelles
persones que tenguin una orientació i/o identitat sexual que
pateixi exclusió, violència o discriminació en els diversos
països del món tot prioritzant aquells territoris amb pitjor
situació per a la població objectiva.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a blindar i incorporar la transversalització de
l'enfocament de diversitat sexual tant en el conjunt de
l'arquitectura institucional i futurs plans directors, estratègies i
protocols, així com l'actualització de la normativa reguladora
de la política de cooperació.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la definició d'indicadors i criteris que
permetin valorar i incorporar l'enfocament de diversitat sexual
als plans, programes i convocatòries de cooperació, i a instar a
la seva incorporació i aplicació a la resta d'administracions i
agents de cooperació al desenvolupament.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acompanyar al Govern d'Espanya en el lideratge d'un
full de ruta global per impulsar el reconeixement de la
diversitat sexual com un bé públic global i, en sintonia,
combatre i eradicar qualsevol mena de discriminació i violència
que pateixen les persones LGTBI i, molt especialment, les
patides per les dones lesbianes, transsexuals i bisexuals, atesa

la situació de vulnerabilitat que presenten a diverses regions del
món.

Palma, a 23 de novembre de 2020
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 17479/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls definitiu de
la llengua de signes al Parlament, 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 El Pi-proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

L'any 2021 es complirà el vintè aniversari de la
incorporació de la llengua de signes al Parlament de les Illes
Balears.

La constitució en aquesta cambra del servei d'interpretació
en llengua de signes va suposar un avanç sense precedents a
Espanya cap a l'eliminació de les barreres de comunicació; una
iniciativa que posteriorment es recolliria a la Llei 27/2007, de
23 d’octubre, per la qual es reconeixen i es garanteix el dret a
l’aprenentatge, coneixement i ús de les llengües de signes
espanyoles (castellà i català) i es regulen els mitjans de suport
a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat
auditiva i sordcegues.

Així mateix, la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
Reforma de l'Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, també
recull que haurà de ser objecte d'ensenyament, protecció i
respecte, a la vegada que es garanteix el seu lliure ús en tots els
àmbits de la vida.

L'any 2021 el Parlament de les Illes Balears hauria de
celebrar amb la importància que es mereix haver estat una
institució pionera a Espanya en garantir els drets lingüístics de
les persones sordes.

Lamentablement no podem sentir-nos totalment orgullosos
d’això, perquè en contra de tota lògica, l'ús de la llengua de
signes en aquesta cambra ha anat disminuint amb el pas dels
anys pels següents motius:
• El servei d'interpretació en llengua de signes del Parlament,

s’inicià l'octubre de 2001 i s'interpretava la totalitat de les
sessions plenàries fins a l’octubre de 2011, data en la qual
sense avís previ es va eliminar, malgrat haver començat el
curs polític a mitjans de setembre, i al juliol, la legislatura.

• La primera proposta va ser suprimir l'intèrpret de llengua de
signes, però aquella mateixa setmana es va replantejar
aquesta decisió i es va optar per deixar l'intèrpret només en
el torn de preguntes. Llavors era l'única cosa que es
retransmetia en directe a través d'IB3, tot i que una vegada
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acabada la connexió televisiva, la retransmissió continuava
a través de la web, i incomprensiblement sense llengua de
signes, la qual cosa impossibilitava la comunicació a les
persones sordes.

Nou anys després continuem en la mateixa situació.

La llengua de signes, a més de ser una eina d'accessibilitat,
és la llengua de les persones sordes de les Illes Balears i forma
part del nostre patrimoni cultural. Igual que el català, és una
llengua minoritària i minoritzada, però a més i pel seu caràcter
assistencial, no té comparació amb cap altra llengua.

El seu ús en aquesta cambra proporciona igualtat
d'oportunitats a les persones sordes, garanteix l'accés a la
informació en la seva llengua i possibilita que puguin exercir
els seus drets igual que la resta dels ciutadans. No podem
permetre que la llengua de signes al Parlament sigui purament
testimonial.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears es compromet a interpretar
en llengua de signes tot allò que sigui d'accés públic a través de
la web o d'altres canals de comunicació visual (you tube).

Palma, a 27 de novembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu suplent
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 17496/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a foment de l'ús de la biomassa vegetal, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

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

La neteja forestal de les muntanyes és fonamental per evitar
els incendis o almenys que siguin controlables, és un treball
continu perquè la naturalesa afortunadament fa que any rere
any algunes zones s'hagin de netejar, aquesta tasca majorment
li correspon a IBANAT però també és cert que per molts
mitjans que es posin mai són suficients i seria bo que aquestes
mancances fossin cobertes encara que sigui només en part per
empreses privades que, de manera controlada per
l'administració competent, poguessin col·laborar amb aquesta
neteja.

Tot això seria possible si es donés valor a la biomassa que
es pugui aprofitar per crear energia, de manera que d'una banda
beneficia la comunitat per l'estalvi en costos de neteja i per un
altre es pot aprofitar una energia renovable no contaminant (no
afegeix CO2 a l’atmosfera) un tercer benefici està en l'estalvi
considerable en costos energètics, a part dels llocs de treball
que generaria.

El consum d'estella d'origen forestal porta associat un gran
conjunt d'avantatges en l'àmbit mediambiental, social i
econòmic en obtenir-se del conjunt de biomassa forestal local
(Km 0):
• Millora de les condicions de la massa forestal local,

prevenint incendis forestals i els seus costos d'extinció així
com les pèrdues patrimonials.

• Redueix les emissions de gasos nocius i d'efecte
d'hivernacle a l'atmosfera perquè el cicle de renovació de la
fusta a Balears és de 30 anys. EL CO2 emès per la
combustió de l'estella és captat pel bosc en aquest període,
convertint-se en un combustible renovable, sostenible i
inesgotable.

• És un combustible de Km0 per la qual cosa es redueix la
dependència de les importacions exteriors així com les
variacions de preu que les inestabilitats internacionals
puguin provocar.

• La producció d'estella a Balears es concentra en els mesos
de fred, fora de la temporada d'estiu, per la qual cosa és un
excel·lent sector per a la desestacionalització.

• L'activitat de producció d'estella forestal s'engloba dins del
sector primari pel que és una gran oportunitat per a
incentivar llocs de treball directes sobre el territori rústic
local.

• La tecnologia necessària per a mantenir tota la cadena de
valor de la biomassa fins al seu consum com a estella està
plenament assentada i garantida a Eivissa i és de fàcil
establiments en la resta d'illes.

• L'equivalent energètic és de 3kg d'estella forestal per cada
litre de gasoil pel que, la qual cosa en termes econòmics, el
seu consum, suposa al voltant d'un 25% d'estalvi assegurat.

Per tot això el Grup Popular del Parlament de les Illes
Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en la mesura que sigui possible i sobretot en les
noves instal·lacions o renovacions de les antigues instal·lacions
d'aigua calenta i calefacció o fins i tot aire condicionat en els
edificis del Govern s'instal·lin amb calderes de biomassa
vegetal.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una línia de subvencions per a les empreses
públiques o privades per promoure la instal·lació de caldera de
biomassa en substitució de les calderes amb ús de combustibles
fòssils.

Palma, a 30 de novembre de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 13880/20, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
execució de les jornades per part de l'empresa
adjudicatària del nou contracte de neteja del litoral de les
Illes Balears per als anys 2020 i 2021.

A l'empresa adjudicatària, com no pot ser d'altra manera, se
li exigiran totes les clàusules establertes en el contracte i els
plecs de licitació.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 13942/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
torrents netejats a l'illa de Formentera durant el 2020.

L'absència de lleres de torrents (si hi ha xeregalls i
vaguades) fa que sigui necessari dur a terme actuacions de
conservació i manteniment a l'illa.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 13989 a 13992/20, de la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a vessaments fecals de
gener a setembre de 2020 a les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.

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

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 14256 a 14260/20, del
diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a compliment dels articles 20, 23, 25, 27
i 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls
contaminats en relació amb l'emmagatzematge i la gestió de
residus.

Aquest assumpte actualment és objecte d'un expedient
sancionador que instrueix la Direcció General de Residus i
Educació Ambiental, per tant, la valoració dels presumptes
incompliments dels esmentats preceptes de la Llei 22/2011, de
28 de juliol, de residus i sòls contaminats, s'han de fer dins el
marc del corresponent procediment sancionador.

El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 14660/20, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de gasificació de Menorca (1).

Ara mateixa la situació de la gasificació de Menorca està a
la fase d'aprovació del projecte i es troba pendent de diversos
informes de diferents administracions, municipals, autonòmics
i de la mateixa concessionària.

Palma, 21 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 14662/20, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de gasificació de Menorca (3).

S'està produint un retard en l'execució del projecte a causa
de la seva complexitat i aquest fet ha provocat que els informes
preceptius de les diferents administracions s'hagin torbat més
del desitjable. Aquest fet s'explica com s'ha explicat abans per
la complexitat del projecte.

Palma, 21 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 14663/20, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de gasificació de Menorca (4).

A causa de la complexitat del projecte, els informes
preceptius s'han retardat més de l'esperat i, per tant, es retarda
la fase d'execució del projecte de gasificació. En alguns casos,
els terminis per emetre informes, amb les possibles
al·legacions, han estat més llargs que el termini d'execució,
però en aquest cas entenem que sempre serà millor realitzar el
projecte en funció de les recomanacions dels informes .

Palma, 21 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 14664/20, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de gasificació de Menorca (5).

En primer lloc, no ens consta l'esmentada denúncia. No
obstant això, no compartim que la gasificació de Menorca sigui
un fre per a la reactivació econòmica de l'illa de Menorca.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-064.pdf#page=46
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-064.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-064.pdf#page=53
http://xip.parlamentib.es/frge-202016160-1
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-066.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-067.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-067.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-067.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-067.pdf#page=22


BOPIB núm. 78 - 2 de desembre de 2020 4437

Entenem que hi ha molts més elements que són cabdals per a la
reactivació econòmica tant de Menorca com de les resta de les
Illes.

Palma, 21 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 14686/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
recursos humans de l'IBE.

L'Institut Balear de l'Energia a dia d'avui consta de 5
treballadors que són:

Personal laboral
• Un director gerent

Personal funcionari
• Una secretària personal, administrativa
• 1 cap de servei administratiu, jurista
• 1 cap de la secció II, enginyer industrial
• 1 cap de la secció III, enginyer industrial tècnic

Palma, 21 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 14688/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
previsió de creació de societats mercantils de l'IBE.

A dia d'avui no es preveu crear cap societat mercantil de
comercialització d'energia elèctrica abans de finals de 2021.
Encara que és una de les funcions que li atorga la llei i els seus
estatuts, l'IBE prioritza les actuacions de generació d'energia
elèctrica en base a fonts renovables, més que no pas les de
venda (comercialització), atès que es considera que hi ha un
major valor afegit per possibilitar una reducció real d'emissions
i una major transformació del sistema elèctric balear.

Palma, 22 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 14689/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
previsió d'adquisició de participacions en societats
mercantils de l'IBE.

A dia d'avui no es preveu adquirir participacions a cap
societat mercantil de comercialització d'energia elèctrica abans

de finals de 2021. Encara que és una de les funcions que li
atorga la llei i els seus estatuts, l'IBE prioritza les actuacions de
generació d'energia elèctrica en base a fonts renovables, més
que no pas les de venda (comercialització), atès que es
considera que hi ha un major valor afegit per possibilitar una
reducció real d'emissions i una major transformació del sistema
elèctric balear.

Palma, 22 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 14690/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
previsió de programes de subvencions i línies d'ajuts de
l'IBE.

Encara que és una de les funcions que li atorga la llei i els
seus estatuts, l'IBE no preveu, a dia d'avui, l'obertura de línies
de subvencions durant el 2021. Sí que en preveuen altres
actuacions com l'execució directa o via col·laboració amb
ajuntaments i consells insulars. Si bé és cert que hi ha diverses
línies de subvencions per part de la Direcció General d'Energia
i Canvi Climàtic que cobreixen bona part de les necessitat de
promoció de les energies renovables.

Palma, 22 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 14691/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
previsió de campanyes d'informació i sensibilització de
l'IBE.

Encara que aquesta és una de les funcions que preveuen els
estatuts i la llei, la mida de l'Institut Balear de l'Energia no fa
preveure l'inici o el desenvolupament de campanyes
d'informació i sensibilització i es planteja que els esforços s'han
de destinar principalment a l'execució de projectes d'energies
renovables.

Palma, 22 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-067.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-067.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-067.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-067.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-067.pdf#page=25


4438 BOPIB núm. 78 - 2 de desembre de 2020

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 14692/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
suficiència de la inversió per impulsar la construcció
d'instal·lacions d'energies renovables de petites dimensions
obertes a la participació econòmica de veïns i empreses.

En aquests moments l’Institut Balear de l’Energia disposa
de 600.000€ provinents de l’Impost de Turisme Sostenible pel
desenvolupament d’aquest tipus d’instal·lacions. De forma
suplementària s’ha previst per al pressupost de 2021 400.000€
de fons propis de la CAIB per les mateixes actuacions, la qual
cosa dóna un resultat total d’un milió d’euros a finals de 2021.

Ateses les dimensions de l’Institut i que no fa ni un any que
s’ha creat es considera aquesta xifra com adequada, encara que
no es descarta incrementar les partides en un futur.

Palma, 22 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 14693/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
previsió de distribució de la inversió per impulsar la
construcció d'instal·lacions d'energies renovables de petites
dimensions obertes a la participació econòmica de veïns i
empreses.

El milió d’euros que es destinaran a aquesta actuació es
dividirà en dues tipologies d’accions: infraestructures que
preveuen un rendiment econòmic, i infraestructures que
preveuen un rendiment energètic. En el cas de la primera,
s’invertiran 250.000€ per al projecte de Trepuconet del
Consorci de Residus i Energia de Menorca, cosa que fa de
l’IBE el primer accionista de la futura instal·lació. La resta de
fons es destinaran principalment a projectes que busquin una
rendibilitat energètica (autoconsums compartits). Per a la
selecció d’ubicacions, s’ha llançat una crida a ajuntaments a
través de la FELIB perquè ens facin arribar propostes
d’emplaçaments (cobertes, solars, etc.) de diferent mides. La
mateixa fitxa que s’ha remès als ajuntaments s’ha penjat al web
de l’IBE i es preveuen fer reunions comarcals o individuals
amb cada ajuntament entre octubre i novembre per
assegurar-nos una màxima tramesa d’informació.

Es preveu fer una tria abans de finals d’any per tal de poder
executar-les totes durant el 2021. La selecció tendrà en compte
un repartiment equilibrat dels fons entre les diferents illes, la
diversitat de la tipologia d’actuacions (amb vocació de que
aquest primer any d’actuació serveixi com a base
d’aprenentatge per futures actuacions) i la disponibilitat
econòmica.

En qualsevol cas, la crida a ajuntaments té per vocació la
constitució d’una cartera de potencials projectes per tal de
poder planificar el desenvolupament d’aquestes instal·lacions,
ja sigui amb els rendiments econòmics de les que es posin en
marxa el 2021, ja sigui amb futurs fons que es destinin a això.

Palma, 22 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 14694/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
previsió d'obertura de la línia d'ajudes de fins a 20 milions
d'euros per impulsar la penetració d'energies renovables.

Aquesta línia d’ajudes la convoca i gestiona l’IDAE, en
col·laboració amb les comunitats autònomes. La quantia
d’aquesta convocatòria és de 20 milions d’euros i, encara que
es gestioni des de l’IDAE ve definida pels criteris que marqui
el Govern de les Illes Balears.

Aquesta línia d’ajudes es preveu que surti abans de finals de
2020 per a instal·lacions solars fotovoltaiques a partir de
100kW de potència que s’executin abans de finals de 2022.

La línia està encara en fase de disseny però es preveu
graduar la intensitat de les ajudes per tal de fer possible la
implantació de renovables en sòl urbà (cobertes i pèrgoles
fotovoltaiques).

Palma, 22 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 14695/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
previsió d'obertura de la línia d'ajudes per a la implantació
de punts de càrrega per impulsar la mobilitat elèctrica.

Per a punts de recàrrega hi haurà 3 línies de suport a la seva
instal·lació.

La primera, ja publicada al BOIB és la del programa
MOVES II amb una dotació de i 963,000 € i amb una durada
pluriennal fins a finals de 2021.

Aquesta està enfocada sobretot a particulars i empreses,
però també s'hi poden presentar administracions públiques,

A més, estam preparant la convocatòria de punts de
recàrrega per a administracions públiques, amb càrrec a ITS.
En aquest cas, serà una convocatòria pluriennal, 2021-2022,
amb un pressupost de 3 milions d'euros cada any.

Finalment, s'està treballant per dur a terme una convocatòria
específica per a zones turístiques. S'espera que aquesta
convocatòria surti durant el primer trimestre, o principis del
segon de 2021. 
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Palma, 16 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 14696/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
previsió d'obertura de la línia d'ajudes per subvencionar
punts de càrrega elèctrics per a particulars i empreses.

El Govern, a través del Pla Moves II, mitjançant el requisit
de desballestament , ja ha posat en marxa aquesta iniciativa des
del passat 1 d'octubre, en la que es va publicar el BOIB la
convocatòria. Aquesta convocatòria és pluriennal i es
perllongarà fins a 2022. 

Palma, 20 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 14697/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
previsió d'obertura de la línia d'ajudes per fomentar
l'eficiència energètica dels habitatges mitjançant l'aïllament
i la rehabilitació.

Actualment el Govern té redactada la convocatòria de
subvenció del programa del IDAE PREE per la qual s'atorguen
ajudes a la rehabilitació d'edificis. Manca l'informe jurídic i la
previsió és que abans del 30 de novembre estigui aprovada pel
Consell de Govern i publicada al BOIB. Aquesta convocatòria
és pluriennal i tindrà una durada fins al mes d'agost de 2022.

Palma, 20 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez 

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 14736/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a conseqüències de la no-adhesió al
pla d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics MOVES
II.

El Govern de les Illes Balears es va adherir a la
convocatòria de MOVES II segons l'establert al RD569/2020
mitjançant escrit a l'IDAE el 6 de juliol. Es va publicar la
convocatòria al BOIB l'1 d'octubre mitjançant la resolució del
Vicepresident del Govern. No suposa cap tipus de pèrdua
d'ingressos per part de la Comunitat Autònoma de la subvenció
a la que fa menció el RD 569/2020.

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

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez 

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 14738/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a previsió d'adhesió al pla d'ajudes
per a la compra de vehicles elèctrics MOVES II.

El Govern de les Illes Balears es va adherir a la
convocatòria de MOVES II segons l'establert al RD569/2020
mitjançant escrit a l'IDAE el 6 de juliol. Es va publicar la
convocatòria al BOIB l'1 d'octubre mitjançant la resolució del
vicepresident del Govern. 

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

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez 

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 15045/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a garantia de pagament de les
subvencions del programa MOVES II (1).

Existeix un informe jurídic positiu respecte de la
convocatòria publicada l'1 d'octubre al BOIB relativa al
programa MOVES II previ a la publicació i la transferència de
crèdit per part de l'IDAE ja està realitzada.

A més, en les diverses converses mantingudes amb IDAE
o la Vicepresidència per a la Transició Ecològica no ha existit
en cap moment la possibilitat de retirar-ne la subvenció o part. 

Palma, 21 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez 

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 15050 a 15069/20, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a aportacions del Govern
de les Illes Balears als escorxadors d'Eivissa, Formentera,
Mallorca i Menorca durant els anys 2016 a 2020.

Atesa l'extensió de la resposta, podeu consultar-la en
aquest enllaç.
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Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 15070 a 15081/20, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a previsions del Govern de
les Illes Balears per efectuar aportacions als escorxadors
d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca durant els anys
2021 a 2023.

Fins ara, i no està previst canviar-ho, la distribució del
pressupost de les diferents ajudes als escorxadors de les Illes
Balears s'efectua proporcionalment a l'activitat realitzada l'any
anterior. Per tant, l'assignació als escorxadors de cada illa
dependrà del pressupost de l'anualitat corresponent disponible
per a aquestes ajudes i de l'activitat com escorxador realitzada
l'any anterior a la convocatòria.

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

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 15099/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a dosis de vacuna contra la grip adquirides pel
Govern de les Illes Balears.

La conselleria n'ha comprat 180.000 dosis.

El ministeri ha comprat dosis que ha distribuït entre les
comunitats autònomes amb criteris proporcionals per població.
A les Illes Balears n'han assignades 82.710, de manera que les
dosis disponibles totals són 262.710.

Les dosis es distribueixen segons població al principi de la
campanya en una primera entrega i després segons la demanda
de cada illa.

La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 15156/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a condicions d'accés a subvencions en
compra de vehicles d'energies alternatives del programa
MOVES II més restrictives a Balears que a la resta de
comunitats autònomes.

El motiu pel qual a les Illes Balears el Govern ha decidit
que sigui necessari el desballestament per accedir a la
subvenció del programa MOVES II si es té un vehicle en
propietat, és a causa de la pressió sobre el territori del parc
mòbil de les Illes Balears, que segons dades de l'IBESTAT i
INE el 2018 era de 87 vehicles per cada 100 habitants, només
superat per territoris com els Estats Units d'Amèrica o San
Marino.

És per això que l'aposta per la mobilitat elèctrica ha de
passar necessàriament per deixar d'emprar un vehicle
d'emissions contaminants. Si bé és cert que les persones que no

tinguin un vehicle en propietat també poden accedir a la
subvenció per incentivar que el vehicle adquirit sigui
d'emissions zero.

Val a dir que la convocatòria del MOVES I que obligava a
desballestar, va funcionar perfectament amb un 98% d'execució
de la subvenció a les Illes. 

Hem defensat que les Illes Balears som un territori fràgil
quant a mesures per pal·liar el canvi climàtic i que hem de
menester polítiques adequades al nostre territori. És per tot
l'exposat anteriorment que entenem com a indispensable el
desballestament com a condició per incentivar el canvi de
vehicle. 

Palma, 20 d'octubre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez 

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 15292/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a especialista hepatòleg a l'HU Son
Espases.

En aquests moments es disposa d'un hepatòleg i encara no
s'han realitzat trasplantaments a l'hospital.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 15359/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a construcció d'un
nou PAC a Manacor.

Pendent de cessió de solar per part de l'ajuntament.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 15389/20, del diputat Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a energia eòlica.

En aquests moments els projectes d'eòlica que s'estan
proposant a les illes són tres:
• Repotenciació del parc d'Es Milà. En els pròxims anys el

parc d'Es Milà arriba al final de la seva vida útil, i ha de ser
renovat. En la seva renovació, es reduirà el nombre
d'aerogeneradors, i s'instal·laran uns de major potència,
aconseguint augmentar la generació eòlica. Aquest projecte
es realitzarà des del Consorci de Residus de Menorca, amb
el suport del Govern.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-069.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-069.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-069.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-069.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-071.pdf#page=23
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• Foment d'instal·lacions minieòliques: les convocatòries
d'autoconsum que s'estan publicant anualment des de la DG
d'Energia i Canvi Climàtic, inclouen també les
instal·lacions microeòliques. S'estan actualitzant els
paràmetres d'ajuda per a augmentar el nombre
d'instal·lacions microeòliques subvencionades.

• Recuperació de molins històrics: els últims mesos s'està
treballant en un projecte de rehabilitació de molins
històrics, i la seva adequació per a la generació elèctrica.

L'energia eòlica pot suposar una aportació energètica
interessant per a Balears, ja que el seu perfil de generació
normalment és complementari al de la generació fotovoltaica.
A més, l'ús de l'energia eòlica suposa generalment una menor
ocupació de sòl.

Tot i així, no podem oblidar tampoc l'impacte ambiental i
paisatgístic que poden generar aquestes instal·lacions, sobretot
en el cas dels grans parcs eòlics. A més, en el cas de Balears,
les zones de major interès eòlic són la serra de la Tramuntana
a Mallorca, que és patrimoni de la humanitat, i el nord de
Menorca, que és reserva de la biosfera. Això fa que el
desenvolupament de grans parcs estigui molt limitat en el
nostre territori.

No obstant això, els sistemes microeòlics, de menor alçada,
i per tant menor impacte, poden funcionar amb menors
velocitats de vent, i per tant acomodar-se bé a la resta del
territori. Per això els esforços de la Direcció General s'estan
encaminant al desenvolupament d'aquesta mena de sistemes,
que a més s'adeqüen millor a un sistema energètic
descentralitzat i més democràtic.

Finalment, els sistemes d'eòlica marina, poden ser una bona
alternativa de futur. Per desgràcia, per les característiques del
llit marí a l'entorn de les nostres illes, només fa viable l'ús de
sistemes d'eòlica flotant, que encara estan en fase de
desenvolupament.

Palma, 10 de novembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez 

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 16391 i 16390/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2020, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pel diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, i per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a  mesures urgents per a la modernització
de l'Administració i l'execució dels fons europeus i a valoració
de vacunes en el marc de l'Estratègia de Vacunació COVID-19
anunciades pel ministre Illa; per les preguntes RGE núm. 17483
i 17492/20, relatives a test diagnòstic de COVID-19 a ports i

aeroports per entrar a les Illes Balears i a posicionament de la
Sra. Armengol respecte de l'harmonització fiscal de les
comunitats autònomes com ha negociat ERC amb el Govern
central, respectivament.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposta de reforma del Reglament del

Parlament de les Illes Balears RGE núm. 14133/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
16355/20, presentat pel Grup parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, i accepta la retirada de la proposta de reforma
del Reglament del Parlament de les Illes Balears esmentada.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

9109/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
16415/20, presentat pel Govern de les Illes Balears, i accepta
la retirada de la sol·licitud de compareixença esmentada, de la
consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació sobre les mesures
`per al sector primari davant la COVID-19.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Sol·licitud de sessions extraordinàries de la Comissió i

de la Ponència de Reglament i habilitació d'un període
extraordinari des de la finalització del període de sessions
actuals fins al 31 de gener de 2021, per continuar amb la
tramitació de l'estudi per a l'elaboració d'un document de
propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament
i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada
per la pandèmia del coronavirus COVID-19 (RGE núm.
17444/20).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2020, conformement amb l’establert als
articles 71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit
l'escrit esmentat, presentat per 12 diputats i diputades dels
Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, El

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf#page=33
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Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca,
Ciudadanos, Mixt i VOX-Actua Baleares, mitjançant el qual se
sol·liciten sessions extraordinàries de la Comissió i de la
Ponència de Reglament i habilitació d'un període extraordinari
des de la finalització del període de sessions actuals fins al 31
de gener de 2021, per continuar amb la tramitació de l'estudi
per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i
millora del Reglament del Parlament i d'actualització i
adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del
coronavirus COVID-19.

Així mateix, la Mesa acorda de sotmetre a la consideració
de la Junta de Portaveus la inclusió a l’ordre del dia de la sessió
plenària que n’ha de resoldre, abans que finalitzi el present
període de sessions. 

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Acord de no-creació d’una comissió no permanent

d'estudi en relació amb els abusos sexuals i l'explotació
sexual comercial a menors a les Illes Balears i especialment
amb els menors tutelats de l'IMAS (escrit 16324/20,
complementat amb l'escrit RGE núm. 16709/20). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2020, acorda d’admetre a tràmit l'escrit
esmentat, presentat pel Grup parlamentari Popular, mitjançant
el qual se sol·licita la creació d’una comissió no permanent no
permanent d'estudi en relació amb els abusos sexuals i
l'explotació sexual comercial a menors a les Illes Balears i
especialment amb els menors tutelats de l'IMAS, i de sotmetre’l
a l’audiència de la Junta de Portaveus.

Així mateix, després d'oir la Junta de Portaveus de la
cambra, en sessió de 2 de desembre de 2020, la Mesa adopta
l’acord de no-creació de la comissió no permanent d'estudi
indicada.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 16412/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a convocatòria per reduir el percentatge de treballadors interins que hi ha a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).
	RGE núm. 17438/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de mestres de suport AL i PT que han passat d'especialistes a tutors.
	RGE núm. 17439/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de mestres de suport contractats i criteris de la seva repartició als centres.
	RGE núm. 17484/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'inspeccions als centres escolars per comprovar el compliment del Decret de mínims.
	RGE núm. 17485/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'expedients que s'han obert aquesta legislatura per incompliment del Decret de mínims als centres escolars.
	RGE núm. 17486/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'inspeccions que s'han fet aquesta legislatura als centres escolars per comprovar el compliment del Decret de mínims.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 17483/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a test diagnòstic de COVID-19 a ports i aeroports per entrar a les Illes Balears.
	RGE núm. 17492/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a posicionament de la Sra. Armengol respecte de l'harmonització fiscal de les comunitats autònomes com ha negociat ERC amb el Govern central.
	RGE núm. 17529/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a augment del tipus d'IVA a les empreses de serveis.
	RGE núm. 17530/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió d'ús de l'edifici del Govern ubicat al ParcBit que està abandonat.
	RGE núm. 17532/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a retenció de talent jove a les Illes Balears.
	RGE núm. 17533/20 (complementat amb l'escrit RGE núm. 17571/20), del diputat Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes de les Illes Balears per optar a finançament a través dels fons Next Generation EU.
	RGE núm. 17534/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures urgents per a la modernització de l'administració i execució dels fons europeus.
	RGE núm. 17538/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de l'estratègia de vacunació enfront del SARS- CoV-2 anunciada des del Ministeri de Sanitat.
	RGE núm. 17539/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes per reduir despeses de gestió i tractament dels residus de Formentera.
	RGE núm. 17540/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a origen dels immigrants arribats en pasteres.
	RGE núm. 17541/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per a la reducció de la desocupació.
	RGE núm. 17542/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda econòmica als ciutadans d'Eivissa en relació amb Ca Na Putxa.
	RGE núm. 17543/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dedicació de l'Hospital Verge del Toro a usos sociosanitaris.
	RGE núm. 17544/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció d'alts càrrecs.
	RGE núm. 17545/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per reduir els nivells de pobresa a les Illes Balears.
	RGE núm. 17546/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur.
	RGE núm. 17547/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació de la connectivitat aèria i la demanda turística.
	RGE núm. 17548/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consideració de la comunitat educativa concertada com "privilegiada".
	RGE núm. 17549/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a competència deslleial de les Illes Balears amb altres comunitats autònomes a causa del tipus impositiu de l'Impost de Successions.
	RGE núm. 17550/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de tots els programes de prevenció sanitària a les Illes Balears.

	 3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 16357/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a inclusió de l'enfocament pels drets del col·lectiu LGTBI a la cooperació per al desenvolupament, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 17479/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls definitiu de la llengua de signes al Parlament, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 17496/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de l'ús de la biomassa vegetal, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 13880/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a execució de les jornades per part de l'empresa adjudicatària del nou contracte de neteja del litoral de les Illes Balears per als anys 2020 i 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 13942/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a l'illa de Formentera durant el 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 13989 a 13992/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives a vessaments fecals de gener a setembre de 2020 a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
	A les Preguntes RGE núm. 14256 a 14260/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relatives a compliment dels articles 20, 23, 25, 27 i 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats en relació amb l'emmagatzematge i la gestió de residus.
	A la Pregunta RGE núm. 14660/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de gasificació de Menorca (1).
	A la Pregunta RGE núm. 14662/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de gasificació de Menorca (3).
	A la Pregunta RGE núm. 14663/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de gasificació de Menorca (4).
	A la Pregunta RGE núm. 14664/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de gasificació de Menorca (5).
	A la Pregunta RGE núm. 14686/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recursos humans de l'IBE.
	A la Pregunta RGE núm. 14688/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de creació de societats mercantils de l'IBE.
	A la Pregunta RGE núm. 14689/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'adquisició de participacions en societats mercantils de l'IBE.
	A la Pregunta RGE núm. 14690/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de programes de subvencions i línies d'ajuts de l'IBE.
	A la Pregunta RGE núm. 14691/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de campanyes d'informació i sensibilització de l'IBE.
	A la Pregunta RGE núm. 14692/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a suficiència de la inversió per impulsar la construcció d'instal·lacions d'energies renovables de petites dimensions obertes a la participació econòmica de veïns i empreses.
	A la Pregunta RGE núm. 14693/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de distribució de la inversió per impulsar la construcció d'instal·lacions d'energies renovables de petites dimensions obertes a la participació econòmica de veïns i empreses.
	A la Pregunta RGE núm. 14694/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura de la línia d'ajudes de fins a 20 milions d'euros per impulsar la penetració d'energies renovables.
	A la Pregunta RGE núm. 14695/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura de la línia d'ajudes per a la implantació de punts de càrrega per impulsar la mobilitat elèctrica.
	A la Pregunta RGE núm. 14696/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura de la línia d'ajudes per subvencionar punts de càrrega elèctrics per a particulars i empreses.
	A la Pregunta RGE núm. 14697/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió d'obertura de la línia d'ajudes per fomentar l'eficiència energètica dels habitatges mitjançant l'aïllament i la rehabilitació.
	A la Pregunta RGE núm. 14736/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a conseqüències de la no-adhesió al pla d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics MOVES II.
	A la Pregunta RGE núm. 14738/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió d'adhesió al pla d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics MOVES II.
	A la Pregunta RGE núm. 15045/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a garantia de pagament de les subvencions del programa MOVES II (1).
	A les Preguntes RGE núm. 15050 a 15069/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a aportacions del Govern de les Illes Balears als escorxadors d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca durant els anys 2016 a 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 15070 a 15081/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a previsions del Govern de les Illes Balears per efectuar aportacions als escorxadors d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca durant els anys 2021 a 2023.
	A la Pregunta RGE núm. 15099/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a dosis de vacuna contra la grip adquirides pel Govern de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 15156/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a condicions d'accés a subvencions en compra de vehicles d'energies alternatives del programa MOVES II més restrictives a Balears que a la resta de comunitats autònomes.
	A la Pregunta RGE núm. 15292/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a especialista hepatòleg a l'HU Son Espases.
	A la Pregunta RGE núm. 15359/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a construcció d'un nou PAC a Manacor.
	A la Pregunta RGE núm. 15389/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a energia eòlica.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 16391 i 16390/20.
	Retirada de la Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears RGE núm. 14133/20.
	Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 9109/20.
	Sol·licitud de sessions extraordinàries de la Comissió i de la Ponència de Reglament i habilitació d'un període extraordinari des de la finalització del període de sessions actuals fins al 31 de gener de 2021, per continuar amb la tramitació de l'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19 (RGE núm. 17444/20).
	Acord de no-creació d’una comissió no permanent d'estudi en relació amb els abusos sexuals i l'explotació sexual comercial a menors a les Illes Balears i especialment amb els menors tutelats de l'IMAS (escrit 16324/20, complementat amb l'escrit RGE núm. 16709/20).




