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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 14740/20,
relativa a un compromís absolut amb el comerç de proximitat,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que la pròrroga dels ERTO duri fins al juny de 2021
i inclogui els treballadors del sector comerç.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a posar en marxa un pla de xoc per
incentivar les vendes del comerç de proximitat tot realitzant
una campanya de dinamització, difusió i promoció
aprofitant tot el que suposen les festes de Nadal.

A la seu del Parlament, 1 de desembre de 2020
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 18 de novembre de 2020, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 9077/20, relativa a
pla d'activitat física, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un Pla d’Activitat Física que
impulsi la promoció de l’exercici físic o esportiu a través
dels centres d’Atenció Primària de Salut. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar una guia de prescripció d’exercici
físic, proporcionant als professionals de l’atenció primària
les eines necessàries per donar consell i prescriure
l’exercici físic, tenint en compte les característiques i
limitacions individuals amb les patologies presents o a
prevenir. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a oferir formació als professionals de la Salut

i Esports per tal de poder implementar el programa del Pla
d’Activitat Física com una iniciativa interdepartamental. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar conjuntament amb consells insulars
i ajuntaments de la comunitat autònoma per poder posar a
l’abast una xarxa local de centres esportius i rutes per a la
promoció de l’activitat física incloses dins el futur Pla
Director d'Infraestructures Esportives. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, als consells insulars i ajuntaments de la
comunitat autònoma a oferir i promocionar la informació de
centres esportius i rutes per a la promoció de l’activitat
física a través dels seus canals d’informació digital i
telemàtica.

A la seu del Parlament, 24 de novembre de 2020
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 18 de novembre de 2020, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 9426/20, relativa a
reforç del servei d'infermeria de l'Hospital de Formentera per
a l'atenció a la cronicitat, realització de TAC d'urgència i
servei de diàlisi, amb les esmenes RGE núm. 16259 i
16260/20, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en l’estratègia de cronicitat, d’acord
amb l’evolució de la pandèmia produïda per la COVID-19,
per assolir un marc de recursos suficient a totes les illes i
que, en el cas de Formentera, permeti assegurar la
disposició d’un infermer o infermera gestora de casos o, si
escau, que es reorganitzi el servei per tal que es plantegi
aquesta figura durant el primer trimestre de 2021.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dimensionar el servei de salut de Formentera
amb l’objectiu d’incrementar els seus serveis, tant pel que
fa a la realització de proves diagnòstiques TAC d’urgència
en el primer trimestre de 2021; així com de diàlisi
assegurant uns estàndards de qualitat òptims pels pacients
en la prestació d’aquests serveis al llarg de 2021.

A la seu del Parlament, 24 de novembre de 2020
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-067.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-049.pdf#page=76
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-050.pdf#page=93
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016259
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016260
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre de 2020,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
14698/20, relativa a impuls a la Societat de Garantia
Recíproca ISBA, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears constata el paper
fonamental d'ISBA en la contenció de les conseqüències
econòmiques de la crisi COVID19 sobre el manteniment de
teixit productiu de les Illes Balears, especialment de PIME
i autònoms, i sobre el manteniment dels llocs de feina que
s’hi deriven. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el seu suport en la viabilitat i
solvència d'ISBA SGR amb el reaval de les operacions i
l’aportació al fons de provisions tècniques. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar facilitant l’accés al finançament
bancari a les PIME i autònoms de les Illes Balears
mitjançant les línies d’ajuts als costs financers de les
operacions avalades per ISBA. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la dotació de partides
pressupostàries destinades al suport a ISBA SGR i les línies
d’ajuts destinades a facilitar l’accés al crèdit a PIME en
quant les Illes Balears és una de les comunitats més
afectades econòmicament.

A la seu del Parlament, 1 de desembre de 2020
la secretària de la comissió
Maria Antònia García i Sastre
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre de 2020,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
15702/20, relativa a rebuig als pressuposts generals de l'estat
per a 2021, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

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

A la seu del Parlament, 1 de desembre de 2020
la secretària de la comissió

Maria Antònia García i Sastre
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2730/20,
relativa a suport als pagesos de les Illes Balears, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a les reivindicacions i protestes dels pagesos i ramaders de
Balears en la seva denúncia de l’augment continuat dels
costos de producció i la reclamació d’uns preus dignes per
als productes del sector primari de les nostres illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport efectiu al producte local, amb
mesures efectives per als pagesos i ramaders i campanyes
de promoció i difusió del producte local de Balears,
diferenciat amb un segell de qualitat com a producte en
origen de “quilòmetre zero”.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar acords amb les associacions
empresarials del sectors d’hoteleria i restauració per
fomentar el consum de productes locals als hotels i
restaurants, amb campanyes informatives adreçades als
visitants.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir noves línies de col·laboració amb les
cooperatives agràries i les societats agràries de
transformació (SAT) per afavorir la comercialització del
producte local i de proximitat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar, amb caràcter immediat, el Pla
Estratègic per al Sector Ramader de les Balears, per evitar
la seva desaparició i donar viabilitat a les explotacions
ramaderes de l’arxipèlag; pla que va ser aprovat pel
Parlament de les Illes Balears, a proposta del Partit Popular,
i dotat amb 300.000 euros per a 2020, gràcies a l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari Popular als pressupostos
de la comunitat autònoma d’enguany.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir i consensuar amb el Consell Agrari de
Balears, els consells insulars i les organitzacions
professionals agràries les mesures, els estímuls i les ajudes
específiques adreçades a donar valor al producte local de
Balears i de suport als pagesos de les Illes, amb l’execució
d’aquestes mesures i actuacions.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir les mesures destinades a la millora de
la competitivitat i la productivitat del sector

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-067.pdf#page=42
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agrícolaramader de Balears per ser incloses en el Pla
Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària
(PAC), amb l’objectiu prioritari d’aconseguir el
reconeixement i la compensació dels sobrecostos de la
insularitat.

A la seu del Parlament, 1 de desembre de 2020
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 15153/20,
relativa a suport al comerç de proximitat i impuls de la
demanda interna, amb les esmenes RGE núm. 16358, 16359,
16360, 16361, 16362, 16363, 16364 i 16373/20,  i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar i donar a conèixer a la
ciutadania el web Botigues Virtuals perquè el nostre teixit
comercial pugui ser més competitiu.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer una campanya de Nadal que representi els
valors de país i de suport a la nostra economia per tal
d’incentivar la ciutadania per fer les compres de les festes
a les empreses locals.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir oferint a través de l’IDI i les Cambres
de Comerç, cursos i tallers de formació per fer que la venda
online sigui una via complementària de negoci i així reduir
la bretxa digital.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, juntament amb els consells i els ajuntaments
interessats, a crear una targeta virtual dirigida a joves per
promocionar la compra al comerç de proximitat entre
aquest col·lectiu, oferint-los descomptes i premis que
puguin fer atractiva la compra en aquests establiments.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir prenent mesures per al sector comerç
a través del diàleg amb les patronals i les cambres de
comerç perquè són les que coneixen de primera mà la
problemàtica existent i les seves necessitats.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, en col·laboració amb els consells insulars, a
impulsar la promoció del projecte “Shopping Islands”, en
col·laboració amb l’AETIB i sempre tenint en compte les
mesures de seguretat sanitària, per tal d’impulsar un
producte turístic de compres reivindicant la qualitat del

nostre comerç de proximitat, la producció local i els
diferents itineraris comercials, patrimonials i culturals.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme, juntament amb els ajuntaments
interessats i els consells insulars, i a fer campanyes de
promoció tipus “Shopping Islands”, sempre tenint en
compte les mesures de seguretat sanitària, per impulsar
rutes de compres, de cultura i de gastronomia elaborada en
producte local i de km 0.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar amb els ajuntaments i els consells
insulars per dur a terme iniciatives per incrementar el
consum als comerços de cada municipi.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir signant convenis de col·laboració amb
els diferents ajuntaments de les Illes Balears per impulsar
projectes de dinamització comercial a cel obert a diferents
municipis.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar amb els ajuntaments, la patronal
i els propietaris de locals per aconseguir acords entre
comerciants i propietaris en matèria de lloguers per
continuar prestant l’activitat a causa de la situació
econòmica actual.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar amb els ajuntaments que ho
sol·licitin per elaborar una guia virtual de comerços
emblemàtics i la seva promoció.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar amb els ajuntaments per
promoure els mercats municipals com a eixos fonamentals
per vertebrar el teixit comercial de la zona on s’ubiquen i a
dur-ho a terme amb la col·laboració dels consells insulars
respectius.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un protocol sanitari i seguretat per a
la celebració de les fires i els mercats a l’aire lliure i a
aprovar la represa d’aquestes activitats per afavorir
l’artesania i la producció agroalimentària.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intercedir amb les diferents administracions
públiques per aconseguir suavitzar l’impacte econòmic de
la crisi de la COVID-19 i així: a) Poder reduir o eliminar el
tribut que es paga per l’ocupació de la via pública o per
participació en la fira o mercat; b) Ajornar a cost zero el
pagament de quotes d’autònoms o de la Seguretat Social.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar i mirar de consensuar els criteris i
requisits per a la reobertura dels “chiquiparks” i per a la
reactivació de les atraccions infantils a la via pública, a
estudiar les diverses situacions i tenir en compte que les
atraccions tenen aforaments diversos i que són activitats a
l’aire lliure on les possibilitats de contagis són molt més
baixes.
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A la seu del Parlament, 1 de desembre de 2020
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de
novembre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 15729/20, relativa a defensa d'un món
global, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

H)

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

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

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

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

5. El Parlament de les Illes Balears constata i reconeix els
valors de solidaritat i generositat de la nostra societat
illenca envers els residents a la nostra comunitat que
pateixen necessitats essencials per al desenvolupament
d’una vida amb dignitat; així com cap a les persones de
països en vies de desenvolupament, a les quals se’ls ajuda
a través d’iniciatives individuals i des de les ONGD.

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

A la seu del Parlament, 1 de desembre de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre
de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a continuació,
que foren contestades pel conseller de Mobilitat i Habitatge.

A) RGE núm. 3604 i 3605/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a habitatges
de l'IBAVI al Camp Redó de Palma ocupats il·legalment i a
habitatges ocupats il·legalment al Camp Redó als quals s'ha
interposat demanda judicial per tal de siguin desallotjats.

B) RGE núm. 3606/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conductes
denunciades a la policia en relació amb els habitatges del Camp
Redó de l'IBAVI.

C) RGE núm. 3607/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspecció
IEE als habitatges de l'IBAVI del Camp Redó de Palma.

Palma, a 14 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 d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 8 d'octubre de 2020, rebutjà el Punt 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 14740/20, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a un
compromís absolut amb el comerç de proximitat, després de
produir-se un empat en les dues primeres votacions, amb el
resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra
7 i abstencions 0.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 8 d'octubre de 2020, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 14741/20, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a l'adhesió immediata de
la comunitat autònoma de les Illes Balears al programa
MOVES II de mobilitat sostenible, amb el resultat següent: vots
emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre de 2020, rebutjà
el Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 15702/20, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a rebuig als pressuposts generals de l'Estat per a 2021, amb el
resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra
6 i abstencions 1.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del president de la Coordinadora

d'ONGD-Illes Balears (COINGD-IB), Sr. Jean François
Ciennet Moix, sobre la cooperació davant els reptes d'una
societat post-COVID (RGE núm. 10355/20).

A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de
novembre de 2020, tengué lloc la compareixença del president
de la Coordinadora d'ONGD-Illes Balears (COINGD-IB), Sr.
Jean François Ciennet Moix, qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Empat al Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm.

14740/20.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de 2020, resultà empatat,
després de les tres votacions preceptives, el punt 3 de la
proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a un
compromís absolut amb el comerç de proximitat; per la qual
cosa, en virtut de l'article 101.3 del Reglament de la cambra,
aquest punt serà dirimit en el Ple.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

14651/20.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre
de 2020, es retirà la sol·licitud de compareixença esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de la
directora de l'IBDona sobre la convocatòria de subvencions per
fomrntar la contractació de dones víctimes de violència
masclista a projectes d'inserció laboral.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Debat dels escrits RGE núm. 11748/19 i 19/20.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre
de 2020, tengué lloc el debat dels escrits esmentats, presentats
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
els quals es tramet l'Informe 172/2019, sobre la comptabilitat
dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als
consells insulars de maig de 2019.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

D)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 14829/20.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de novembre de 2020, quedà rebutjat l'escrit
esmentat, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua Balears,
de sol·licitud de compareixença del portaveu del Comitè de
Malalties Infeccioses de Balears, Sr. Javier Arranz, sobre les
declaracions realitzades als mitjans de comunicació, per 6 vots
a favor, 7 en contra i cap abstenció.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Acord sobre l'escrit RGE núm. 15155/20.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de novembre de 2020, quedà aprovat per
assentiment l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, de sol·licitud de compareixença del director general
de Consum com a conseqüència de la fallida de Dentix.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de desembre de 2020, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 17680/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria
d'harmonització impositiva i sistema de finançament
autonòmic (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors, sobre la política general del Govern en
matèria d'harmonització impositiva i sistema de finançament
autonòmic.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa l'anunciada
harmonització impositiva que pretén dur a terme el Govern de

l'Estat i el que suposa per a l'autonomia de què, en matèria
impositiva, gaudeix el Govern de les Illes Balears, es fa
necessari i urgent conèixer el posicionament del Govern al
respecte així com les actuacions que pensa dur a terme en
matèria de finançament autonòmic.

Palma, a 9 de desembre de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de desembre de 2020, admet a tràmit les mocions
següents.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 17654/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Pla per evitar l'increment de la immigració
il·legal, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 15874/20.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
15874/20, relativa a política general del Govern en relació a la
immigració il·legal a les Illes Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'increment i
l'arribada d'immigrants il·legals a les nostres illes, per això insta
el Govern Central i la Unió Europea a fi de ser considerats
territori de primera línia de frontera de la Unió, i per tant,
dotats dels mitjans tècnics i personals necessaris per evitar la
consolidació de la ruta d'entrada il·legal d'immigrants, garantint
el funcionament eficaç del Sistema Integrat de Vigilància, la
correcta dotació de la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes,
i la participació activa de Balears en projectes del Fons de
Seguretat Interior de la Unió Europea.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
perquè les plantilles dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
estiguin completes, comptin amb formació específica, mitjans
de prevenció i complements salarials d'insularitat adequats al
cost de la vida en aquesta comunitat autònoma.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè tingui elaborat un protocol d’actuació perquè en
cas de produir-se una crisi migratòria irregular a gran escala es
pugui actuar amb rapidesa i eficàcia, garantint la seguretat i els
drets fonamentals.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè promogui les polítiques de retorns àgils amb
Algèria, així com projectes conjunts d'ajudes al
desenvolupament als països d'origen.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a evitar qualsevol acció que pugui produir l'anomenat
"efecte crida" de persones en situació irregular a la nostra
comunitat autònoma.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i
la Unió Europea perquè s'apliqui de forma àgil la Directiva de
Retorns i es persegueixi de forma eficaç aquells que promoguin
i es lucrin amb l'entrada, la circulació i l'estada irregular
d'immigrants.

Palma, a 4 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 17687/20, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a mesures per a la reactivació del
sector del comerç, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
14650/20.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE
núm. 14650/20, relativa a política del Govern de les Illes
Balears sobre mesures per a la reactivació del sector del
comerç, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un pla de rescat, dotat amb 30 milions
d'euros, per articular diferents mesures de suport al comerç
majorista i minorista, destinades a mitigar els efectes de la
pandèmia i les restriccions imposades pels governs estatal i
autonòmic, mitjançant línies d'ajuda directes a les petites i
mitjanes empreses del sector, que hauran de convocar-se dins
del primer trimestre de l'any 2021 i que contemplaran les
següents actuacions: 

1.1 Ajudes dirigides al pagament del lloguer i
subministraments dels establiments comercials on els
treballadors per compte propi i PIME desenvolupin la seva
activitat. 
1.2 Ajudes dirigides als comerciants que van sofrir la
prohibició d'obertura dels seus establiments després de la
declaració de l'estat d'alarma, mitjançant un pagament únic
per beneficiari, quan es tracti de negocis amb activitat
paralitzada, amb ingressos reduïts, o que demostrin estar en
risc de supervivència. L'import de l'ajuda es realitzarà en un
pagament únic no inferior a 2.000 euros per als autònoms
sense empleats al seu càrrec, i no inferior a 4.000 euros per
a autònoms, microempreses i PIME amb treballadors al seu
càrrec que es trobin en situació d'ERTO, i seran totes dues
ajudes compatibles entre si. 
1.3 Ajudes per cobrir un mínim de 6 mensualitats de
cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms, en
forma de prestació econòmica única, calculades sobre la
base de cotització del mes de març de 2020 del treballador
autònom beneficiari, per als autònoms del sector del comerç
que hagin vist minvada la seva activitat econòmica des de
la declaració de l'estat d'alarma el mes de març de 2020. 
1.4 Ajudes per a la prolongació de la tarifa plana estatal,
permetent que els treballadors autònoms del sector del

comerç ampliïn fins als 24 mesos una quota fixa de 60
euros en el rebut mensual del RETA. 
1.5 Ajudes a les noves altes de treballadors autònoms del
sector del comerç, mitjançant subvencions de pagament
únic no inferiors a 2.000 euros. 
1.6 Ajudes per finançar contractes laborals per substituir
treballadors i autònoms del sector del comerç que causin
reducció de jornada o incapacitat, ja sigui per contagi de
COVID-19 o per guàrdia de fills o familiars dependents que
hagin de romandre en confinament domiciliari com a
conseqüència de la COVID-19. 
1.7 Ajudes per potenciar el teletreball en el sector del
comerç, que permetin la conciliació, tant per a autònoms
com per a PIME, mitjançant un pagament únic no inferior
a 2.500 euros per cada treballador contractat en la modalitat
de teletreball, així com subvencions per a la implantació
d'equips electrònics per cada nou treballador contractat, no
inferior al 75% del valor d'adquisició dels equips. 
1.8 Ajudes per subvencionar les despeses ocasionades per
l'adquisició de mascaretes, guants, proves de detecció de
COVID-19 en la plantilla, instal·lació de mampares,
maquinària de desinfecció o intervencions en la distribució
en planta dels comerços. L'import màxim de les ajudes serà
escalonat en funció del nombre de treballadors del comerç
i contemplarà com a mínim el següents trams: fins a 5.500
euros per a autònoms i microempreses; fins a 8.925 euros
per a les PIME de fins a 50 treballadors, i de fins a 11.861
euros per a les empreses d'entre 51 i 250 empleats. 
1.9 Ajudes a la recuperació de l'ocupació després de la
finalització de la crisi sanitària, mitjançant un pagament
únic no inferior a 1.000 euros per cada treballador de la
plantilla que es trobi en situació d'ERTO i que sigui
recuperat. 
1.10 Ajudes a tots aquells ocupadors del sector del comerç
que mantinguin tots els seus treballadors o que creïn nous
llocs de treball, en forma de pagament únic i en quantitats
no inferiors a les compreses entre 500 i 1.000 euros al mes,
en funció de les característiques de la persona contractada
i la durada del contracte; entre 3.500 i 6.000 euros per a la
contractació de joves en pràctiques; i fins a 10.000 euros
per a contractacions indefinides de persones amb
discapacitat. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a suprimir l'Impost sobre Activitats Econòmiques
(IAE) a partir del pròxim exercici. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estendre les ajudes i mesures contingudes en la
present moció als autònoms i PIME dels sectors de l'hostaleria
i del turisme, davant les pèrdues que estan sofrint per la crisi
derivada de la gestió de la pandèmia de la COVID-19,
tramitant aquestes ajudes i mesures amb la major celeritat
possible, per evitar el tancament d'empreses i la pèrdua
d'ocupació, sent efectives abans de finalitzar el primer trimestre
del pròxim exercici, mitjançant l'ampliació de la dotació del pla
de rescat fins a aconseguir els 100 milions d'euros 

4. Les ajudes i mesures recollides en els punts anteriors
s'adoptaran sense perjudici d'altres mesures que s'hagin adoptat
amb anterioritat, les quals continuaran en vigor mentre no
siguin incompatibles amb les mesures contemplades en aquesta
moció.
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Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de desembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 17528/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
restriccions establertes pel Govern a les activitats
desenvolupades per les entitats del tercer sector
socioeducatiu infantil i juvenil de les Illes Balears, amb
motiu de la implantació del nou sistema "semàfor de nivell
d'alerta 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.

Les entitats del tercer sector socioeducatiu que intervenen
a l'àmbit de l'oci i temps lliure de la infància i la joventut
denuncien que "sense avís, ni marge de temps, ni raonaments
científics", la Conselleria de Salut i Consum del GOIB ha
establert unes normes restrictives que afecten el
desenvolupament de les seves activitats socioeducatives, quan
aquestes han demostrat una escassa o nul·la incidència en
realitzar-se en espais oberts, i complir amb les mesures de
seguretat regulades per Salut Pública.

Aquestes mesures impedeixen a entitats, voluntariat,
famílies, nens i joves, dur a terme activitats d'oci i temps lliure
educatiu, quan, en el context de restriccions a la mobilitat i 
confinament, s'ha demostrat que té conseqüències negatives en
aquest col·lectiu, i per això la necessitat de facilitar activitats
obertes de socialització, gaudi de l'oci.

Per això, quins són els motius d'evidència científica pels
quals el Govern restringeix a les entitats del tercer sector i a
associacions d'intervenció en la realització d'activitats d'oci i
temps lliure socioeducatiu en la infància i la joventut?

S'han reunit i, si és així, quan i quants contactes han tingut
els responsables de Salut Pública del Govern, amb les entitats
del tercer sector socioeducatiu o amb els seus interlocutors
(Plataforma del Voluntariat, Consell de la Joventut, Taula del
Lleure,...) per informar-los prèviament de les mesures a
prendre?

Palma, a 1 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 17551/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions
de servei publicades i retirades abans de la resolució de la
Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització.

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 convocatòries de funcionaris de carrera per cobrir
places vacants mitjançant el sistema de la comissió de servei,
han estat publicades i retirades posteriorment, abans que es
produís la resolució, de tots els cossos de la Conselleria
d'Administracions Públiques i Modernització, en aquesta
legislatura?

Palma, a 1 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

C)
RGE núm. 17552/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions
de servei publicades i retirades abans de la resolució de la
Conselleria d'Afers Socials i Esports.

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 convocatòries de funcionaris de carrera per cobrir
places vacants mitjançant el sistema de la comissió de servei,
han estat publicades i retirades posteriorment, abans que es
produís la resolució, de tots els cossos de la Conselleria d'Afers
Socials i Esports, en aquesta legislatura?

Palma, a 1 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

D)
RGE núm. 17553/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions
de servei publicades i retirades abans de la resolució de la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

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 convocatòries de funcionaris de carrera per cobrir
places vacants mitjançant el sistema de la comissió de servei,
han estat publicades i retirades posteriorment, abans que es
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produís la resolució, de tots els cossos de la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en aquesta legislatura?

Palma, a 1 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

E)
RGE núm. 17554/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions
de servei publicades i retirades abans de la resolució de la
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

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 convocatòries de funcionaris de carrera per cobrir
places vacants mitjançant el sistema de la comissió de servei,
han estat publicades i retirades posteriorment, abans que es
produís la resolució, de tots els cossos de la Conselleria
d'Educació, Universitat i Recerca, en aquesta legislatura?

Palma, a 1 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

F)
RGE núm. 17555/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions
de servei publicades i retirades abans de la resolució de la
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

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 convocatòries de funcionaris de carrera per cobrir
places vacants mitjançant el sistema de la comissió de servei,
han estat publicades i retirades posteriorment, abans que es
produís la resolució, de tots els cossos de la Conselleria
d'Hisenda i Relacions Exteriors, en aquesta legislatura?

Palma, a 1 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

G)
RGE núm. 17556/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions
de servei publicades i retirades abans de la resolució de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori.

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 convocatòries de funcionaris de carrera per cobrir
places vacants mitjançant el sistema de la comissió de servei,
han estat publicades i retirades posteriorment, abans que es
produís la resolució, de tots els cossos de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori, en aquesta legislatura?

Palma, a 1 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

H)
RGE núm. 17557/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions
de servei publicades i retirades abans de la resolució de la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

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 convocatòries de funcionaris de carrera per cobrir
places vacants mitjançant el sistema de la comissió de servei,
han estat publicades i retirades posteriorment, abans que es
produís la resolució, de tots els cossos de la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, en aquesta legislatura?

Palma, a 1 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

I)
RGE núm. 17558/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions
de servei publicades i retirades abans de la resolució de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

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 convocatòries de funcionaris de carrera per cobrir
places vacants mitjançant el sistema de la comissió de servei,
han estat publicades i retirades posteriorment, abans que es
produís la resolució, de tots els cossos de la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball, en aquesta legislatura?

Palma, a 1 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

J)
RGE núm. 17559/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions
de servei publicades i retirades abans de la resolució de la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

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

Quantes convocatòries de funcionaris de carrera per cobrir
places vacants mitjançant el sistema de la comissió de servei,
han estat publicades i retirades posteriorment, abans que es
produís la resolució, de tots els cossos de la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat, en aquesta legislatura?

Palma, a 1 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

K)
RGE núm. 17560/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions
de servei publicades i retirades abans de la resolució de la
Conselleria de Salut i Consum.

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 convocatòries de funcionaris de carrera per cobrir
places vacants mitjançant el sistema de la comissió de servei,
han estat publicades i retirades posteriorment, abans que es
produís la resolució, de tots els cossos de la Conselleria de
Salut i Consum, en aquesta legislatura?

Palma, a 1 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

L)
RGE núm. 17561/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions
de servei publicades i retirades abans de la resolució de
Presidència del Govern.

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 convocatòries de funcionaris de carrera per cobrir
places vacants mitjançant el sistema de la comissió de servei,
han estat publicades i retirades posteriorment, abans que es
produís la resolució, de tots els cossos de Presidència del
Govern, en aquesta legislatura?

Palma, a 1 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

M)
RGE núm. 17562/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions
de servei publicades i retirades abans de la resolució de la
Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius.

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 convocatòries de funcionaris de carrera per cobrir
places vacants mitjançant el sistema de la comissió de servei,
han estat publicades i retirades posteriorment, abans que es
produís la resolució, de tots els cossos de la Vicepresidència i
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en
aquesta legislatura?

Palma, a 1 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

N)
RGE núm. 17604/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
control dels passatgers internacionals provinents de països
qualificats com de "zones calentes de la COVID-19" a
l'aeroport de Son Sant Joan.

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

Té el Govern de les Illes Balears constància acreditada que
es realitzin a tots els passatgers internacionals provinents de
països qualificats com de "zones calentes de la COVID-19" la
comprovació de la prova PCR negativa? 

Per al cas que la resposta sigui que hi ha constància per part
del Govern que es realitzen les comprovacions de les proves
PCR a la totalitat de passatgers referits, preguem detall i
especificació en la contestació.

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

O)
RGE núm. 17605/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
fabricació per part del sector tèxtil de Mallorca de roba
sanitària i EPI.

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.

Empreses del sector tèxtil de Mallorca van treballar durant
el període de confinament en la fabricació de roba sanitària i
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material EPI davant la situació de desproveïment i la
problemàtica sanitària generada. D'igual manera, han vingut
fabricant aquest material amb posterioritat a l'estat d'alarma. 

1. Va encarregar el Govern mitjançant la convocatòria pública
la fabricació i el subministrament de material sanitari al sector
tèxtil de Mallorca? 

2. Quantes han estat les compres realitzades al sector tèxtil de
Mallorca i de quina mena de roba o EPI? Es prega detall dels
imports i del material adquirit pel Govern. 

3. Ha complert i incompleix el Govern l'acord adoptat amb el
sector tèxtil de Mallorca per a la fabricació de roba sanitària i
EPI? Per al cas que s'hagi produït un incompliment del que
s'estableix, sol·licitem especificació dels motius.

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

P)
RGE núm. 17606/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contagis per la COVID-19 en el municipi de Sa Pobla.

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

El municipi de Sa Pobla presenta, en aquest moment, una
incidència acumulada de 712 positius per 100.000 habitants. 

Davant aquesta situació: 

1. Considera el Govern que l'actuació i/o les mesures que durà
a terme, sembla ser que a partir del dia 6 de desembre es
realitzaran test antígens, respon a una immediata resposta
davant les dades publicades quant a la incidència acumulada en
aquest municipi? 

2. Pot afirmar el Govern que s'utilitzen els mateixos criteris
d'actuació que els realitzats en altres municipis de les Illes
Balears? De no ser així, es prega detall dels motius que el
Govern utilitza per a les diferents actuacions/adopció de
mesures davant les situacions d'incidència acumulada elevada.

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

Q)
RGE núm. 17607/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs de fins a nou setmanes de gestació
que s'han derivat des de l'Ibsalut a la Clínica Juaneda de
Ciutadella durant el 2020.

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

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

Nombre total d'interrupcions voluntàries de l'embaràs de
fins a nou setmanes de gestació que s'han derivat des de
l'Ibsalut a la Clínica Juaneda de Ciutadella durant el 2020
desglossat per mesos.

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

R)
RGE núm. 17608/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs de fins a nou setmanes de gestació
derivades des de l'Ibsalut a la Clínica Juaneda de
Ciutadella que han requerit intervenció quirúrgica durant
el 2020.

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

Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs de fins a
nou setmanes de gestació derivades des de l'Ibsalut a la Clínica
Juaneda de Ciutadella que han requerit intervenció quirúrgic a
durant el 2020 desglossat per mesos.

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

S)
RGE núm. 17609/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs de fins a nou setmanes de gestació
derivades des de l'Ibsalut a la Clínica Juaneda de
Ciutadella que s'han tractat amb un mètode estrictament
farmacològic durant el 2020.

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

Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs de fins a
nou setmanes de gestació derivades des de l'Ibsalut a la Clínica
Juaneda de Ciutadella que s'han tractat amb un mètode
estrictament farmacològic durant el 2020 desglossat per mesos.

Palma, a 2 de desembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró
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T)
RGE núm. 17610/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import establert per
a 2020 del preu que paga l'Ibsalut als centres concertats per
a cada tractament d'interrupció voluntària de l'embaràs.

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.

Import establert per a 2020 del preu que paga l'Ibsalut als
centres concertats per a cada tractament d'interrupció voluntària
de l'embaràs.

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

U)
RGE núm. 17611/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
treballador social i psicòleg que realitzen les seves funcions
en els centres de salut de Sant Agustí i Gènova (Palma).

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.

Arran d'informacions traslladades per les associacions de
veïns d'aquestes zones (Sant Agustí i Gènova) en relació amb
el servei prestat pel treballador social i psicòleg: 

1. Confirma la Conselleria de Salut i Consum que té previst que
aquest servei (compartit per aquests dos centres), s'entendrà al
Centre de Salut de Palmanova? Ens referim als mateixos
recursos que en aquest moment s'estan prestant/compartint en
els centres de salut de Sant Agustí i Gènova.

2. Considera la Conselleria de Salut i Consum racional i eficaç
estendre el servei prestat pel treballador social i el psicòleg
(dels centres esmentats) a un altre/s centre de salut?

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

V)
RGE núm. 17651/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
restriccions imposades a l'activitat econòmica del sector
professional de noces i esdeveniments.

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.

Des de l'inici de la pandèmia aquest sector d'activitat
econòmica que afecta nombroses empreses i autònoms a les
Illes Balears, ha sofert restriccions i impediments a la

realització de les seves activitats que li han suposat la
paralització, l'absència d'ingressos i fins i tot el tancament. 

No són oci nocturn ni hostaleria. Vénen sol·licitant reunions
i trasllat de les seves propostes perquè des del Govern se'ls
estableix un protocol específic perquè puguin realitzar la seva
activitat, des de tota la seva predisposició a les mesures
sanitàries i de seguretat, però coherents i realistes amb les
necessitats i capacitats. 

Quines reunions ha tingut el Govern des de l'àmbit
departamental de la Conselleria de Salut, per informar i rebre
les propostes que afecten aquest sector d'activitat? 

Quines mesures ha determinat Salut Pública respecte de la
realització de les diverses activitats relacionades amb els
esdeveniments d'aquestes celebracions (noces)? 

Atès que la seva qualificació econòmica (IAE) no és
específica per a aquesta mena d'activitat, quines ajudes ha
establert el Govern per donar resposta a la paralització de la
seva activitat econòmica, l'absència d'ingressos i l'enfrontament
dels costos fixos?

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

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de desembre de 2020, ratifica l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 17636/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques
per al menjador escolar.

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.

Creu el Govern que dóna resposta a totes les famílies
necessitades de beca per al menjador escolar dels seus fills?

Palma, a 4 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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B)
RGE núm. 17637/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures respecte
dels alts comandaments que figuren al conegut "xat de
militars".

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, quines mesures s'haurien de prendre
respecte dels alts comandaments militars del xat on es defensa
afusellar vint-i-.sis milions de ciutadans?

Palma, a 4 de desembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de desembre de 2020, admet a tràmit les preguntes
d'iniciativa ciutadana següents.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 17681/20, del Sr. Guillermo Amengual

Cantallops, relativa a abolició del correbou de Fornalutx.

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

Atès que Mallorca avança cap a una societat respectuosa
amb els animals. Atès que el maltractament i l'explotació dels
animals cada dia té major repulsa ciutadana. Atès que a la
legislatura passada es va prometre l'abolició del correbou de
Fornalutx. Atès que la majoria dels ciutadans de Mallorca estan
en contra dels espectacles on es maltracten els animals.

Pensa el Govern balear abolir definitivament el correbou de
Fornalutx durant aquesta legislatura?

Palma, a 9 de desembre de 2020
Guillermo Amengual Cantallops

B)
RGE núm. 17682/20, del Sr. Guillermo Amengual

Cantallops, relativa a abolició d'espectacles amb animals a
Marineland.

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

Atès el sofriment que pateixen els animals en captivitat.
Atès que els animals salvatges han nascut per ser lliures i no
tancats per a tota la vida en una presó de cristall. Atès el cada
vegada major sentiment per part de la ciutadania a protegir els
animals. Atès que Mallorca es va declarar amina dels animals
el 2015.

Abolirà el Govern de les Illes Balears, ja que té
competències sobre benestar animal, els espectacles amb
animals a Marineland?

Palma, a 9 de desembre de 2020
Guillermo Amengual Cantallops

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de desembre de 2020, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 17526/20 (complementat amb l'escrit RGE

núm. 17537/20), dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport al
teixit econòmic, productiu i comercial subjecte a
restriccions en segona onada, davant la Comissió
d'Economia (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: La greu situació
sanitària, social i econòmica arran de la pandèmia de la
COVID-19.

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

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

Desafortunadament, la situació sanitària de la nostra
comunitat durant els mesos d’agost i setembre varen provocar
la necessitat d’establir noves restriccions de mobilitat i
aforaments en determinades àrees i nuclis urbans de la nostra
comunitat autònoma, com per exemple el barri de Son Gotleu
a Palma, l’àrea de l’eixample d’Eivissa o el casc urbà de Sant
Antoni de Portmany.

Donada l’estreta relació entre la salut i l’economia, en la
qual la segona no pot existir sense la primera, no es pot dubtar
de la necessitat d’aplicar mesures restrictives a la mobilitat i a
l’aforament i als horaris dels negocis quan la situació sanitària
ho requereix. I, a la vegada, com és propi dels governs que es
preocupen per les persones, és fonamental teixir una xarxa de
protecció que pugui pal·liar les dificultats a nivell sanitari,
social i econòmic generades per la pandèmia COVID-19,
especialment les persones i microempreses més vulnerables, i
arran d’aquesta idea es fa evident la necessitat de
complementar amb ajudes extraordinàries aquells que han patit
restriccions extraordinàries.

Atesos aquests antecedents, els grups parlamentaris
sotasignants presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar a disposició de totes les microempreses i
autònoms afectats per les restriccions a l’activitat econòmica
establerts a nuclis i barris concrets de les Illes Balears durant
els mesos de setembre, octubre i novembre de 2020, una línia
d'ajudes econòmiques que contempli aquesta casuística per tal
que puguin mantenir la seva activitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta els ajuntaments dels
nuclis i barris afectats per les restriccions a l’activitat
econòmica establertes a nuclis i barris concrets de les Illes
Balears durant els mesos de setembre, octubre i novembre de
2020, a executar campanyes de promoció comercial i de
restauració en aquestes mateixes àrees i de prioritzar les
facilitats, ajudes, agilitacions de tràmits, simplificacions i
rebaixes que puguin existir sobre les taxes municipals, a aquells
autònoms i microempreses que s’hi troben establerts.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar a disposició de totes les microempreses i els
autònoms afectats per les restriccions a l’activitat econòmica
establerts a nuclis i barris concrets de les Illes Balears durant
els mesos de setembre, octubre i novembre de 2020, una
ampliació o una nova línia de finançament ISBACovid a través
de la Societat de Garantia Recíproca ISBA.

Palma, a 1 de desembre de 2020
Els diputats
Jordi Marí i Tur
Joan Josep Mas i Tugores

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

B)
RGE núm. 17634/20, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a pla autonòmic d'atenció i integració
de les persones immigrades, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: En el moment actual de
crisi sanitària amb motiu de la pandèmia provocada per la
COVID-19 i la subsegüent crisi socioeconòmica, és necessari
que a la nostra comunitat autònoma s'implementi i es
desenvolupi un pla sobre la gestió de la diversitat, sistematitzat
amb un calendari d'actuació i amb la dotació pressupostària
suficient. La present crisi, lamentablement, genera friccions
socials que, entenem, aniran en augment, comptant a més que
la nostra societat/el món en el qual vivim tendeix, normalment,
a culpabilitzar l'“últim a arribar”. En virtut del que s'ha dit,
entenem que és urgent i està degudament justificada la
necessitat de l'elaboració i posada en marxa d'un “Pla
autonòmic d'atenció i integració de les persones migrades”.

Segons les últimes dades de l'INE, a Espanya resideixen
5.423.198 persones amb nacionalitat estrangera, un 11,13%
sobre la població total. En relació amb la nostra comunitat
autònoma, 219.684 persones tenen nacionalitat estrangera, el
19,66% sobre el total de la població. D'aquest percentatge, un
12,31% té nacionalitat d'un país extracomunitari.

Una població d'aquestes característiques suposa un benefici
per a la nostra comunitat autònoma, augmenta el patrimoni
cultural, rejoveneix la nostra societat i proporciona, per què no
dir-ho?, contribució neta a les arques de l'Estat i a les de la
comunitat. Però, d'altra banda, és il·lusori pensar que en el
procés bidireccional que suposa la integració de la població
estrangera no es produeixen friccions o fallides de la
convivència, salvables totes elles amb unes polítiques públiques
dotades correctament i ben orientades i el diàleg constant entre
administració pública i les entitats del tercer sector. Això, en un
moment en què aquestes polítiques públiques són més
necessàries que mai; perquè, per desgràcia, s'apropa una forta
crisi social i econòmica. I, per desgràcia també, els últims a
arribar a un territori solen ser els primers als quals es
converteix en culpables en els mals moments.

D'acord amb el mandat derivat dels articles 9.2 de la
Constitució Espanyola i 16.3 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, s'atribueix als poders públics l'obligació de
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de
l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives;
remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva
plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans i
ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social. A
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més de l'atenció social dels immigrants amb residència
permanent a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I, d'acord amb el que es preveu a l'article 2 ter. 2 de la Llei
orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social, segons la
redacció donada per la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre,
les administracions públiques incorporaran l'objectiu de la
integració entre els immigrants i la societat receptora amb
caràcter transversal en totes les polítiques i serveis públics, per
a això promouran la participació econòmica, social, cultural i
política de les persones immigrades, en els termes previstos a
les lleis i en condicions d'igualtat de tracte.

Especialment, procuraran, mitjançant accions formatives, el
coneixement i el respecte dels valors constitucionals i
estatutaris d'Espanya, dels valors de la Unió Europea, així com
dels drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la
tolerància i la igualtat entre dones i homes, i desenvoluparan
mesures específiques per afavorir la incorporació al sistema
educatiu, garantint en tot cas l'escolarització en l'edat
obligatòria, l'aprenentatge del conjunt de llengües oficials i
l'accés a l'ocupació com a factors essencials d'integració.

Per tot això, el Grup Parlamentari Ciudadanos manifesta
que s'haurien d'arbitrar els mecanismes precisos que vetllin pel
foment de la participació de les persones migrades en la nostra
societat i per una integració efectiva en tots els àmbits: cultural,
sanitari, educatiu i social, esmentant aquests àmbits en la
present exposició de motius sense ser exhaustius; mecanismes
que tinguin en compte el teixit associatiu immigrant de les
nostres illes i les entitats del tercer sector que treballen en
l'àmbit de la immigració; mecanismes que, en definitiva,
estiguin articulats en un pla seriós i rigorós amb objectius
realistes -que no són uns altres que afavorir el respecte entre
races i cultures, la convivència i la sensibilització en matèries
tan delicades com eradicar l'estigmatització dels menors no
acompanyats, entre altres- i amb el finançament adequat, per
descomptat.

En atenció a l'exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears a procedir a l'elaboració d'un “Pla autonòmic d'atenció
i integració de la població immigrada”, sistemàtic i per eixos,
incloent els diferents àmbits d'actuació, ateses la diversitat dels
seus orígens (nacions i cultures) i la transversalitat dels
fenòmens migratoris: sanitat, educació, serveis socials, infància
i joventut. Un pla ambiciós i eficaç, vinculat a les actuacions
d'Ajuda Oficial al Desenvolupament, i que compti amb la
dotació pressupostària adequada i una planificació temporal
delimitada, com a mínim a la legislatura.

2. El Parlament de les Illes Balears en l'àmbit de la mediació
intercultural:

a) Reconeix la labor dels professionals de la mediació
intercultural per la ingent tasca que porten desenvolupant
durant més d'una dècada.

b) Insta  el Govern de les Illes Balears a realitzar una
correcta dotació pressupostària perquè aquest servei,
fonamental, a vegades invisible, es continuï desenvolupant. La

dotació pressupostària haurà de realitzar-se a través de les
oportunes convocatòries de subvencions o concerts amb les
entitats locals, administracions més pròximes a la ciutadania.

3. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les Illes
Balears a sol·licitar al Govern central la recuperació del fons
estatal per a la integració, l'acolliment i el reforç educatiu dels
immigrants, facilitant així el finançament d'aquestes actuacions
a les comunitats autònomes.

Palma, a 3 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

C)
RGE núm. 17650/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a segona convocatòria complementària d'ajuts de
menjador escolar i transport per al curs 2020-2021, davant
la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la greu situació
que ha generat l'actual crisi que vivim, es fa necessari i urgent
dotar les famílies més vulnerables de totes les eines de què
disposi l'Administració per ajudar a pal·liar la situació, les
beques menjador i el transport en són unes. I aquesta ajuda no
es pot dilatar en el temps, és necessari actuar amb la major
celeritat possible a fi que els més vulnerables puguin gaudir-ne.
Per tant, des del Grup Parlamentari Popular, consideram
necessari i urgent que la cambra doni un impuls mitjançant
aquest acord perquè això sigui possible.

El Govern va anunciar que les beques menjador per al curs
2020-21 serien més favorables per ajudar les famílies afectades
per la greu crisi social i econòmica que pateix Balears a causa
de la gestió deficient de la pandèmia.

Però el mes de desembre s’han publicat les dades de
resolució definitiva de les beques menjador i transport i els
beneficiaris són 5.973 alumnes, el que suposa que s’han reduït
en 265 alumnes respecte del curs anterior, a part d’haver-se
rebutjat peticions de 2.321 alumnes.

Més de dues mil famílies que ho demanen perquè necessiten
ajuda per pagar el menjador escolar i el transport que no han
estat acceptades pel Govern, perquè no compleixen els requisits
establerts en la convocatòria.

Per altra banda, el conseller d’Educació va prometre que
destinaria el doble de quantia econòmica a les beques
menjador, en concret 7 milions d’euros. Per la qual cosa, la
resolució de 5.973 alumnes suposa una despesa aproximada de
4.300.000 euros, sobrant aproximadament 2.700.000€ de la
partida inicialment prevista.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, mitjançant la Conselleria d’Educació, es faci una
segona convocatòria complementària d’ajuts de menjador
escolar i transport per al curs 2020-2021, amb tramitació urgent
i amb requisits més flexibles que l’anterior, i amb l’import
global de la partida sobrant a la primera convocatòria, a fi de
destinar aquests doblers a nous ajuts de menjador i transport
dins aquest curs escolar per a aquelles famílies que ho
sol·licitin.

Palma, a 4 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 17652/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
prohibició de l'herbicida glifosat, 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, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista  i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

El glifosat és un herbicida sistèmic utilitzat tant en
agricultura com en jardineria, així com en altres usos, com els
silvícoles, el manteniment de carreteres (vores i cunetes de
carreteres) i l'aplicació domèstica. En agricultura es troba en
tots els teixits dels vegetals ruixats amb aquest plaguicida del
qual s'han estudiat en els últims temps els possibles efectes
adversos sobre la salut. Es tracta d'un producte químic amb
àmplia implantació que va ser desenvolupat i comercialitzat
sota la marca Roundup per la multinacional Monsanto, però
també posteriorment per altres empreses en caducar la patent.

El glifosat va ser sintetitzat el 1950 com un compost
farmacèutic, però en no tenir aplicacions en aquest sector, va
ser reformulat a partir de 1970 per aquesta multinacional per a
la seva utilització com a herbicida. El 1996 van aparèixer els
primers vegetals modificats genèticament, creats precisament
per tolerar l'ús d'aquest plaguicida, que és avui dia un dels
majors problemes ambientals a escala global per les seves
repercussions en l'escalfament global i en la pèrdua de
biodiversitat. És per això l'herbicida més usat en el món,
principalment perquè més del 85% de cultius transgènics
sembrats van ser dissenyats per ser tolerants a aquest, la qual
cosa ha contribuït en alt grau a l'extensió del seu ús.

El 2015 l'Organització Mundial de la Salut (OMS), a través
de l'Agència Internacional de Recerca del Càncer (IARC), el va
designar com «cancerigen per als animals i probablement
cancerigen per als éssers humans», a més de tenir efectes en el
sistema endocrí i en la reproducció. S'han fet proves en
cèl·lules humanes, in vitro, tal com informa el Grup d'Acció

sobre Erosió, Tecnologia i Concentració, organització
internacional de recerca i anàlisi d'informació tecnològica que
promou el desenvolupament de tecnologies socialment
responsable, que mostren una relació entre exposició a glifosat
i sorgiment de càncer limfoma No-Hodgkin.

A més del dictamen de l'Agència Internacional de Recerca
del Càncer, el Comitè d'Avaluació de Riscos de l'Agència
Europea de Substàncies i Mescles Químiques (TIRA), sense
atrevir-se a tant, el considera tòxic per als organismes aquàtics,
amb efectes nocius duradors, per la qual cosa resulta
imprescindible analitzar la seva presència en el medi aquàtic,
ja que és una via directa de contacte amb persones. L'Autoritat
Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) per la seva part no
va considerar aquesta substància com potencialment perillosa
per a la salut humana, però un estudi encarregat al Parlament
europeu per tres grups, Socialistes, Verds i Esquerra Unitària,
va demostrar que l'informe de l'EFSA plagiava fins a un 72%
del document enviat per Monsanto i els seus aliats industrials
reunits en el Grup d'Acció del Glifosat (Glyphosate Task Force,
GTF) per a l'homologació del producte, la qual cosa indica,
òbviament, la presència significativa dels lobbies en aquesta
institució europea.

Els efectes sobre la salut humana estan bastant documentats,
malgrat els intents de les multinacionals que produeixen
aquesta substància per evitar prohibicions com les recents de
França, avui dia en possible revisió donada l'enorme pressió
efectuada pels lobbies del sector químic. A més dels casos de
càncer, s'han registrat augments de malalties relacionades amb
disruptors hormonals i disfuncions cognitives. És alarmant que
a països de gran producció d'agroproductes transgènics com
l'Argentina, les zones de cultiu registren una incidència de
casos de càncer pròxima al 50% per sobre de la mitjana
nacional, segons un estudi realitzat per l'Institut de Salut
Socioambiental de la Universitat Nacional de Rosario.

Quant als fabricants, si bé en un primer moment van
mantenir el seu posicionament quant a innocuïtat del producte
per a la salut humana, la veritat és que en l'àmbit judicial han
estat milers i milers les demandes interposades contra la
multinacional alemanya Bayer (que va adquirir Monsanto) pels
efectes en la salut humana de l'herbicida Roundup, i que s'han
succeït les sentències condemnatòries que consideren
acreditada la relació entre malaltia i utilització de producte, fins
al punt que a la fi de juny de 2020 Bayer ha adoptat una decisió
històrica acceptant pagar onze mil milions de dòlars a les
víctimes de l'herbicida Roundup als Estats Units per solucionar
tots els procediments en curs, la qual cosa suposa un
reconeixement implícit dels efectes nocius del producte per a
la salut.

Com hem indicat, el glifosat, a més de l'afecció a la salut
humana, crea problemes ambientals greus com la contaminació
de sòls (pèrdua de fertilitat), aire (dificultat per a respirar) i
aigua (canvis estructurals i funcionals amb deterioració de la
qualitat, així com augment de l'eutrofització) a més de la
tremenda afecció que rep la fauna en general (cal tenir en
compte que aquest producte és un biocida i enverina qualsevol
organisme viu exposat a la seva propagació) i especialment els
insectes pol·linitzadors, com les abelles, imprescindibles per al
manteniment de l'agricultura. D'aquesta manera, els mateixos
defensors d'aquest producte cauen en la gran contradicció
respecte de la seva afirmació que el seu producte assegura
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l'alimentació humana mentre impossibiliten l'agricultura
tradicional que continua sent avui dia, en dades de la FAO, la
principal subministradora d'aliments del món, sense necessitat
d'acollir-se als productes altament contaminants de
l'agroindústria.

La Unió Europea va renovar finalment el 2017 per cinc
anys l'autorització d'ús de l'herbicida glifosat. Després de dos
anys de negociacions i pròrrogues i el vot del Parlament
europeu de no prohibir totalment la seva utilització el 2022, i
de manera immediata restringir-ne l'ús en jardineria, parcs
públics i usos no essencials d'agricultura, la Comissió Europea
ha aconseguit la majoria qualificada que buscava per donar
suport a la nova llicència, que estarà vigent fins a finals de
2022, sense cap restricció, decisió que considerem equivocada
per haver fet cas omís a la Iniciativa Ciutadana Europea en el
mateix sentit, una eina de participació creada per la mateixa
UE.

D'altra banda, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic (MITECO), en resposta a una petició
d'informació ambiental formulada per Ecologistes en Acció, ha
tramès un informe sobre la presència d'aquesta substància en
els cursos d'aigua en les demarcacions hidrogràfiques
espanyoles. El MITECO únicament disposa de dades de 10 de
les 17 demarcacions, atès que determinats organismes de conca,
com la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears, no
analitzen aquesta substància en les aigües de la seva
competència. La presència de contaminació per glifosat es dóna
en totes elles i, ja que manca un valor límit per a aquesta
substància, s'utilitza la genèrica de 0,1 ?g/l per a qualsevol
plaguicida, donant per resultat que se sobrepassaven els límits
autoritzats en almenys el 29% dels casos.

Finalment, és important destacar que recentment la Unió
Europea ha publicat la seva estratègia "De la granja a la taula.
Els nostres aliments, la nostra salut, el nostre planeta, el nostre
futur", que determina que la utilització de plaguicides en
l'agricultura contribueix a la contaminació del sòl, l'aigua i
l'aire, per la qual cosa la comissió prendrà mesures per a:
• reduir en un 50% l'ús i el risc dels plaguicides químics per

a 2030.
• reduir en un 50% l'ús dels plaguicides més perillosos per a

2030.

És important també ressenyar que és indispensable tenir en
compte que els agricultors han estat les grans víctimes dels
pesticides, exposades a ells diàriament i sense ser degudament
informats dels efectes que podrien tenir en la seva salut i la de
les seves famílies. Per això, entenem que és imprescindible que
Europa no es desentengui d'aquest sector ja per si mateix
afectat per les crisis doblement recurrents de món rural, la
pròpia i la global.

Així doncs, a la vista de totes les dades disponibles, resulta
prudent avançar cap a l'eliminació dels plaguicides més
perniciosos, com el glifosat.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure el glifosat en el seguiment de substàncies
prioritàries previst en la planificació hidrològica, en tant que es
permeti la seva utilització, per d'aquesta manera tenir
disponibles dades sobre la variable de la substància química de
síntesi del glifosat entre els pesticides analitzats comunament
per a la seva inclusió en la valoració general en l'àmbit estatal.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a
prohibir l'ús del glifosat, segons l'acord d'octubre de 2017 del
Parlament europeu fins a 31 de desembre de 2022, en usos no
professionals en horts, jardins, ús domèstic, parcs públics i
patis d'esbarjo, així com el seu ús agrícola si existeixen
mètodes sostenibles de control d'herbes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a
prohibir definitivament l'ús del glifosat l'1 de gener de 2023, tal
com va decidir la Comissió europea el novembre de 2017 i no
reconsiderar possibles pròrrogues.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a
sol·licitar fons de la Política Agrícola Comuna (PAC) per
ajudar en la transició als agricultors a una agricultura sense
glifosat i oferint alternatives al seu ús.

Palma, a 4 de desembre de 2020
Els diputats
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Joan Ferrer i Ripoll
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Josep Ferrà i Terrassa

E)
RGE núm. 17676/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a més capacitat
decisòria per les comunitats autònomes en matèria fiscal i
rebuig d'una harmonització reductora d'aquestes
capacitats, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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

L'aprovació dels pressuposts generals de l'Estat per a 2021
ha incorporat una previsió d'harmonització fiscal de les
comunitats autònomes. Així, la ministra d'Hisenda ha expressat
que l'harmonització fiscal és “un element que des del primer dia
l'executiu ha impulsat i ha volgut posar damunt la taula, ja que
considera que ha d'haver-hi unes regles de joc semblants en les
figures fiscals”. Resulta evident que aquesta decisió té el seu
lloc adequat en la modificació del sistema de finançament de
les comunitats autònomes (Llei 22/2009) que la mateixa
ministra ha assenyalat que es començarà a negociar a partir de
febrer de 2021.

Per harmonització fiscal s'entén, bàsicament, que els
imposts s'assemblin en els diferents territoris. És a dir, que
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tenguin característiques similars (tipus de gravamen semblants,
exempcions, deduccions i bonificacions per l'estil...). En
definitiva, que tenguin una important uniformitat.

Les comunitats autònomes (CCAA) es financen, entre altres
ingressos, a través dels imposts estatals cedits totalment o
parcialment i a través dels seus propis imposts. Els imposts
cedits són aquells establerts i regulats per l'Estat, el rendiment
dels quals pertany totalment o parcialment a les CCAA, que
poden tenir o no capacitat normativa per millorar, empitjorar o
modificar allò establert per l'Estat, tot indica que són aquests
els imposts que es poden veure afectats per aquesta
harmonització, molt concretament l'impost de patrimoni,
l'impost de successions i donacions i l'impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats.

És molt probable, gairebé inevitable, que aquesta
harmonització pugui acabant restringint la capacitat d'actuació
de les CCAA, ja que es pretén precisament limitar, entre
d'altres, la capacitat normativa en matèria fiscal de les
comunitats autònomes. A un règim d'autonomia i
descentralització té poc sentit que els territoris tenguin imposts
idèntics, s'ha de deixar que els territoris puguin definir
polítiques diferents, la seva capacitat de decisió autònoma no
només ha d'afectar la despesa sinó que també, en bona lògica,
ha d'afectar els ingressos.

La capacitat d'apujar o davallar imposts, de fixar
exempcions diferents i bonificacions adaptades a la seva
realitat hauria de formar part del dret a l'autonomia
constitucionalment previst. Convé recordar que: a) L'article 156
de la Constitució estableix que les CCAA gaudeixen
d'autonomia financera per acomplir i exercir les seves
competències, lògicament restringir les capacitats amb relació
als ingressos és limitar aquesta autonomia financera; b)
L'article 121 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix que la comunitat autònoma de les Illes Balears té
capacitat per determinar el volum i la composició dels seus
ingressos en l'àmbit de les seves competències financeres i
l'article 123 del mateix Estatut reconeix la capacitat fiscal de
les Illes Balears, lògicament restringir aquesta capacitat és anar
en contra de la norma institucional bàsica de l'autogovern
balear.

La corresponsabilitat fiscal passa perquè les CCAA tenguin
un paper i un marge ample de decisió. No és acceptable que
quan una política fiscal d'una autonomia no agrada al Govern
de l'Estat això dugui a pervertir el sistema i a introduir una
harmonització que és incongruent amb el model d'estat
autonòmic.

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

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar un nou model de finançament de les
comunitats autònomes que suposi un augment de la seva
autonomia financera i, concretament, un augment de la seva
capacitat normativa fiscal.

Segon. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol
modificació del sistema de finançament de les comunitats

autònomes que suposi una minva de l'autonomia financera i de
la capacitat fiscal de les Illes Balears sobre els imposts cedits
i molt concretament rebutja qualsevol harmonització impulsada
per l'Estat que suposi una limitació a les capacitats
autonòmiques sobre els imposts cedits.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar una postura de clara defensa de
l'autonomia financera de les Illes Balears i, per tant, a defensar
en la negociació del model de finançament un increment o, com
a mínim, el manteniment de les actuals capacitats de decisió
autonòmica sobre els imposts cedits i a impugnar davant el
Tribunal Constitucional o els tribunals ordinaris qualsevol
pèrdua d'autonomia financera de les Illes Balears que es pugui
aprovar pel Govern de l'Estat.

Palma, a 9 de desembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

F)
RGE núm. 17679/20, dels Grups Parlamentaris Mixt,

MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a acollida digna,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: L’arribada durant les
darreres setmanes de nombroses pasteres a les costes dels
arxipèlags de les Illes Balears i, sobretot, de les Illes Canàries,
fa necessària la tramitació pel procediment d’urgència
d’aquesta iniciativa.

La Declaració Universal dels Drets Humans reconeix, en el
seu article 13è, els drets que tenen totes les persones a circular
lliurement, a triar la residència en el territori d’un país i a sortir
de qualsevol país.

Cada cop són més les persones que es veuen forçades a
travessar l’oceà en unes condicions precàries i arriben als
arxipèlags de l’Estat espanyol amb l’objectiu de refer la seva
vida a Europa amb unes condicions de vida dignes. Els governs
dels estats occidentals no són aliens a les causes estructurals
causants d’aquests fluxos migratoris, com ara l’espoli de
recursos naturals, la destrucció del medi ambient o la venda
d’armes que alimenten molts conflictes bèl·lics.

Lluny de ser rutes segures, el viatge en pastera intentant
creuar l’oceà que emprenen aquestes persones procedents
sobretot dels països de l’Àfrica occidental s’ha cobrat centenars
de vides: en la setmana més dura del mes de novembre van
arribar a morir 480 joves senegalesos que intentaven creuar
l’oceà per arribar a les Illes Canàries. De fet, moltes de les
persones que finalment han aconseguit arribar a terra ferma han
estat rescatades prèviament per diferents embarcacions. La
major part d’aquestes arribades s’han produït, doncs, a
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l’arxipèlag canari, però també a les costes del nostre arxipèlag
s’ha viscut aquest fenomen: sense anar més lluny, en el darrer
cap de setmana ha arribat una pastera a l’illa de Cabrera i una
altra a Cala d’Or, al municipi de Santanyí.

El Govern de l’Estat espanyol, competent en matèria de
migració i fronteres, ha de donar una resposta més efectiva, a
l’alçada d’aquesta greu situació. Per això, cal que les persones
que arriben i es troben en situació irregular obtinguin una
assistència humanitària i alhora jurídica que els faciliti
informació clara respecte de les possibilitats d’acollir-se al dret
d’asil. Les mesures del Govern de l’Estat han d’adreçar-se, no
només al control fronterer, sinó sobretot a fer polítiques
efectives dels fluxos migratoris, i per això també cal que
s’impulsi un canvi de model en la forma de gestió dels centres
d’internament d’estrangers, sense deixar de banda la necessitat
d’avançar cap a un canvi substancial pel que fa a aquests
centres d’acollida.

En aquest sentit, val la pena destacar alguns dels episodis
més durs com és, tal com han denunciat diferents ONG i el
Govern canari, la separació de menors de les seves famílies per
part de la Fiscalia de Las Palmas. El Defensor del Poble, de fet,
ja ha anunciat que s'investigarà la separació d’aquests menors.

Aquesta setmana, a més, els responsables de l’Organització
Internacional per a les Migracions (OIM) i l’Agència de l’ONU
per als refugiats (ACNUR) han iniciat una visita a l’arxipèlag
canari per avaluar la situació i establir contacte amb els actors
que treballen en la seva resposta.

En qualsevol cas, es fa necessari no actuar només en el
sentit de donar una acollida a totes les persones arribades a les
costes de l’Estat, sinó que també cal actuar sobre les causes
estructurals dels fluxos migratoris. Aquest punt implica
treballar de forma transversal en els àmbits de la cooperació al
desenvolupament, polítiques comercials, política exterior o de
les polítiques de lluita contra el canvi climàtic, entre altres, amb
l’objectiu de millorar les condicions de vida als països d’origen
d’aquests fluxos.

Per altra banda, també cal apuntar la responsabilitat social,
política i dels mitjans de comunicació en el tractament de totes
les informacions relacionades amb qüestions migratòries i
d’acollida, que sempre haurien d’anar orientades des del
respecte a la dignitat humana i els drets humans. Un exemple
evident, seria la utilització del terme MENA, que és fred i no
recull la realitat tràgica que hi ha darrere de cadascun d’ells i
elles, i en ocasions usat de manera despectiva per donar una
imatge negativa d’aquests infants i adolescents.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d’Interior,
amb el conjunt de les institucions competents, a millorar la
coordinació i l'execució de les polítiques d’acollida per donar
un ple compliment als drets humans, i garantir d’aquesta
manera les condicions adequades i segures per a les persones
nouvingudes en situació irregular.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a donar resposta a l’arribada de persones a les costes d’arreu de
l’Estat respectant els drets humans i, més concretament, els
drets de la infància. En aquest sentit, s'ha de posar fi a la
separació de menors de les seves famílies, tal com han
denunciat diferents ONG o el Govern canari.

3. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern
d’Espanya canviar el nom de menors no acompanyats (MENA)
en tota la legislació espanyola per a nins, nines i adolescents no
acompanyats per ser un terme més igualitari.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a millorar els procediments de gestió de migració irregular i
modificar la Llei d’estrangeria, en base als objectius fixats per
l’Agenda 2030, per assolir uns processos migratoris més
respectuosos amb els drets humans dintre dels termes que
estableix l’Organització de les Nacions Unides. En aquest
sentit, es fa necessari millorar les condicions dels centres
d’internament d’estrangers (CIE) en les condicions necessàries
adequades.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a implementar protocols d’acollida humanitària que prevegin
llocs d’acollida dignes i suficients per cobrir les necessitats
bàsiques de les persones migrades, ofereixin assessorament
jurídic en el seu idioma, així com assistència sanitària i
psicològica. En aquest sentit, es fa necessari que els pressuposts
generals de l’Estat per a 2021 prevegin una dotació econòmica
suficient per a aquestes polítiques d’acollida.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya,
el Govern de les Illes Balears i la Comissió Europea a impulsar
polítiques que permetin millorar les condicions de vida digna
als països d’origen dels fluxos migratoris i, per tant, revertir les
causes estructurals d’aquests. Aquest punt implica impulsar
polítiques de forma transversal en els àmbits de la cooperació
al desenvolupament, polítiques comercials, política exterior,
polítiques per lluitar contra les màfies de tràfic irregular de
persones immigrants o de les polítiques de lluita contra el canvi
climàtic, entre altres.

7. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern
d’Espanya prendre les mesures necessàries per tal d’agilitar el
procés per garantir el dret a l’asil.

Palma, a 20 de novembre de 2020
Les diputades
Sílvia Tur i Ribas
Patrícia Font i Marbán
Beatriu Gamundí i Molina
Els portaveus
Josep Castells i Baró
Miquel Ensenyat i Riutort
Sílvia Cano i Juan
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 17563/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relatiu a
solAlicitud de compareixença de la Plataforma d'Afectats
per la Hipoteca (PAH), sobre la greu situació que sofreixen
els afectats pel problema de l'habitatge i la seva visió de
com enfrontar-se amb els desnonaments, la defensa d'un
habitatge digne i un lloguer just.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de desembre de 2020, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial acordi la compareixença, de la Plataforma d'Afectats
per la Hipoteca (PAH), per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 17548 i 17539/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de desembre de 2020, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades per les
diputades Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, i Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a consideració de la comunitat educativa concertada
com "privilegiada"i a  projectes per reduir despeses de gestió
i tractament dels residus de Formentera; per les preguntes RGE
núm. 17636 i 17637/20, relatives a beques per al menjador
escolar i a mesures respecte dels alts comandaments que
figuren al conegut "xat de militars", respectivament.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Proposta d'aplicació del procediment de tramitació

directa i en lectura única de la Proposta de reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears RGE núm.
17480/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 14 de desembre
de 2020, i després que aquesta es pronunciàs per unanimitat

respecte de la proposta d'aplicació del procediment de
tramitació directa i en lectura única esmentada a l'enunciat, ha
acordat de proposar al Ple de la cambra la tramitació directa i
en lectura única per a la proposta de reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presa en consideració a la sessió
plenària del proppassat dia 9 de desembre de 2020.

Palma, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de la Mesa sobre determinats models de

documents en matèria de transparència.

Un dels objectius de la reforma del Reglament del
Parlament l’any 2019 fou reflectir en el text que regeix la vida
de la cambra una sèrie de decisions emmarcades en el concepte
de transparència, de manera que de forma ràpida i accessible es
pugui conèixer tant l’activitat dels parlamentaris com
l’acompliment dels deures. D’aquest manera, en els articles 16
i 18 del Reglament s’introdueix l’obligatorietat per part del
Parlament de publicar a la pàgina web o al Butlletí Oficial del
Parlament les retribucions, les dietes i les indemnitzacions dels
membres de la cambra;  els regals, els obsequis i les invitacions
d’una determinada quantia que haguessin rebut per la seva
condició de diputat o diputada; i l’assistència al ple o a les
comissions de què formin part. Aquesta informació requereix
l’aprovació dels models que contenen la informació esmentada,
així com alguns aspectes concrets sobre la tramitació.

En concret, els articles esmentats indiquen:

Article 16.3:
“De forma trimestral, es publicaran a la pàgina web del
Parlament de les Illes Balears les retribucions, les dietes i
les indemnitzacions dels diputats i les diputades, sense les
dades que puguin afectar la seva intimitat. Així mateix,
hauran de realitzar una declaració semestral relatives a
l’exercici de la seva funció i d’aquells regals, invitacions o
obsequis que haguessin rebut per la seva condició de
diputat o diputada amb un valor que es fixarà per la Mesa
del Parlament a cada legislatura”.

Article 18.2: 
“Al final de cada període de sessions, la Mesa del
Parlament publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears i al Portal de Transparència, l’assistència dels
diputats i les diputades a les sessions del Ple i de les
comissions de què formin part”.

En aquest context, la Mesa, en sessió de dia 14 de desembre de
2020, adopta els següents ACORDS:

1. S’aproven els models relatius a les retribucions (Annex I),
les dietes i les indemnitzacions dels diputats i les diputades
(Annex II), prevists a l’article 16.3 del Reglament del
Parlament, així com el model relatiu a les despeses de viatges

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-078.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-078.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-078.pdf#page=17
http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/10/altres/annex_I_transparencia.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/10/altres/annex_II_transparencia.pdf
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de diputats i diputades (Annex III) que es publicaran, per part
dels Serveis de la cambra, a la pàgina web. Aquests models es
publicaran de forma trimestral de manera que el trimestre de
gener a març, es publicarà l’1 de maig; el trimestre d’abril a
juny, es publicarà l’1 d’agost; i el trimestre de juliol a setembre,
es publicarà, l’1 de novembre; i el trimestre d’octubre a
desembre, es publicarà l’1 de febrer. 

Per possibilitar la publicació de les dietes i les
indemnitzacions en els terminis esmentats, els diputats i les
diputades han de comunicar a Serveis Econòmics el total de les
dietes, el quilometratge o l’aparcament dins la primera
quinzena del mes següent en què es varen meritar.

2. S’aprova el model de declaració de despeses semestrals
relatives a l’exercici de la seva funció i d’aquells regals,
obsequis i invitacions que haguessin rebut per la seva condició
de diputat o diputada amb un valor igual o superior als 100
euros, previst a l’article 16.3 in fine (Annex IV). La declaració
constitueix una obligació personal de cada diputat o diputada
i s’haurà de presentar per cada un o una en el supòsit que hagin
efectuat despeses o rebut invitacions, obsequis o regals per raó
del seu càrrec; i s’entén que s’exonera de l’obligació de
presentar-ho en el supòsit contrari.

S’entén per despeses semestrals totes aquelles depeses que
es generin que no siguin dietes, indemnitzacions, viatges o
derivades d’actes institucionals, o actes de diverses persones
amb despeses conjuntes sense desglossament individual.

Quan es tracti de despeses derivades d’actes institucionals
o de diverses persones amb despeses conjuntes sense
desglossament individual, es farà una declaració per cada acte
d’acord amb el model de declaració de despeses confeccionat
per Protocol (Annex V). 

3. S’aprova el model d’assistència dels diputats i les diputades
al ple i a les comissions previst a l’article 18.2 del Reglament
del Parlament (Annex VI). Es publicarà per part dels Serveis de
la cambra al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
i al Portal de Transparència de la web del Parlament, al final de
cada període de sessions.

4. Els models es publicaran al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears i a la web del Parlament.

5. La publicació de l’assistència dels diputats previst a l’article
18.2 es farà en el model que es conté a l’Annex VI des de
l’inici de la legislatura. La resta dels models continguts en els
annexos en seran d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2021.

6. Aquests acords es trametran a tots els diputats i a cada grup
parlamentari. 

A la seu del Parlament, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Segon Pla de contingència (revisat dia 14 de desembre

de 2020) del Parlament de les Illes Balears davant la
situació ocasionada per la COVID-10, modificat segons les
recomanacions fetes per la Direcció General de Salut
Pública i Participació.

A conseqüència de l’informe de la Direcció General de
Salut Pública i Participació de 24 de novembre de 2020 (RGE
núm. 17522/20, d’1 de desembre) en el qual es contenen una
sèrie de recomanacions sobre el Segon Pla de contingència del
Parlament de les Illes Balears, i a proposta de la Comissió de
Coordinació i Seguiment, es proposa la modificació del Segon
Pla de contingència en alguns aspectes: articles 2, 3 i 4, que fan
referència al deure de col·laborar amb el servei de prevenció de
riscos laborals de la institució, la desinfecció i les mesures en
cas de positiu COVID-19 al Parlament, en virtut de
l’autorització per elaborar un text refós, es dicta el

Segon Pla de contingència (revisat dia 14 de desembre de
2020) del Parlament de les Illes Balears davant la situació

ocasionada per la COVID-19 modificat segons les
recomanacions fetes per la Direcció General de Salut

Pública i Participació

Aquest segon pla de contingència té per objecte actualitzar
les mesures a adoptar en el si de la cambra contingudes en el
Pla de contingència i en les Mesures complementàries al dit pla
aprovades i modificades al llarg de la pandèmia.

El passat dia 28 d’agost de 2020 es dictà la Resolució de la
consellera de Salut i Consum per la qual es modifiquen mesures
concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció,
Contenció i Coordinació per fer front a la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase III
del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (aprovat pel
Consell de Govern dia 19 de juny de 2020). En aquesta
resolució hi ha diversos aspectes que afecten tant el Pla de
contingència com les Mesures complementàries del Pla, com
són l’ús obligatori de mascareta en els centres de treball, la
limitació d’aforament dels establiments que exerceixen
l’activitat de restauració (en el nostre cas, el servei de
dispensació de begudes) i les condicions per a la realització de
congressos, jornades, assemblees, trobades, conferències i
esdeveniments.

El Pla de contingència conté aspectes de caràcter
administratiu i/o procedimental i d’altres de caràcter pràctic
respecte de l’adequació de l’activitat de la cambra a les
exigències sanitàries dictades per les autoritats competents. Es
manté l’estructura administrativa sobre l’òrgan que es creà en
el primer Pla de contingència, això és, la Comissió de
coordinació i seguiment, i la delegació en el president de les
competències d’aquesta en casos urgents; així com les normes
de caràcter preventiu per als treballadors i per als diputats i les
diputades i les mesures davant símptomes o davant una prova
positiva en COVID-19, i també el caràcter excepcional del
teletreball a partir de l’1 de setembre de 2020. En segon lloc,
s’estableixen mesures que afecten l’accés a l’edifici i a les sales
institucionals del Parlament i la realització de reunions, així
com l’obertura del servei de dispensació de begudes.

http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/10/altres/annex_III_transparencia.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/10/altres/annex_IV_transparencia.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/10/altres/annex_V_transparencia.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/10/altres/annex_VI_transparencia.pdf
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A conseqüència de l’informe de la Direcció General de
Salut Pública i Participació de 24 de novembre de 2020 (RGE
núm. 17522/20, d’1 de desembre) en el qual es contenen una
sèrie de recomanacions sobre el segon pla de contingència del
Parlament, es proposa la modificació del segon pla de
contingència en alguns aspectes: articles 2, 3 i 4, i fan
referència al deure de col·laborar amb el servei de prevenció de
riscos laborals de la institució, la desinfecció i les mesures en
cas de positiu COVID-19 al Parlament.

1. Vigència 

Les mesures que es presenten en aquest Pla de contingència
i les que estableixin el Comitè de Seguretat i Salut del
Parlament i la Comissió de Coordinació i Seguiment, aprovades
per la Mesa, tindran caràcter transitori i la seva vigència estarà
supeditada a la duració d’aquesta contingència de salut pública. 

2. Comissió de Coordinació i Seguiment 

S’estableix una Comissió de Coordinació i Seguiment que
estarà integrada pels següents membres: 

• President del Parlament de les Illes Balears 
• Oficiala Major 
• Presidenta del Comitè de Seguretat i Salut 
• Cap del Gabinet de Presidència 
• Cap de Recursos Humans

 
Aquesta comissió comptarà amb la col·laboració del Servei

Balear de Prevenció.

Per altra banda, la comissió es reunirà de forma presencial
amb la finalitat de monitoritzar, proposar o acordar les mesures
de caràcter sanitari i de funcionament intern que s’hagin de
aplicar segons les autoritats competents, en retrà compte a la
Mesa del Parlament que serà l’encarregada d’aprovar-les, i
n’informarà al Comitè de Seguretat i Salut del Parlament, que
serà l’òrgan encarregat d’informar la Junta de Personal. 

3. Mesures de caràcter preventiu per als treballadors i les
treballadores i per als diputats i les diputades del
Parlament 

En les relacions entre el personal de l’administració
parlamentària en els llocs de treball se seguiran les indicacions
de la Conselleria de Salut i Consum destinades a la població
general que figuren a continuació: 

a) L'ús de mascareta és obligatori a tots els centres de
treball de la institució parlamentària, excepte en els espais
oberts en els quals s'ha de garantir la distància interpersonal
d'1,5 metres entre el personal funcionari i eventual i els diputats
i les diputades, o en els espais tancats on, a més de garantir la
distància interpersonal d'1,5 metres entre les persones
esmentades, s'han establert també sistemes de separació física
que en garanteixen la seguretat. En qualsevol cas, és obligatori
utilitzar la mascareta quan se circula pels espais comuns.

b) Rentar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó en
els següents casos: 

• Sempre que les mans estiguin brutes.
 • Després de tossir, esternudar o mocar-se el nas. 
• Després d’anar al bany o excusat. 
• Abans de menjar o manipular aliments. 

c) Tapar-se la boca amb l’avantbraç o amb el mocador en
tossir o esternudar. 

d) Utilitza mocadors d’un sol ús i tirar-los a la paperera
després del seu ús.

e) Evitar en la mesura que sigui possible les salutacions
(estrènyer les mans, besades, abraçades). En els serveis on
existeixi atenció al públic (les entrades d’ambdós edificis),
s’estableixen, a més de les recomanacions anteriors, les que es
recullen a continuació: 

• Col·locar cartells informatius a les zones destinades a
l’atenció al públic on es recullin els consells preventius. 
• Dotar les zones d’atenció al públic de capses de
mocadors rebutjables perquè es puguin utilitzar en cas de
tossir o esternudar.
• Col·locar a les zones d’atenció al públic papereres
recobertes amb bosses de fems per poder tirin els mocadors
després del seu ús. 
• Instar totes les persones encarregades de reposar el
paper i el sabó dels banys que estigui especialment atentes
a la seva reposició perquè no hi falti, amb la finalitat que el
personal pugui rentar-se les mans freqüentment. 
• En aquells serveis d’atenció al públic on els banys
estiguin allunyats de la zona esmentada o on es tingui
especial dificultat en aixecar-se del lloc, pot ser
recomanable la utilització de gels desinfectants de mans,
llevat que s’entén que és preferible rentar-se adequadament
les mans. 
• En finalitzar la jornada netejar i desinfectar a fons les
zones d’atenció al públic. 

4. Mesures previstes davant símptomes o una prova
positiva en COVID-19 

Els signes i símptomes d’infecció amb el nou coronavirus
poden aparèixer entre el 2n i el 14è dia després de l’exposició
i poden incloure, entre d’altres: 

• Febre 
• Tossina 
• Mal de gola 
• Manca d’aire o dificultat per respirar 

Forma d’actuació 

1. Si algun treballador o treballadora o algun diputat o
diputada presenta  simptomatologia compatible amb la
COVID-19 (febre, tos, mal de gola, manca d’aire o dificultat
per respirar, entre d’altres) ha de quedar-se a casa i cridar per
telèfon a INFOCOVID 900100971 i al previst per a la cita
prèvia 971437079 per tal de seguir el protocol de diagnòstic i
tractament previst. 

2. A més, el treballador o la treballadora avisarà al
departament de Recursos Humans del Parlament de les Illes
Balears que contactarà amb el Servei de Balear de Prevenció
que s’encarregarà de fer el seguiment de l’entorn laboral del
treballador o  la treballadora o el diputat o diputada, ja que
l’esmentat Servei disposa de personal sanitari que garanteix el
seguiment correcte de l’entorn laboral del personal treballador
o diputat o diputada, així com la percepció de la
simptomatologia compatible amb la COVID-19, i té la
capacitat de tramitar la baixa laboral, si escau.
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3. En cas que un treballador o una treballadora o un diputat o
una diputada presenti un positiu en COVID-19, el Servei
Balear de Prevenció informarà al Servei d’Epidemiologia de la
Direcció General de Salut Pública i Participació, segons el que
indica el document de l’Estratègia de diagnòstic, vigilància i
control en la fase de transició de la pandèmia de COVID-19. 

4. Cal garantir que es netegen adequadament les instal·lacions
i les zones d'ús comú del personal en cas de brot.

5. El Parlament estudiarà les recomanacions que es puguin fer
per part de la Direcció General de Salut Publica i Participació,
així com la documentació necessària sobre la desinfecció, la
neteja, la certificació i el seu grau de compliment i adoptarà les
mesures que estimi pertinents per part de l’òrgan competent, de
manera que garanteixi la realització de la funció pròpia del
Parlament.

5. Teletreball

Els funcionaris es reincorporaran al lloc de treball de forma
presencial a partir de dia 31 d’agost de 2020. Excepcionalment, 
a partir de dia 1 de setembre de 2020, els funcionaris que
ocupin un lloc de treball susceptible de ser exercit en la
modalitat de teletreball i que, per motius d’índole sanitària,
hagin de romandre al seu domicili, podran acomplir la seva
funció en règim de teletreball. Es fa constar que l’oficiala major
podrà autoritzar el teletreball, prèvia sol·licitud adreçada a
l’Oficialia Major i amb l’informe motivat del o de la cap de
servei i/o del o de la cap de secció.

6. Registre i atenció telefònica

Es podrà fer servir l’adreça de correu electrònic de què
disposa el Registre per a la presentació de documents:
registre@parlamentib.es. Igualment, s’habilita el telèfon per a
l’atenció general: 971228281.

7. Delegació en el president del Parlament de les Illes
Balears 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears delega en el
president de la cambra l’exercici de les competències que
siguin necessàries per a la resolució dels assumptes urgents
durant la situació excepcional derivada de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19. L’esmentada delegació s’exercirà
prèvia consulta als membres de la Mesa de la cambra i se'n
retrà compte a la propera sessió de la Mesa que es convoqui.

8. Accés

1. Podran accedir a les instal·lacions del Parlament de les Illes
Balears els membres de la Mesa, els portaveus dels grups
parlamentaris, els diputats i les diputades, el personal del
Gabinet de la Presidència i els funcionaris del Parlament.
També hi podran accedir les persones externes que precisin
acudir al Registre, accés que es podrà regular d’acord amb les
recomanacions que es determinin.

2. No obstant això i atès que s’ha reprès l’activitat
parlamentària, s’autoritza l’accés al personal de llenguatge de
signes, a tot el personal eventual prèvia autorització del
portaveu del grup parlamentari corresponent i a qualsevol
persona externa que pugui acreditar que l’activitat que hagi

d’acomplir necessita la seva presència física sempre que ho
autoritzi l’oficiala major de la cambra.

3.  Es permet l’entrada de professionals dels mitjans de
comunicació a la seu de la cambra amb l’acreditació prèvia del
Servei de Comunicació i Divulgació Institucional tant per a les
rodes de premsa presencials com per a la presència limitada a
les sessions plenàries i a les sessions de les comissions,
conformement amb l’acord adoptat per la Mesa en relació amb
l’accés dels mitjans de comunicació al Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2020. 

4. Es permetrà la realització de reunions entre els grups
parlamentaris i les persones externes a la institució tant als
espais de cada grup, com a la Sala Maura i a la Sala Polivalent
de l’edifici Ramon Llull, amb les mesures de seguretat i
sanitàries que es marquen per les autoritats sanitàries i, si escau,
en els termes que estableixi la Mesa. La capacitat màxima de la
Sala Maura és de 6 persones i la capacitat de la Sala Polivalent,
de 8 persones. 

9. Mesures sobre les activitats i les visites guiades a la seu
parlamentària 

S’autoritza l’accés del públic a les sessions plenàries i a les
comissions així com la realització de visites guiades, prèvia
sol·licitud per escrit, amb les mesures sanitàries i de seguretat
que s’estableixin. 

Qualsevol altre acte institucional que es vulgui dur a terme
en el Parlament seguirà les normes d’ús de sales amb les
limitacions d’aforament que estableixin les autoritats sanitàries.

10. Altres dependències del Parlament

1. S’obrin al públic la sala de lectura de la Biblioteca i el hall
amb la necessitat de mantenir la distància interpersonal d’1,5
metres, i les mesures sanitàries i de seguretat que s’estableixin. 

2. S’obrirà el servei de dispensació de begudes d’acord amb
les mesures sanitàries i de seguretat que s’estableixin d’acord
amb la normativa vigent.

Disposició transitòria

Les mesures previstes en els punts 3.a) i 5 d’aquest pla
tenen una eficàcia temporal limitada d’acord amb el termini
establert per la Resolució de la consellera de Salut i Consum de
28 d’agost de 2020 o per qualsevol modificació d’aquesta que
es pugui produir que afecti les mesures establertes en aquest
Pla de contingència.

Disposició derogatòria

Queden derogats el Pla de contingència del Parlament de les
Illes Balears davant la situació actual ocasionada per la
COVID-19 i les Mesures complementàries a l’esmentat Pla
aprovats dia 13 de març de 2020 i les seves modificacions
posteriors.

Disposició final

Aquest Pla de contingència entra en vigor dia 2 de setembre
de l’any 2020.
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Seu del Parlament, a 14 de desembre de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Resolució de Presidència de nomenament de la Sra.

Petra Genestra i Serra com a funcionària de carrera del cos
d’administratius per ocupar el lloc de treball
d’administrativa de serveis generals de l’Àrea d’Assistència
Tècnica Parlamentària del Parlament de les Illes Balears
pel sistema de concurs de mèrits i del cessament com a
funcionària de carrera al lloc de treball d’administrativa
transcriptora del cos d’administratius.

Fets

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 22 de juliol de
2020, d’acord amb el que estableixen els articles 7, 55.1 i 55.2
de l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
acordà d’aprovar la convocatòria, les bases i el barem de mèrits
del procediment per proveir una plaça del cos d’administratius
per ocupar com a funcionari o funcionària de carrera el lloc de
treball d’administrativa de serveis generals del Parlament de les
Illes Balears, grup C subgrup C1 i complement específic de
927,77euros.

La convocatòria i les bases esmentades es publicaren al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 62, de
dia 4 de setembre de 2020.

La Comissió Tècnica de Valoració ha elevat a la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, la proposta d’adjudicació
definitiva del lloc de treball i ha notificat, en l’esmentada
proposta, que l’aspirant seleccionada en el procés selectiu
abans indicat, és la Sra. Petra Genestra i Serra amb DNI núm.
******65N. 

Un cop realitzades les comprovacions pertinents, s’ha
constatat que a l’expedient personal de la Sra. Petra Genestra
i Serra ja consta tota la documentació exigida a la base sisena
de la convocatòria. Per tant, no és necessari que l’aporti
novament.

La base onzena punt dos de la convocatòria estableix que:
"11.2. El president o presidenta del Parlament de les Illes
Balears, una vegada la Mesa del Parlament acordi
d’aprovar el proveïment del lloc de treball convocat,
procedirà al nomenament del funcionari o funcionària
seleccionat i n’ordenarà la publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears." 
Per altra banda, la base onzena punt 1 regula que:
"11.1. El termini per prendre possessió de la nova
destinació obtinguda és d’un mes, comptador des del dia de
la notificació del nomenament i hauran de cessar al lloc de
treball que ocupaven (...)."

Es fa constar que el nomenament de l’aspirant esmentada
s’ha ajornat fins dos mesos per necessitats del servei i a
proposta de la cap de servei de l’Àrea d’Assistència Tècnica
Parlamentària i acordat per l’oficiala major, atès el que regula
la base desena punt tres i punt quatre de les bases reguladores.

S’ha comprovat que l’aspirant, Sra. Petra Genestra i Serra,
és funcionària de carrera del cos d’administratius i que ocupa
el lloc de treball d’administrativa transcriptora del Parlament de
les Illes Balears en situació administrativa de servei actiu i què
reuneix els requisits exigits a la base cinquena de la
convocatòria d’acord amb la documentació presentada.

Fonaments jurídics

L’article 15 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que: 

"La condició de personal funcionari al servei del Parlament
de les Illes Balears s’adquireix pel compliment successiu
dels requisits següents: 
• Superació de les proves selectives corresponents.
• Nomenament, que ha de conferir el president del
Parlament de les Illes Balears o el membre de la Mesa en
qui hagi delegat, d’acord amb el que estableix aquest
estatut.
• Jurament o promesa d’acatament de la Constitució
Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
obediència a les lleis i exercici imparcial de les seves
funcions.
• Presa de possessió en el termini d’un mes, comptador
des de la notificació del nomenament."

Per tots aquests motius, atès que l’aspirant Sra. Petra
Genestra i Serra amb DNI núm. ******65N, d’acord amb les
bases de la convocatòria, reuneix els requisits exigits per ser
nomenada funcionària de carrera del cos d’administratius, per
ocupar el lloc de treball d’administrativa de serveis generals, i
d’acord amb la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
sessió celebrada el 4 de novembre de 2020, i la proposta
d’adjudicació definitiva feta per la Comissió Tècnica de
Valoració, dict la següent

Resolució

1. S’ordena el nomenament de la Sra. Petra Genestra i Serra
amb DNI núm. ******65N com a funcionària de carrera del
cos d’administratius (grup C subgrup C1 i complement
específic de 927,77 euros), per ocupar, en propietat, el lloc de
treball d’administrativa de serveis generals  del Parlament de
les Illes Balears.

2. S’ordena la publicació de la resolució del nomenament al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Els efectes econòmics i administratius del nomenament
seran des del dia 1 de gener de 2021, per la qual cosa, així
constarà a l’acta de presa de possessió de la plaça.

4. Prèviament a l’acta de presa de possessió del lloc de treball
d’administrativa de serveis generals adscrita a l’Àrea
d’Assistència Tècnica Parlamentària, es produirà el seu
cessament en el lloc de treball d’administrativa transcriptora
amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de
2020 i el seu pas a la situació administrativa d’excedència
voluntària per prestació de serveis en el sector públic, en el cos
d’administratius del Parlament de les Illes Balears, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 31 de desembre de 2020
segons estableix l’article 21.2 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears.
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Interposició de recursos

Contra aquesta resolució que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició.
 

Un cop transcorregut un mes de la interposició del recurs
potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la resolució,
s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hi hagi una resolució
expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1 c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma, 14 de desembre de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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