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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de desembre de 2020, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 17482/20, relativa a espais naturals protegits, amb
les esmenes RGE núm. 17653, 17655, 17657, 17659, 17662 i
17663/20, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears per tal que:
1. Emprengui les accions necessàries en l’àmbit dels
òrgans de gestió dels espais naturals protegits de les Illes
Balears, en el sentit d’agilitar-ne el funcionament en aquells
aspectes de la tramitació que són responsabilitat de la
Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat. 
2. Presenti en el pròxim patronat del Parc Natural de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera els plans d’actuació aprovats
des de l’any 2015 fins al 2020.
3. Revisi el funcionament dels òrgans de participació del
Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera i, en
concret, del patronat amb l’objectiu de crear les comissions
específiques o convidar les entitats i persones que es
consideri oportú. 
4. Tingui com objectiu fonamental aconseguir un ús
turístic i recreatiu ecològicament adequat a les
característiques naturals i culturals del parc, reforçant la
presència i la visibilitat del Parc Natural de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera en els punts d'informació turística,
així com en els llocs de major trànsit de passatgers per
donar a conèixer els seus valors naturals i alhora informar
sobre les activitats permeses i les no permeses. 
5. Incrementi la tasca divulgativa inherent a l’activitat del
Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera
millorant i ampliant els continguts que es difonen a través
de les xarxes socials.
6. En l’àmbit de la recerca s’incrementin els recursos per
aprofundir en el coneixement de les espècies i els hàbitats
més significatius i més sensibles del Parc Natural de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera.
7. Col·labori, de la mà del Consell Insular de Formentera,
en les feines per ordenar el fondeig d’embarcacions
d'esbarjo a tot el litoral de Formentera, així com a l’illot
d’Espalmador, perquè sigui una realitat en el termini més
breu possible, i alhora continuï millorant la vigilància del
fondeig a l’àmbit del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa
i Formentera. 
8. Reforci la lluita contra les espècies invasores en l’àmbit
del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.
9. Intensifiqui la col·laboració i la coordinació entre les
diferents administracions per reforçar els mitjans de
vigilància que permetin una preservació més efectiva de les
espècies i els hàbitats que són objecte de protecció en

l’àmbit del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera. 
10.  Iniciï l’elaboració dels estudis i la documentació previs
a la revisió i l’actualització del PRUG del Parc Natural de
Ses Salines d’Eivissa i Formentera per tal d’adaptar-lo a les
necessitats de gestió i conservació actuals. 
11.  Programi, al llarg de l’any 2021 i tenint en compte la
situació de pandèmia de la COVID-19, activitats de
conservació, culturals, esportives i recreatives adreçades al
públic general per tal de commemorar el vintè aniversari de
l’aprovació del Parc Natural de Ses Salines de la mà de les
administracions insulars i locals implicades. 
12.  Continuï treballant per a la pròrroga dels convenis de
23 de desembre de 2010 de fons estatutaris per a l’execució
d’inversions en infraestructures turístiques a l’illa d’Eivissa,
especialment en el projecte de senders naturals i de
soterrament d’estesa elèctrica a Ses Salines d’Eivissa.

A la seu del Parlament, 10 de desembre de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomàs i Mulet

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 8171/20, relativa a defensa
dels consumidors davant l'actuació de les companyies aèries
respecte de les cancel·lacions massives de vols a conseqüència
de la declaració de l'estat d'alarma, amb les esmenes RGE
núm. 16345, 16346, 16347, 16350 i 16351/20, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta l’Agencia
Espanyola de Seguretat Aèria, en tant que organisme
designat per l’Estat per vetllar pel compliment dels drets
dels passatgers aeris, a emprendre de manera immediata i
amb la màxima diligència totes aquelles actuacions
administratives i jurídiques que siguin necessàries per tal de
protegir els drets dels usuaris davant les cancel·lacions de
vols provocades per la declaració de l’estat d’alarma a
causa de la COVID-19, sempre d'acord amb les normatives
específiques que hi siguin d’aplicació i fins i tot amb el
retorn immediat dels doblers pagats per avançat si així ho
prefereixen les persones perjudicades. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció
General de Consum del Govern de les Illes Balears a
extremar la seva diligència i rigor (atès l’increment de
situacions irregulars en matèria de consum provocades per
la pandèmia de la COVID-19) a l’hora d’emprendre totes
aquelles accions administratives que siguin necessàries per
tal protegir i defensar els drets dels usuaris i, de manera
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especial, davant les possibles infraccions per part de les
companyies aèries derivades de l’especial situació generada
per la pandèmia, sempre d'acord amb les seves
competències. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar mesures d´ajudes directes al sector
de les agencies de viatges. Aquest sector no ha tingut
ingressos des de l´inici de la pandèmia provocada per la
COVID-19 i es veu greument afectat per la gestió dels
imports dels bitllets amb les companyies aèries.

4. El Parlament de les Illes Balears reconeix la gran
aportació que han fet a la nostra comunitat autònoma els
emprenedors i les emprenedores que han creat companyies
aèries a les nostres illes i que han facilitat la nostra
connectivitat. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern central a considerar les agències de
viatge com afectades per les circumstàncies exposades en
aquesta proposició no de llei, per la manca de reintegrament
dels imports dels bitllets d’avió dels vols cancel·lats per
part de les companyies aèries com a conseqüència de l’estat
d’alarma decretat per la COVID-19, i a impulsar les
mesures necessàries per regularitzar aquesta situació.

A la seu del Parlament, 1 de desembre de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 8940/20, relativa a mesures
urgents de sostenibilitat ambiental en el transport marítim de
passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa, amb
l'esmena RGE núm. 16352/20, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears constata que el
transport marítim és una de les principals activitats
contaminants de l'atmosfera i de les aigües continentals i
costaneres, per la qual cosa insta el Govern: 

1. A constituir la Comissió Interdepartamental de Canvi
Climàtic amb caràcter d'urgència, perquè en atenció a la
Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica, formuli la proposta del Pla de Transició
Energètica i Canvi Climàtic prioritzant la mitigació dels
impactes ambientals que es deriven del transport marítim
regular de passatgers i mercaderies. 

2. Que, abans de finalitzar l’any 2021, elabori un estudi
sobre els impactes ambientals del transport marítim de
mercaderies en l’àmbit del parc natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera a fi de proposar mesures per

corregir-los o minimitzar-los, incloent-los, si s’escau, en la
propera revisió del PORN i del PRUG per regular-los. 

3. Que, en paral·lel al punt anterior, i a fi d'engegar les
polítiques sectorials previstes a la Llei 10/2019, de 22 de
febrer, de canvi climàtic i transició energètica, convoqui la
Mesa de Transport Marítim per dialogar i negociar amb
totes les parts la incorporació progressiva a ports de
competència de l’Estat d’infraestructures de
subministrament d’electricitat o gas natural per a les
embarcacions i l’establiment de mesures per impulsar l’ús
d’embarcacions menys contaminants. 

4. A complir el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener,
relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, instal·lant una
estació permanent de mesura de la qualitat de l'aire a la
zona més adient del port de La Savina a Formentera, per tal
de mesurar els nivells de diòxid de sofre, diòxid de
nitrogen, els òxids de nitrogen i la resta de components
prevists en aquesta norma, dins el present any. 

5. A fer complir la Llei 11/2010, de 2 de novembre,
d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears, en el
sentit d'ordenar les línies de caràcter turístic o recreatiu
adaptant-ne les condicions a les característiques ambientals
del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera i
respectant la sobirania del Consell Insular de Formentera
per definir i ordenar el model turístic de l'illa. 

6. A fer complir la Llei 11/2010, de 2 de novembre,
d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears, en el
sentit d'impulsar acords que permetin racionalitzar el
nombre de sortides simultànies de vaixells de transport
regular de passatgers i/o mercaderies que enllacen la ruta
Formentera-Eivissa-Formentera amb criteris de
sostenibilitat ambiental tendents a reduir l'emissió de gasos
i substàncies contaminants a l'atmosfera, l'impacte acústic
i la contaminació de les aigües en l'àmbit del parc. 

7. A traslladar al Govern de l'Estat que sol·liciti davant
l'Organització Marítima Internacional la declaració de la
mar balear com a zona marítima especialment sensible
(ZMES), amb l'objectiu d'establir mesures especials de
protecció, d'acord amb les prescripcions acordades per
l'OMI, en atenció a la seva importància per les
característiques ecològiques, socioeconòmiques i
científiques reconegudes, tot permetent la qualitat i la
suficiència de la connectivitat marítima regular entre illes i
amb la península.

A la seu del Parlament, 1 de desembre de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de desembre de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1951/20, relativa a
reconeixement de la insularitat, amb l'esmena RGE núm.
17520/20, i quedà aprovada la següent:

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-048.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016352
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-030.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017520
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017520


BOPIB núm. 80 -  21 de desembre de 2020 4485

RESOLUCIÓ

C)

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

1. Garantir que la compensació de la insularitat sigui justa
i real i estigui dins les prioritats de l’agenda política del nou
govern estatal.

2. Reconèixer la important contribució econòmica que
realitzen les Illes Canàries i les Illes Balears, que sumen el
22% del total del PIB turístic d’Espanya i fer front a les
seves problemàtiques derivades que requereixen de les
següents iniciatives: 
- Continuar amb les mesures iniciades amb la llei turística
vigent i els corresponents PIAT i els plans territorials de
cada illa per establir sostres de places turístiques. 
- Seguir reivindicant la cogestió aeroportuària per tenir
capacitat de decisió sobre la nostra porta d’entrada i la
prohibició de les prospeccions petrolíferes.
- Minimitzar la incidència de l’activitat turística en el
medi ambient i en el territori i avançar cap un model turístic
sostenible i de qualitat. 
- Continuar impulsant la diversificació de l’economia
balear.
- Impulsar els canvis legislatius necessaris per al
reconeixement de malalties professionals de diferents
col·lectius del sector turístic, incloent la perspectiva de
gènere en malalties freqüents que avui passen com
comunes. 
- Adaptar la legislació per anticipar l’edat de jubilació a
professionals amb grans càrregues físiques de treball en el
sector de l'hoteleria.
- Implicar en les solucions la problemàtica en relació amb
l’habitatge.

A la seu del Parlament, 9 de desembre de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de novembre de 2020, debaté la InterpelAlació RGE núm.
5973/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general
del Govern en matèria d'espais naturals protegits.

Actuà com a interpelAlant la diputada Sílvia Tur i Ribas i la
contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller de
Medi Ambient i Territori. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 18 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2020, debaté la InterpelAlació RGE núm.
15874/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en relació amb la immigració il·legal a les
Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant el diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera d'Afers Socials i Esports. Hi hagué torn de rèplica i
de contrarèplica.

Palma, 18 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de desembre de 2020, debaté la InterpelAlació RGE núm.
14650/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a política del Govern de les Illes Balears sobre mesures per a
la reactivació del sector de comerç.

Actuà com a interpelAlant la diputada Idoia Ribas i Marino
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius. Hi hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 18 de desembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de novembre de 2020, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

A) RGE núm. 16334/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la crisi
generada al servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Mateu
Orfila, que contestà la consellera de Salut i Consum.

B) RGE núm. 16338/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració del Govern de la proposta del Col·legi de
Farmacèutics de les Illes Balears per col·laborar en la
realització dels tests d'antígens, que contestà la consellera de
Salut i Consum.
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C) RGE núm. 16268/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Oficina
de defensa dels drets lingüístics de les Illes Balears, que
contestà el conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

D) RGE núm. 16279/20, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament
del cap de la UCI de l'Hospital Mateu Orfila, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

E) RGE núm. 16274/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
confinament a Manacor i sectors productius, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius.

F) RGE núm. 16276/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a test PCR per
als estudiants que estudien a la península, que contestà la
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat.

G) RGE núm. 16278/20, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR a passatgers nacionals, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

H) RGE núm. 16341/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a arribada contínua de
pasteres a les costes de les Illes Balears, que contestà la
consellera d'Afers Socials i Esports.

I) RGE núm. 16280/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació
de les polítiques socials, que contestà la consellera d'Afers
Socials i Esports.

J) RGE núm. 16277/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència
en la gestió sanitària, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

K) RGE núm. 16281/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la
tributació dels pactes successoris a les Illes Balears, que
contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

L) RGE núm. 16266/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures específiques per a l'impuls de l'activitat del petit
comerç i la restauració, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

M) RGE núm. 16270/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a mesures davant l'increment de casos de la COVID-19
a l'ensenyament secundari, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

N) RGE núm. 16269/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a gestions del Govern per rebre les competències de l'Estat
pendents de transferència, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 16267/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a situació
dels immigrants il·legals de l'Hotel de S'Arenal de Llucmajor,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 16271/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a suport
a les esmenes als PGE per augmentar la inversió estatal a les
Balears, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Q) RGE núm. 16282/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per als
col·lectius que estan quedant enrere en aquesta pandèmia, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de desembre de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

R) RGE núm. 16383/20, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de l'escola de
Santanyí, que contestà el conseller d'Educació, Universitat i
Recerca.

S) RGE núm. 16374/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a abusos sexuals a
menors a Eivissa, que contestà la consellera d'Afers Socials i
Esports.

T) RGE núm. 16384/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou model
econòmic, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

U) RGE núm. 16378/20, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a identificació de clients a la restauració, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

V) RGE núm. 16388/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a visites
restringides a usuaris de residències de la tercera edat, que
contestà la consellera de Salut i Consum.

W) RGE núm. 16382/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis en
els fondejos d'embarcacions durant el 2020, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

X) RGE núm. 16367/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a exclusió de Formentera en
l'assignació dels mestres de pedagogia terapèutica que
s'incorporaran als centres educatius de Balears, que contestà el
conseller d'Educació, Universitat i Recerca.
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Y) RGE núm. 16380/20, del diputat María Salomé Cabrera i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presa de
decisions en relació amb els accessos a bars i restaurants, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Z) RGE núm. 16385/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protestes de
l'escola concertada, que contestà el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca.

AA) RGE núm. 16379/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament dels
protocols COVID, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

AB) RGE núm. 16381/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programes de
detecció de càncer a les Illes Balears, que contestà la consellera
de Salut i Consum.

AC) RGE núm. 16386/20, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la
convocatòria d'ajuts per a autònoms, que contestà el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball.

AD) RGE núm. 16375/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures d'impuls del Govern per a la connectivitat aèria el
2021, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

AE) RGE núm. 16273/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a dotació del factor
d'insularitat al PGE per a 2021, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

AF) RGE núm. 17483/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a tests diagnòstics de COVID-
19 a ports i aeroports per entrar a les Illes Balears, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.

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

AH) RGE núm. 16389/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
polítiques del Govern sobre el seu pressupost, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

AI) RGE núm. 17492/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
posicionament de la Sra. Armengol pel que fa a l'harmonització
fiscal de les comunitats autònomes com ha negociat ERC amb
el Govern central, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

AJ) RGE núm. 16387/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestions per
millorar les inversions recollides en els pressuposts generals de
l'Estat per as les Illes Balears, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

AK) RGE núm. 17544/20, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
d'alts càrrecs, que contestà la consellera de Presidència, Cultura
i Igualtat.

AL) RGE núm. 17538/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de l'estratègia de vacunació enfront del SARS-CoV-2
anunciada des del Ministeri de Sanitat, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

AM) RGE núm. 17540/20, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
origen dels immigrants que arriben en pasteres, que contestà la
consellera d'Afers Socials i Esports.

AN) RGE núm. 17543/20, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dedicació
de l'Hospital Verge del Toro a usos sociosanitaris, que contestà
la consellera de Salut i Consum.

AO) RGE núm. 17542/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda
econòmica als ciutadans d'Eivissa en relació amb Ca Na Putxa,
que contestà el conseller de Medi Ambient i Territori.

AP) RGE núm. 17546/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'atur, que contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball.

AQ) RGE núm. 17545/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
reduir els nivells de pobresa a les Illes Balears, que contestà la
consellera d'Afers Socials i Esports.

AR) RGE núm. 17547/20, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recuperació de la connectivitat aèria i la demanda turística, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

AS) RGE núm. 17636/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques per
al menjador escolar, que contestà el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca.

AT) RGE núm. 17549/20, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a competència deslleial
de les Illes Balears amb altres comunitats autònomes a causa
del tipus impositiu de l'Impost de Successions, que contestà la
consellera d'Hisenda i Pressuposts.
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AU) RGE núm. 17532/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
retenció del talent jove a les Illes Balears, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius.

AV) RGE núm. 17534/20, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures urgents per a la
modernització de l'administració i l'execució dels fons
europeus, que contestà la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització.

AW) RGE núm. 17530/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a previsió de l'ús de l'edifici del Govern ubicat
al Parc Bit que està abandonat, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

AX) 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", que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

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

AZ) RGE núm. 17541/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures
per a la reducció de la desocupació, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

BA) RGE núm. 17533/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projecte
de les Illes Balears per optar a finançament a través dels fons
Next Generation EU, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

BB) RGE núm. 17550/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de
tots els programes de prevenció sanitària a les Illes Balears, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

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

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de novembre de 2020, rebutjà la Moció RGE núm. 16173/20,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la normativa
que permet l'avaluació, la promoció i l'obtenció de titulacions
sense límit d'assignatures suspeses, amb el resultat següent:
vots emesos 56, vots a favor 23, vots en contra 30 i abstencions
3.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2020, rebutjà la Moció RGE núm. 16326/20,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de les ajudes
PDR i de la PAC, amb el resultat següent: vots emesos 59, vots
a favor 27, vots en contra 32 i abstencions 0.

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

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de novembre de 2020, atès l'emprat produït a comissió, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 14740/20, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
compromís absolut amb el comerç de proximitat, amb el
resultat següent: vots emesos 56, vots a favor 26, vots en contra
29 i abstencions 1.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de novembre de 2020, atès l'emprat produït a comissió, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 13634/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convocatòries per dotar de més
efectius les plantilles de policies locals en els consistoris de les
Illes Balears, amb el resultat següent: vots emesos 56, vots a
favor 27, vots en contra 29 i abstencions 0.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de novembre de 2020, atès l'emprat produït a comissió, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 8709/20, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
realització de tests de detecció als casos positius domiciliaris de
la COVID-19 un pic transcorregut el termini de confinament,
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amb el resultat següent: vots emesos 56, vots a favor 26, vots
en contra 30 i abstencions 0.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de novembre de 2020, atès l'emprat produït a comissió, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 9917/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla d'inversions de millores
mediambientals i de reactivació econòmica, amb el resultat
següent: vots emesos 56, vots a favor 26, vots en contra 30 i
abstencions 0.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 14739/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebuig a l'ocupació il·legal d'habitatges, garantia del dret de la
propietat, la seguretat de les persones, béns i reforç de la
convivència social a Balears i al conjunt d'Espanya, amb el
resultat següent: 
• Punts 1, 3, 7 i 8: vots emesos 58, vots a favor 27, vots en

contra 31 i abstencions 0.
• Punts 2, 5 i 9: vots emesos 53, vots a favor 21, vots en

contra 32 i abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 54, vots a favor 22, vots en contra 32

i abstencions 0.
• Punt 6: vots emesos 59, vots a favor 27, vots en contra 32

i abstencions 0.

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

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 16273/20.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2020, quedà ajornada la pregunta
esmentada, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a dotació del factor
d'insularitat al PGE per a 2021.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Aprovació de l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels

Diputats i les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de
les diputades María Salomé Cabrera i Roselló i María
Asunción Pons i Fullana i del diputat Vicente Marí i
Torres.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2020, quedà aprovat l'informe esmentat a
l'enunciat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Resolució del president del Parlament de les Illes

Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament
d’un membre del Consell Assessor de Continguts i de
Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

La Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, a l’article 12, configura
l’organització institucional de l’ens amb la diferenciació dels
òrgans de govern i administració -format pel Consell de
Direcció i el director general- i de participació social, com és
el Consell Assessor de Continguts i de Programació.

Les funcions del Consell Assessor es determinen a l’article
25 de la Llei 15/2010 que, en general, fan referència a la tasca
d’assessorament i assistència al Consell de Direcció i al
director o la directora amb la definició i l’avaluació de les
polítiques de programació i de continguts de l’ens. 

Així mateix, als articles 24.2 i 24.3 s’estableix que el
Consell Assessor de Continguts i de Programació ha de ser
integrat per 15 membres, els quals han de representar la
pluralitat de la societat balear i de les illes que la componen. En
el Consell han d’estar representats, en tot cas, els sectors
professional, educatiu i cultural, les associacions de
consumidors i usuaris, i també les associacions representatives
de persones amb discapacitat i dels joves i la gent gran. De la
mateixa manera, es prescriu que els membres del Consell
Assessor seran elegits pel Parlament per majoria de tres
cinquenes parts i per un mandat de quatre anys, que
transcorregut un mes sense haver aconseguit aquesta majoria en
serà suficient la majoria absoluta, i que la condició de membre
del Consell Assessor no exigeix dedicació exclusiva ni dóna
dret a remuneració, llevat de la percepció de dietes, fixades
reglamentàriament, per assistència a les reunions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, conformement
amb la Junta de Portaveus, va adoptar, en data 12 de gener de
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2016, les Normes reguladores per a l’elecció dels membres del
Consell Assessor de Continguts i Programació de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, el punt novè de les quals
disposa que la Presidència del Parlament ordenarà la publicació
del nomenament dels membres del Consell Assessor de
Continguts i Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, alhora que
preveu que la promesa o el jurament es realitzi davant la Mesa
del Parlament, després d’haver-se’n publicat el nomenament en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de desembre de 2020, d’acord amb les Normes reguladores per
a l’elecció dels membres del Consell Assessor de Continguts i
Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, ja esmentades, ha elegit la membre que ha de formar
part del Consell Assessor de Continguts i de Programació de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, atesa la
renúncia de la Sra. Margarita Hernández i Vinent.

Per tot això, dict la següent

Resolució

S’ordena la publicació del nomenament de la Sra. Margarita
Sintes i Gomila com a membre del Consell Assessor de
Continguts i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, atesa la renúncia al càrrec de la Sra.
Margarita Hernández i Vinent.

De la mateixa manera, s’ordena la publicació del
nomenament esmentat al Butlletí Oficial de les Illes Balears i
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 3 de desembre de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual

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

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 desembre de 2020, després d’un debat i una votació de
totalitat, acordà validar el Decret Llei 13/2020, de 23 de
novembre, pel qual s’estableixen mesures urgents per pal·liar
els efectes de la situació creada per la COVID-19 a l’àmbit dels
contractes de concessió de serveis de transport públic regular
de persones per carretera d’ús general (Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 199 de 23 de novembre de 2020).

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
No-tramitació com a projecte de llei del Decret Llei

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre de 2020, rebutjà, per 26 vots a favor, 30 en contra
i cap abstenció, la tramitació com a projecte de llei del decret
llei esmentat a l'enunciat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Presa en consideració de la Proposta de reforma del

Reglament del Parlament de les Illes Balears (RGE núm.
17480/20).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre de 2020, prengué en consideració, per 57 vots a
favor, cap en contra i cap abstenció, la proposta de reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

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

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de
novembre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 8775/20, relativa a mesures urgents per
a dones vulnerables, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar, en coordinació amb els consells
insulars, els serveis que permetin garantir una atenció
integral a les dones víctimes de violència masclista i als
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seus fills i filles menors, tenint en compte els increments de
denúncies. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar mesures específiques per als
grups de dones amb major vulnerabilitat econòmica i social:
famílies monoparentals amb baixos ingressos, dones grans
soles, dones amb problemes psiquiàtrics, dones amb
discapacitat, dones en situació administrativa irregular,
víctimes de violència masclista o en situació d’abús,
explotació sexual, tracta i/o prostitució, etc. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar desenvolupant el Pla Autonòmic
contra l’explotació sexual de dones i nines i a seguir
reforçant els projectes formatius per a les dones que estan
sortint de la prostitució. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al desenvolupament d'un Pla contra la
violència masclista contra les dones grans, garantint el dret
a una plaça de residència de tercera edat en els casos que es
necessiti i en tot cas facilitant a les dones grans víctimes de
violència masclista, els recursos socials, jurídics i
psicològics perquè puguin gaudir d’un envelliment en pau
i sense violència.

A la seu del Parlament, 9 de desembre de 2020
La secretària de la comissió
Mercedes Garrido i Rodríguez
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de
novembre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 8985/20, relativa a defensa del
periodisme i de la informació territorial de TVE a les Illes
Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina i el
valor de l’informatiu territorial de RTVE-Illes Balears
durant més de 40 anys, que ha contribuït a la informació de
proximitat, la cohesió social i territorial de les nostres illes,
i el paper clau que ha tingut i té en el foment de la llengua
catalana. 

2. El Parlament de les Illes Balears demana a la Direcció de
RTVE el manteniment de l’informatiu territorial de les Illes
Balears, respectant, com a mínim, el format, els minuts i la
franja horària actual. 

3. El Parlament de les Illes Balears trasllada el seu suport
als treballadors de RTVE de les Illes Balears i als de la
resta de les delegacions territorials, i insta RTVE a garantir
els llocs de feina de tots ells. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta RTVE a cobrir,
com a mínim, les places de redactors a totes les illes, tal i
com ho fa amb les diputacions a altres comunitats
autònomes. 

5. El Parlament de les Illes Balears reconeix el paper clau
i estratègic dels mitjans de comunicació local com a agents
socials imprescindibles en una democràcia consolidada, així
com la necessitat de la seva supervivència per tal de
mantenir la riquesa i la pluralitat informativa que, ara, es
veu amenaçada. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a obrir línies d’ajudes a tots els mitjans de
comunicació, incloent els mitjans locals, i que aquestes
siguin finalistes per preservar els llocs de feina dels
treballadors d’aquests mitjans.

A la seu del Parlament, 9 de desembre de 2020
La secretària de la comissió
Mercedes Garrido i Rodríguez
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de
novembre de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 9159/20, relativa a reacció als escàndols
que esquitxen la Corona d'Espanya, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés dels
Diputats a emprendre els canvis normatius necessaris per
posar fi a la inviolabilitat de la figura del Rei prevista a
l’apartat tercer de l’article 56 de la Constitució Espanyola
del 1978, almenys en tot allò que sigui relatiu a les
activitats alienes a la seva funció constitucional.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Centro de
Investigaciones Sociológicas, organisme demoscòpic públic
adscrit al Ministeri de la Presidència, a tornar a incloure la
pregunta sobre la preferència dels ciutadans sobre la forma
d’estat -monarquia o república- en els baròmetres que
realitza mensualment, que va deixar de formular el maig de
2015.

A la seu del Parlament, 9 de desembre de 2020
La secretària de la comissió
Mercedes Garrido i Rodríguez
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró
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2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre
de 2020, rebutjà els Punts 1, 3 i 5 de la Proposició no de llei
RGE núm. 9159/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reacció als escàndols que esquitxen la Corona d'Espanya, amb
el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 12, vots a favor 4, vots en contra 8 i

abstencions 0.
• Punts 3 i 5: vots emesos 12, vots a favor 3, vots en contra

8 i abstencions 1.

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

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la consellera de Salut i Consum,

davant la Comissió de Salut, sobre la classificació per colors
de les persones infectades per COVID-19 a les residències
de les Illes Balears (RGE núm. 9502/20).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 2 de desembre de 2020, tengué lloc la
compareixença de la consellera de Salut i Consum, qui,
acompanyada del director general, de la directora assistencial
i de la subdirectora d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació
Sociosanitària, Salut Mental i Malalties poc freqüents del
Servei de Salut, del cap de Gabinet, de la cap de Premsa i de
l'assessora parlamentària, informà sobre el tema indicat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen de la Comissió d'Hisenda i

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

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts, en sessió dels dies 9,
10 i 11 de desembre de 2021, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat a l'enunciat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

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

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 17895/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reptes davant la reactivació de l'activitat turística.

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

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, està
preparat el Govern per afrontar els reptes de la reactivació de
l'activitat turística a les Illes Balears?

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

B)
RGE núm. 17896/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a data de sortida de Mallorca del nivell 4.

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, quan calcula que Mallorca sortirà del nivell
4?

Palma, a 18 de desembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
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C)
RGE núm. 17897/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a calendari de vacunació previst
a la nostra comunitat autònoma.

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

Sra. Consellera, quin calendari hi ha previst a la nostra
comunitat sabent que a Europa comença dia 27 de desembre?

Palma, a 18 de desembre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 17898/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures restrictives davant una possible tercera onada de
la pandèmia de la COVID-19.

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.

Presidenta, considera que la nostra comunitat autònoma està
preparada per fer front a més mesures restrictives davant la
previsible tercera onada de la pandèmia de la COVID-19?

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

E)
RGE núm. 17899/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
compensació a les empreses de transport de les Illes per la
COVID-19.

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

L'esmena acceptada a MÉS per Menorca que estableix unes
quanties de 2.25 milions d'euros per a Eivissa i 2.05 milions
d'euros per a Menorca per compensar les pèrdues de les
empreses de transport, és un avanç dels fons prevists per l'Estat
o una aportació extra?

Palma, a 18 de desembre de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

F)
RGE núm. 17940/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
gestió sanitària, econòmica i social realitzada pel Govern
aquest any.

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

Sra. Armengol, quin balanç fa de la gestió sanitària,
econòmica i social realitzada pel seu govern enguany?

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

G)
RGE núm. 17942/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a mà d'obra temporal a les explotacions agràries.

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

Sra. De la Concha, quines actuacions du a terme la
Conselleria d'Agricultura per assegurar la suficient mà d'obra
temporal a les explotacions agràries?

Palma, a 18 de desembre de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

H)
RGE núm. 17948/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Commonwealth
mediterrània.

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

Té previst fer passes per materialitzar la Commonwealth
mediterrània proposada pel president de la Generalitat
valenciana?

Palma, a 18 de desembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró
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I)
RGE núm. 17949/20, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
problemàtica amb la saturació dels laboratoris que fan
PCR a residents de les Illes Balears a la Península.

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

Ha resolt la conselleria la problemàtica amb la saturació
dels laboratoris que fan PCR per a residents de les Illes Balears
que s'han de desplaçar de la Península a les Illes Balears?

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

J)
RGE núm. 17951/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
negociacions amb l'Estat per a la cessió a Foment o a
l'Ajuntament de Palma dels antics quarters de Son
Busquets.

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

Com valora el Govern l'estat de les negociacions amb l'Estat
per a la cessió a Foment o a l'Ajuntament de Palma dels antics
quarters de Son Busquets?

Palma, a 18 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

K)
RGE núm. 17952/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls
sanitaris que s'estan efectuant a ports i aeroports per
detectar possibles casos de COVID-19.

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

Considera que són efectius els controls sanitaris que s'estan
efectuant a ports i aeroports per detectar possibles casos de
COVID-19 en els viatgers que arriben a la nostra comunitat
autònoma?

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

L)
RGE núm. 17953/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Balears com a referent i primera destinació de la
Mediterrània.

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

Sr. Conseller de Turisme, com té previst complir amb la
seva afirmació que "Balears tornarà a ser referent i la primera
destinació de la Mediterrània"?

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

M)
RGE núm. 17954/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes
d'espera d'amarraments en els ports de la comunitat
autònoma.

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

Com pensa el Govern resoldre les llistes d'espera dels
amarraments en els ports que gestiona la comunitat autònoma?

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

N)
RGE núm. 17955/20, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nova adjudicatària dels serveis informatius
d'IB3.

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

Quina valoració li mereix al Govern la nova adjudicatària
dels serveis d'informatius d'IB3?

Palma, a 18 de desembre de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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O)
RGE núm. 17956/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajust
de la flota pesquera a la Mediterrània occidental.

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

Com qualifica la Sra. Conselleria d'Agricultura l'acord final
europeu sobre el nou ajust de la flota a la Mediterrània
occidental?

Palma, a 18 de desembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

P)
RGE núm. 17957/20, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
instal·lació d'aparells de purificació d'aire a centres
educatius de les Illes Balears.

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

Sr. Conseller d'Educació, pot garantir que estaran instal·lats
els equips de purificació d'aire en els centres educatius de les
Illes Balears el proper mes de gener?

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

Q)
RGE núm. 17958/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres del
CEPA Joan Mir i Mir.

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

Quina és la previsió del Govern quant a les obres del CEPA
Joan Mir i Mir?

Palma, a 18 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

R)
RGE núm. 17960/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cribratge
massiu a la població de les nostres illes per detectar
possibles casos de COVID-19.

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

Sra. Armengol, per quin motiu no realitza un cribratge
massiu a la població de les nostres illes per detectar possible
casos de COVID-19?

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

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Admissió de l'escrit RGE núm. 17828/20, del Govern de

les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 14/2020, de 9 de
desembre, de mesures urgents en determinats sectors
d'activitat administrativa.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de desembre de 2020, havent estat publicat en el BOIB núm.
206, de 10 de desembre de 2020, el Decret llei 14/2020, de 9
de desembre, de mesures urgents en determinats sectors
d'activitat administrativa, acorda, conformement amb l’establert
als articles 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
i 157 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, de
preveure’n el debat i la votació de totalitat per a la validació
expressa pel Ple del Parlament, en el termini improrrogable de
trenta dies subsegüents al de la promulgació.

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

Vicenç Thomas i Mulet
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