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AP) RGE núm. 17912/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes
el mes d'octubre de 2020 del centre (CIMI) Es Mussol.
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AQ) RGE núm. 17913/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes
el mes de novembre de 2020 del centre (CIMI) Es Mussol.
4517
AR) RGE núm. 17914/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes
el mes de desembre de 2020 del centre (CIMI) Es Mussol.
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AS) RGE núm. 17915/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes
el mes de setembre de 2020 del centre (CIMI) Es Fusteret.
4518
AT) RGE núm. 17916/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes
el mes d'octubre de 2020 del centre (CIMI) Es Fusteret.
4518
AU) RGE núm. 17917/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes
el mes de novembre de 2020 del centre (CIMI) Es Fusteret.
4518
AV) RGE núm. 17918/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes
el mes de desembre de 2020 del centre (CIMI) Es Fusteret.
4518
AW) RGE núm. 17919/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns produïts
el mes de setembre de 2020 del centre (CIMI) Es Pinaret.
4518
AX) RGE núm. 17920/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns produïts
el mes d'octubre de 2020 del centre (CIMI) Es Pinaret.
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AY) RGE núm. 17921/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns produïts
el mes de novembre de 2020 del centre (CIMI) Es Pinaret.
4519
AZ) RGE núm. 17922/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns produïts
el mes de desembre de 2020 del centre (CIMI) Es Pinaret.
4519
BA) RGE núm. 17923/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns produïts
el mes de setembre de 2020 del centre (CIMI) Es Mussol.
4519
BB) RGE núm. 17924/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns produïts
el mes d'octubre de 2020 del centre (CIMI) Es Mussol.
4519
BC) RGE núm. 17925/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns produïts
el mes de novembre de 2020 del centre (CIMI) Es Mussol.
4519
BD) RGE núm. 17926/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns produïts
el mes de desembre de 2020 del centre (CIMI) Es Mussol.
4519
BE) RGE núm. 17927/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns produïts
el mes de setembre de 2020 del centre (CIMI) Es Fusteret.
4520
BF) RGE núm. 17928/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns produïts
el mes d'octubre de 2020 del centre (CIMI) Es Fusteret.
4520
BG) RGE núm. 17929/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns produïts
el mes de novembre de 2020 del centre (CIMI) Es Fusteret.
4520
BH) RGE núm. 17930/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns produïts
el mes de desembre de 2020 del centre (CIMI) Es Fusteret.
4520
BI) RGE núm. 17931/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions produïdes
d'agost a desembre de 2020 al centre (CIMI) Es Pinaret.
4520
BJ) RGE núm. 17932/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions produïdes
d'agost a desembre de 2020 al centre (CIMI) Es Mussol.
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BK) RGE núm. 17933/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions produïdes
d'agost a desembre de 2020 al centre (CIMI) Es Fusteret.
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BL) RGE núm. 17934/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a
treballadors produïdes d'agost a desembre de 2020 al centre (CIMI) Es Pinaret.
4521
BM) RGE núm. 17935/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a
treballadors produïdes d'agost a desembre de 2020 al centre (CIMI) Es Mussol.
4521
BN) RGE núm. 17936/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a
treballadors produïdes d'agost a desembre de 2020 al centre (CIMI) Es Fusteret.
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BO) RGE núm. 17937/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2020 per l'Institut Balear de la Joventut (IBJove).
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BP) RGE núm. 17938/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2020 per a l'Oficina de defensa dels drets de la infància i l'adolescència (OBIA).
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BQ) RGE núm. 17945/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a abast de les actuacions al CEIP
Mare de Déu de Gràcia (Maó).
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BR) RGE núm. 17946/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a abast de les actuacions al CEIP
Castell de Santa Àgueda (Ferreries).
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BS) RGE núm. 17947/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les actuacions de
l'IBISEC a Menorca durant l'any 2020.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 17712/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa de protocols COVID-19 per rebre amb garanties
sanitàries el trànsit marítim i els creuers en particular, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
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B) RGE núm. 17772/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures d'ajuda als treballadors autònoms, davant la Comissió
de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
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C) RGE núm. 17825/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a donació per part del Govern central i la comunitat autònoma
de les Illes Balears de la quantia equivalent a l'IVA recaptat pels productes donats per la ciutadania a les campanyes de recollida
d'aliments, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
4524
D) RGE núm. 17827/20, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a control de preus de lloguers abusius, garanties per a
persones arrendatàries i petits propietaris/es, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació.
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E) RGE núm. 17894/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a suport urgent als mitjans de
comunicació privats, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
4528
F) RGE núm. 17941/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reprovació de la vicepresidenta del Parlament de
les Illes Balears, Sra. Gloria Santiago, per afirmar públicament que "Espanya és un estat feixista", davant la Comissió de l'Estatut dels
Diputats i les Diputades (procediment d'urgència).
4528
G) RGE núm. 17961/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a restabliment de l'atenció presencial a Ciutadella dels diferents serveis
d'atenció a les persones que presta el Govern de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
4529
H) RGE núm. 17966/20, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a preservació i defensa dels llocs de feina a Air Europa,
davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 10274/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a comunicacions de venda d'habitatge de protecció oficial.
4530
B) A la Pregunta RGE núm. 2564/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volum
d'aigua potable que ha subministrat ABAQUA a l'Ajuntament de Ciutadella durant el 2019 procedent de la dessaladora de Ciutadella.
4531
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C) A la Pregunta RGE núm. 2565/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de subministrament d'aigua potable de la dessaladora de Ciutadella el 2020.
4531
D) A la Pregunta RGE núm. 2915/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients de
desnonaments que s'han executat els anys 2016, 2017, 2018 i 2019 a habitatges de protecció oficial públics en el municipi de Son
Servera.
4531
E) A la Pregunta RGE núm. 2916/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients de
desnonaments que s'han executat els anys 2016, 2017, 2018 i 2019 a habitatges de protecció oficial públics en el municipi de
Valldemossa.
4531
F) A la Pregunta RGE núm. 2917/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients de
desnonaments que s'han executat els anys 2016, 2017, 2018 i 2019 a habitatges de protecció oficial públics en el municipi de Vilafranca
de Bonany.
4531
G) A la Pregunta RGE núm. 3589/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a redacció del projecte per fer arribar el tren a Alcúdia.
4532
H) A la Pregunta RGE núm. 3596/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserves
estratègiques de sòl.
4532
I) A la Pregunta RGE núm. 3597/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions
d'habitatges de protecció oficial a reserves estratègiques de sòl.
4532
J) A la Pregunta RGE núm. 3598/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a demandants
d'habitatges de protecció oficial a reserves estratègiques de sòl.
4533
K) A la Pregunta RGE núm. 3599/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de protecció oficial a reserves estratègiques de sòl construïts.
4533
L) A la Pregunta RGE núm. 3600/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de protecció oficial a reserves estratègiques de sòl en tràmit.
4533
M) A les Preguntes RGE núm. 4336 a 4347/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a vessaments fecals a la mar de què hagi tengut coneixement el Govern de les Illes Balears durant els anys 2017, 2018 i 2019 a les illes
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
4534
N) A la Pregunta RGE núm. 4663/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
projecte de conducció de Maria de la salut-Petra de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental.
4535
O) A la Pregunta RGE núm. 5179/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a criteris que determinen el nombre de vagons dels trens d'SFM en els diferents trajectes.
4536

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 17829/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, sobre el mal funcionament de les oficines del SEPE a les Illes Balears i les actuacions que pensa dur a terme el
Govern per tal d'agilitar-lo.
4536

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 17526/20.

4536

B) Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE núm. 14923/20.

4536

C) Habilitació dels dies necessaris per tal que la Comissió de Reglament i la ponència corresponent puguin dur a terme sessions
extraordinàries des de la finalització de l'actual període de sessions fins al proper dia 31 de gener de (escrit RGE núm. 17444/20).
4536
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Article 122 ter

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. REFORMA DEL REGLAMENT DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de desembre de 2020, aprovà la Reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 22 de desembre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
REFORMA DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT
DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La situació d’emergència de salut pública provocada per la
COVID-19 ha fet palès que el Reglament del Parlament de les
Illes Balears no està adequat per donar resposta a les
necessitats del Parlament en aquestes circumstàncies.
És necessari i indispensable adaptar aquesta norma a les
necessitats actuals i a d’altres que es poguessin donar en el
futur que puguin impedir als diputats i a les diputades exercir
les seves funcions i al Parlament el desenvolupament de la seva
activitat amb plenes garanties democràtiques.
Article únic
S’afegeix un nou títol, el títol V bis, al Reglament del
Parlament de les Illes Balears, amb el següent contingut:
“TÍTOL V BIS
DEL FUNCIONAMENT DEL PARLAMENT EN
CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS
Capítol I
De la declaració de l’existència de circumstàncies d’àmbit
general de caràcter greu i extraordinari que impedeixin la
participació presencial dels diputats i les diputades
Article 122 bis
Les mesures excepcionals contingudes en aquest títol
són aplicables amb l’objectiu de garantir el bon
funcionament del Parlament i el desenvolupament d’una
activitat parlamentària normalitzada, quan es produeixen
circumstàncies d’àmbit general de caràcter greu i
extraordinari que impedeixin la participació presencial dels
diputats i les diputades que integren els òrgans del
Parlament de les Illes Balears, com la força major, la crisi
sanitària o greus problemes de connectivitat aèria, entre
d’altres.

El president o la presidenta del Parlament a iniciativa
pròpia o, mitjançant sol·licitud raonada, dos grups
parlamentaris o una cinquena part dels diputats i les
diputades podran promoure l’aplicació de les mesures
excepcionals contingudes en aquest títol.
Article 122 quater
1. Correspon a la Mesa del Parlament, mitjançant el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres,
d’acord amb la Junta de Portaveus, adoptar la declaració de
l’existència de les circumstàncies recollides a l’article 122
bis anterior. Aquest acord produirà efectes immediats.
2. La Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus queden
automàticament habilitades per reunir-se telemàticament,
des de l’inici del procediment i fins a la finalització de
l’aplicació de les mesures excepcionals, i s’atorga als
acords que s’hi puguin adoptar plena validesa jurídica.
Article 122 quinquies
La declaració adoptada per la Mesa i la Junta de
Portaveus a què es refereix l’article 122 quater.1 anterior
haurà de ser ratificada pel Ple quan així ho sol·licitin, dins
les 48 hores següents, dos grups parlamentaris o una
cinquena part dels diputats i les diputades. Si el Parlament
estigués reunit, el debat i la votació sobre l’esmentada
ratificació s’inclourà com a primer punt de l’ordre del dia
de la primera sessió plenària que se celebri. Si el Parlament
no es trobàs reunit, el debat i la votació sobre la dita
ratificació s’haurà de fer en el termini improrrogable de set
dies, per la qual cosa el plenari serà convocat a l’efecte.
En cas que el Ple no ratificàs la declaració adoptada per
la Mesa i la Junta de Portaveus, quedaran sense efecte les
mesures excepcionals que s’haguessin adoptat.
Article 122 sexies
Si el Parlament de les Illes Balears estigués dissolt, les
competències que corresponen a la Mesa de la cambra, a la
Junta de Portaveus i al plenari amb relació a la declaració
prevista a l’article 122 quater.1 anterior, seran exercides
respectivament per la Mesa de la Diputació Permanent, pels
representants dels grups parlamentaris a la Diputació
Permanent i per la Diputació Permanent.
Article 122 septies
1. Les mesures contingudes en aquest títol seran aplicables
durant el termini que hagin fixat la Mesa i la Junta de
Portaveus i tindran una durada màxima de quinze dies
naturals.
2. L’acord pres per la Mesa i la Junta de Portaveus podrà
ser objecte de successives pròrrogues d’una durada màxima
de quinze dies naturals cadascuna, conformement amb el
procediment i els requisits establerts als anteriors articles
d’aquest títol.
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Article 122 octies
Les mesures excepcionals quedaran sense efecte
transcorregut el termini establert o per decisió de la Mesa
del Parlament, adoptada mitjançant el vot favorable de la
majoria absoluta dels seus membres, d’acord amb la Junta
de Portaveus, a iniciativa del president o la presidenta del
Parlament o a sol·licitud de dos grups parlamentaris o d’una
cinquena part dels diputats i les diputades. Aquesta
sol·licitud s’haurà de fonamentar en causes objectives.
Article 122 novies
Mentre es mantinguin en vigor les mesures excepcionals
contingudes en aquest títol, el Parlament i els seus òrgans
mantenen totes les funcions i potestats que els atribueixen
l’Estatut d’Autonomia, les lleis i el Reglament del
Parlament. En tot cas, els drets i deures dels diputats i les
diputades recollits als capítols III i IV del títol II d’aquest
reglament s’han de garantir per la Mesa del Parlament.
En cap cas no seran aplicables les esmentades mesures
excepcionals a la sessió d’investidura a la persona
candidata proposada a la Presidència de la comunitat
autònoma.
Capítol II
De les mesures excepcionals
Article 122 decies
Les mesures excepcionals adoptades per la Mesa del
Parlament han de garantir el ple exercici dels drets dels
diputats i les diputades que participin virtualment a les
sessions dels òrgans de la cambra durant els debats i les
votacions dels assumptes que s’hi tractin.
Així mateix, han de garantir els drets que corresponguin
a altres intervinents en els debats, siguin membres del
Govern de les Illes Balears, siguin altres oradors o
oradores. La participació virtual d’aquests se sotmetrà als
mateixos requisits prevists pels diputats i les diputades a
l’article 122 duodecies següent.
Article 122 undecies
El sistema de participació virtual dels diputats i les
diputades ha de garantir el caràcter públic de la seva
participació i, en general, de totes les intervencions que
tinguin lloc durant els debats, excepte que es tracti de
sessions secretes; així com també la identificació dels
diputats i les diputades que integren els òrgans
parlamentaris i l’exercici ple dels seus drets.
Article 122 duodecies
Per tal que li siguin aplicables les mesures excepcionals
previstes al títol present, el diputat o la diputada que estigui
impossibilitat de participar presencialment a les sessions de
qualsevol òrgan del Parlament per causes relatives a la
declaració a què es refereix l’article 122 quater.1 anterior,
ho haurà de sol·licitar a la Mesa del Parlament tot
justificant-ne les raons de la impossibilitat.

La Mesa del Parlament podrà delegar-ne la decisió en
qualsevol dels seus membres, sense perjudici que aquest
hagi de retre compte de la seva resolució a la primera sessió
de la Mesa que se celebri.
Article 122 tredecies
Els diputats i les diputades que participen virtualment a
les sessions de qualsevol òrgan del Parlament tenen dret a
rebre individualitzadament, l’informe, el dictamen o la
documentació que hagin de servir de base als debats
inclosos a l’ordre del dia, almenys amb dos dies
d’antelació, llevat d’acord en sentit contrari de la Mesa del
Parlament o de la comissió, degudament justificat a tots els
diputats i les diputades. Les esmenes presentades a les
proposicions no de llei i a les mocions seran immediatament
trameses als diputats i les diputades que hagin de participar
virtualment a la sessió en què es debatin i es votin.
Article 122 quattordecies
La participació virtual dels diputats i les diputades i
d’altres intervinents en els debats parlamentaris està
sotmesa a les mateixes normes que regeixen per als que ho
fan presencialment; en particular a allò previst als articles
113, 117, 118 i, amb les adaptacions necessàries, 121, tots
ells del Reglament del Parlament.
La Presidència de la cambra dictarà, si escau, una
resolució de caràcter general, conformement amb l’article
33.2 del Reglament, per establir amb detall les condicions
en les quals s’han de desenvolupar les participacions
virtuals dels diputats i les diputades i d’altres intervinents.
Article 122 quindecies
1. Si durant una sessió que compti amb participació virtual
de diputats o diputades es produeix una incidència tècnica
que impedeixi la participació en el debat dels intervinents
o l’exercici del dret de vot dels diputats o les diputades,
aquell o aquella que presideixi la sessió ha de posposar la
substanciació de l’assumpte de l’ordre del dia afectat fins
que es resolgui la incidència. La substanciació d’aquest
assumpte es reprendrà immediatament després de finalitzat
l’assumpte que fos objecte de debat en el moment en què la
incidència es resolgui.
2. Aquell o aquella que presideixi la sessió l’ha de
suspendre si la incidència tècnica és deguda a causes que
afecten el funcionament del sistema.
3. No se suspendrà la sessió ni es posposaran el debat i la
votació d’un assumpte si la incidència tècnica afecta un
diputat o una diputada i aquest o aquesta presta el
consentiment perquè la sessió continuï sense la seva
participació virtual. Aquest consentiment es comunicarà a
qui presideixi la sessió, per un mitjà prèviament autoritzat.
Article 122 sedecies
1. Les funcions de la Presidència, les vicepresidències i les
secretaries durant les sessions del Ple no podran ser
exercides mitjançant la participació virtual dels titulars dels
càrrecs. Les sessions plenàries s’entendran vàlidament
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constituïdes si entre els diputats o les diputades que hi
participen presencialment s’hi troba almenys un dels
membres titulars de la Mesa del Parlament.

4505

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

Quan no hi siguin presents ni el president o la presidenta
ni cap dels vicepresidents o les vicepresidentes, presidiran
la sessió, seguint el seu ordre, els secretaris o les
secretàries. Quan sigui necessari, les funcions de la
secretaria seran exercides, seguint el seu ordre, pels
vicepresidents o les vicepresidentes i, en cas d’absència o
impossibilitat d’aquests, pel diputat o la diputada de menor
edat present a la sessió.

Article 122 octodecies
2. Les funcions de la Presidència, la vicepresidència i la
secretaria durant les sessions de les comissions no podran
ser exercides mitjançant la participació virtual dels titulars
dels càrrecs. S’entendran vàlidament constituïdes si entre
els diputats o les diputades que hi participen presencialment
s’hi troba almenys un dels membres de la Mesa de la
comissió.

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

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

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

Article 122 septdecies
1. Tractant-se de sessions del Ple i de comissió, els diputats
i les diputades afectats per les mesures excepcionals
emetran el seu vot pel procediment telemàtic habilitat a
l’efecte.
La Presidència de la cambra dictarà, si escau, una resolució
de caràcter general, conformement amb l’article 33.2 del
Reglament, per establir amb detall les condicions en les
quals s’han de desenvolupar les votacions virtuals dels
diputats i les diputades, garantint en tot cas que el vot
s’emeti una vegada finalitzat el debat.

Disposició final
La present disposició entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
També es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 22 de desembre de 2020
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomàs i Mulet

En qualsevol cas, l’article 99 del Reglament desplegarà
els seus efectes en els supòsits i amb les condicions que s’hi
regulen.
A les sessions del Ple i de les comissions que es
desenvolupin amb la participació virtual d’algun diputat o
alguna diputada, no seran admeses les votacions secretes.
Això no obstant, la Mesa del Parlament habilitarà els
mecanismes necessaris quan es tracti de nomenar persones
per votació secreta mitjançant papereta, d’acord amb
l’article 96.3 del Reglament. En aquest cas correspondrà a
la Presidència introduir la papereta rebuda telemàticament
dins l’urna, juntament amb la resta de paperetes ja
dipositades provinents del vot presencial. La Mesa del
Parlament habilitarà el sistema adequat per tal que els
diputats i les diputades que hi participin virtualment puguin
votar mitjançant papereta, garantint en tot cas la seguretat
de la votació i la seva inviolabilitat.
2. L’emissió del vot per procediment telemàtic garantirà la
identitat del diputat o la diputada que l’emet i el sentit del
seu vot.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual
es valida el Decret Llei 14/2020, de 9 de desembre, de
mesures urgents en determinats sectors d’activitat
administrativa (RGE núm. 17828/20).
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 22 desembre de 2020, després d’un debat i una votació
de totalitat, acordà validar el Decret Llei 14/2020, de 9 de
desembre, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat
administrativa (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 206 de
10 de desembre de 2020).
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Palma, a 22 de desembre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Sessions extraordinàries des de la finalització de l'actual
període de sessions fins a dia 31 de gener de 2021, per a la
Comissió de Reglament i la ponència corresponent (escrit
RGE núm. 17444/20).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de desembre de 2020, acorda la celebració de sessions
extraordinàries de la Comissió de Reglament i de la ponència
corresponent per tal de dur a terme l'estudi per a l'elaboració
d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament
del Parlament de les Illes Balears i d'actualització i adaptació
a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID19, des de la finalització de l'actual període de sessions fins al
proper dia 31 de gener de 2021.

cambra respecte del procediment de tramitació directa i en
lectura única per a aquest projecte.
Finalment, la Mesa, constituïda com a tal a la sessió de la
Junta de Portaveus del mateix dia, i després que aquesta s'hagi
pronunciat per unanimitat respecte de la proposta d'aplicació
del procediment de tramitació directa i en lectura única a
aquest projecte, acorda de proposar al Ple de la cambra
l'aplicació d'aquest procediment per al projecte de llei
esmentat.
En conseqüència, d'acord amb l'establert a l'article 201.4
del Reglament de la cambra, aquest projecte es troba exempt
del tràmit de participació ciutadana.
Palma, a 18 de desembre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern
CERTIFIC:

Palma, a 22 de desembre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Aplicació del procediment directe i en lectura única a 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
22 de desembre de 2020, acorda l'aplicació del procediment
directe i en lectura única a la proposta esmentada a l'enunciat,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular,
Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua
Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt.
Palma, a 22 de desembre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de desembre de 2020, d'acord amb el que disposa
l'article 124 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 17688/20, de modificació de la Llei
1/2014, de 21 de febrer, de cans d'assistència.
Així mateix, conformement amb l'article 153.1 del
Reglament de la cambra, la Mesa acorda de sotmetre a la
consideració de la Junta de Portaveus la proposta al Ple de la

Que el Consell de Govern, a proposta de la consellera
d'Afers Socials i Esports, en sessió de dia 30 de novembre,
adoptà, entre d'altres, el següent acord:
27. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de
modificació de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans
d'assistència.
La Constitució Espanyola, a l'article 14, reconeix el dret
d'igualtat de tots els espanyols davant la llei, sense que pugui
prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe,
religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social. Així mateix, a l'article 9.2, dirigeix un
mandat als poders públics 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 en la vida política, econòmica, cultural i social. Més
concretament, a l'article 49, dirigeix un mandat als poders
públics de realitzar una política de previsió, tractament,
rehabilitació i integració de les persones amb discapacitat
física, sensorial i psíquica, a qui prestaran l'atenció
especialitzada que requereixin i les empararan especialment per
al gaudi dels drets que el mateix títol (Títol I) atorga a tots els
ciutadans.
En desenvolupament d'aquestes previsions, el Reial decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, té per objecte garantir
el dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte, així com l'exercici
real i efectiu de drets per part de les persones amb discapacitat
en igualtat de condicions respecte de la resta de ciutadans, a
través de la promoció de l'autonomia personal, de
l'accessibilitat universal, de l'accés a l'ocupació, de la inclusió
en la comunitat i la vida independent i de l'eradicació de tota
forma de discriminació. Concretament, a l'article 23.2.c)
s'estableix que les condicions bàsiques d'accessibilitat i nodiscriminació establiran, per a cada àmbit o àrea, mesures
concretes per prevenir oi suprimir discriminacions, i per
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compensar desavantatges o dificultats. S'inclouran disposicions
sobre, almenys, els aspectes que es relacionen, entre ells,
suports complementaris, tals com altres formes de suport
personal o animal.
En l'àmbit autonòmic, l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
a l'article 16.4, estableix que les administracions públiques en
el marc de les seves competències respectives, han de promoure
les condicions necessàries perquè els drets socials de la
ciutadania de les Illes Balears i dels grups i col·lectius en els
quals s'integra siguin objecte d'una aplicació real i efectiva.
Endemés, a l'article 30.15, s'atorga a la comunitat autònoma la
competència exclusiva en les polítiques de protecció i suport a
les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials.
La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears, a l'article 3, estableix els objectius de l'actuació dels
poders públics en matèria de serveis socials, i entre ells, preveu
afavorir la igualtat efectiva de les persones, eliminant
discriminació per raó de sexe o de discapacitat, o per qualsevol
altra condició o circumstància personal o social arbitrària, i
impulsant polítiques d'integració laboral per a les persones amb
qualsevol tipus de discapacitat, així com vetllar pel respecte
dels principis ètics de la intervenció social, impulsant polítiques
d'integració laboral per a les persones amb qualsevol tipus de
discapacitat.
A l'article 6 s'estableix que són destinatàries dels serveis
socials, amb caràcter prioritari, les persones que estiguin en
alguna de les situacions que es relacionen, entre elles,
discapacitat física, psíquica o sensorial; així com discriminació
per raó de discapacitat, entre altres raons. També a l'article 7.a)
es reconeix a les persones destinatàries dels serveis socials el
dret a accedir al sistema de serveis socials en condicions
d'igualtat sense discriminació per raó de discapacitat, entre
altres.
La Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència de les
Illes Balears, té per objecte reconèixer i garantir el dret a
accedir, circular i romandre de les persones que, per qualsevol
tipus de discapacitat, siguin auxiliades per cans d’assistència.
Així mateix, vol establir els drets i les obligacions dels usuaris
i regular les activitats del control d'aquests animals i fixar les
condicions mínimes que ha de tenir un centre d'ensinistrament.
Tal com s'explica a l'exposició de motius de l'avantprojecte
de Llei de modificació de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de
cans d'assistència, s'observa la necessitat que no solament les
persones amb disfunció visual, auditiva o de mobilitat es
puguin valer de l’ajuda d’un ca d’assistència, sinó també de
forma excepcional les persones que pateixen un altre tipus de
discapacitats, físiques o sensorials, o trastorns endocrins, o
qualsevol tipus de malaltia, i que requereixin o puguin requerir,
o per a les quals sigui necessari o convenient, l’assistència de
cans d’assistència.
Així mateix, la Llei 1/2014, en l’article 3, classificava els
cans d’assistència en ca guia, ca de senyalització de sons i ca de
servei, i no donava cabuda a altres categories que sí que
recullen altres ordenaments jurídics, tant internacionals com
autonòmics, com són els cans d’avís o alerta mèdica i els cans
per a persones amb trastorns de l’espectre autista.
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En el marc de consideracions jurídiques i tècniques abans
referides. es fa necessari ampliar el marc normatiu instaurat per
la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d'assistència, per
adaptar-lo a la realitat i a les tècniques actuals i emprar el dret
de totes les persones que es puguin beneficiar de l'ajuda d'un ca
d'assistència.
La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes
Balears, a l'article 43, apartat 1, estableix que el Govern
exerceix la iniciativa legislativa mitjançant l'elaboració,
l'aprovació i la posterior remissió dels projectes de llei al
Parlament. També, a l'apartat 2 del mateix article, s'estableix
que una vegada aprovat el projecte de llei el Govern el trametrà
al Parlament en el termini de deu dies perquè es tramiti en la
forma prevista al reglament de la cambra i atenent el previst al
Reglament de la Comissió General de Consells Insulars.
En data 5 de novembre de 2020, es va emetre pel cap del
Departament de Relacions amb el Parlament i Coordinació
Normativa de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat,
l'informe preceptiu que es recull a l'article 59.2.b) de la Llei
1/2019, el qual conclou que la iniciativa és congruent amb
altres iniciatives tramitades pel Govern, que els tràmits són els
adequats i que no hi ha cap impediment a prosseguir les
actuacions en el procediment de tramitació de la norma
examinada. Posteriorment, en data 13 de novembre de 2020
s'ha emès la tercera versió de la memòria d'anàlisi d'impacte
normatiu que recull el contingut previst a l'article 60 de la Llei
1/2019.
La Conselleria d'Afers Socials i Esports, mitjançant la
Direcció General d'Atenció a la Dependència, té competències
en matèries d'atenció i suport a persones amb dependència, a
persones amb discapacitat, a persones de la tercera edat i a
altres col·lectius en situació de risc o de necessitat social,
segons l'article 2.5 del Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les
competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries
de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, rectificat pel Decret 22/2019, de 19 d'agost, de la
presidenta de les Illes Balears, i modificat pel Decret 36/2019,
de 20 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears.
En base a les anteriors consideracions jurídiques i
tècniques, el Consell de Govern adopta l'acord següent:
Primer. Aprovar el Projecte de llei de modificació de la
Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d'assistència.
Segon. Trametre el projecte de llei al Parlament de les Illes
Balears perquè es tramiti en la forma prevista al Reglament
de la cambra.
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.
Palma, a 30 de novembre de 2020
El secretari del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta
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A)

protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques,
psíquiques i sensorials.

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
1/2014, DE 21 DE FEBRER, DE CANS
D’ASSISTÈNCIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència,
reconeix i garanteix, a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, el dret d’accedir, circular i romandre de les persones
que, per qualsevol tipus de discapacitat, són auxiliades per cans
d’assistència.

I
II
La Constitució espanyola, la Convenció Internacional de les
Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió
Europea són normes bàsiques que reconeixen la necessitat de
fomentar la llibertat, la independència i la igualtat, així com
l’obligació d’adoptar mesures inclusives per remoure tots els
obstacles que limitin aquests drets. Suposen la consagració de
l’enfocament de drets de les persones amb discapacitat o
malaltes com a subjectes titulars de drets i l’obligació dels
poders públics de garantir que l’exercici d’aquests drets sigui
ple i efectiu.
La Constitució espanyola, en l’article 14, reconeix el dret
d’igualtat de tots els espanyols davant la llei, però, a més,
l’article 9.2 imposa als poders públics les obligacions de
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de
l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives,
i remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la
plenitud. Així mateix, l’article 20 de la Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat
insta els estats part a adoptar mesures efectives per assegurar
que les persones amb discapacitat gaudeixin de mobilitat
personal amb la màxima independència possible, com ara
facilitar l’accés de les persones amb discapacitat a formes
d’assistència humana o animal i a intermediaris, tecnologies de
suport, dispositius tècnics i ajudes per a la mobilitat de qualitat.
Finalment, l’article 49 de la Constitució espanyola disposa que
els poders públics han de dur a terme una política de previsió,
tractament, rehabilitació i integració de les persones amb
discapacitat física, sensorial o intel·lectual, a les quals s’ha de
prestar l’atenció especialitzada que requereixen, i les han
d’emparar especialment en el gaudi dels drets que el títol I de
la Constitució atorga a tota la ciutadania. En desenvolupament
d’aquestes previsions, el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29
de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social té per objecte garantir el dret a la igualtat d'oportunitats
i de tracte, així com l'exercici real i efectiu de drets per part de
les persones amb discapacitat en igualtat de condicions respecte
de la resta de ciutadans i ciutadanes, a través de la promoció de
l'autonomia personal, de l'accessibilitat universal, de l'accés a
l'ocupació, de la inclusió en la comunitat i la vida independent
i de l'eradicació de tota forma de discriminació.
En l'àmbit autonòmic, l'article 16.4 de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28
de febrer, estableix que les administracions públiques en el
marc de les seves competències respectives, han de promoure
les condicions necessàries perquè els drets socials de la
ciutadania de les Illes Balears i dels grups i col·lectius en els
quals s'integra siguin objecte d'una aplicació real i efectiva. A
més a més, l'article 30.15 d'aquest Estatut atorga a la comunitat
autònoma la competència exclusiva en les polítiques de

Les persones amb discapacitat o amb una malaltia limitant
i crònica constitueixen un sector de població heterogeni, però
ambdues poden tenir en comú la necessitat, en major o menor
mesura, de requerir garanties suplementàries per a viure amb
plenitud de drets o per a participar en igualtat de condicions
que la resta de ciutadans en la vida econòmica, social i cultural.
Aquesta igualtat de drets encara no és plena, la qual cosa
exigeix que les institucions redoblin els esforços amb vista a
aconseguir-la en compliment del mandat de l'article 9.2 de la
Constitució espanyola i de l'article 16.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.
En els darrers anys s’ha anat estenent progressivament
l’ajuda amb cans d’assistència no sols a les persones afectades
per discapacitats visuals sinó també a les afectades per
discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, ja que suposen
un suport important per millorar la seva autonomia personal i
la seva qualitat de vida. Fins ara, la normativa vigent a les Illes
Balears no preveia aquesta situació, i les persones usuàries de
cans d’assistència han constatat que, de vegades, se’ls denegava
l’entrada a llocs i transports públics, la qual cosa suposa una
limitació a la seva inclusió i participació social real i efectiva.
Una vegada constatades les capacitats dels cans d’alerta
mèdica com a cans d’assistència, s’observa la necessitat que no
solament les persones amb disfunció visual, auditiva o de
mobilitat es puguin valer de l’ajuda d’un ca d’assistència, sinó
també de forma excepcional les persones que pateixen un altre
tipus de discapacitats, físiques o sensorials, o trastorns
endocrins, o qualsevol tipus de malaltia, i que requereixin o
puguin requerir, o per a les quals sigui necessari o convenient,
l’assistència de cans d’assistència.
Un ca d’assistència es configura com una ajuda extra per a
les famílies integrades per persones amb diabetis, epilèpsia,
autisme o similar. Per a aquestes persones, els cans
d’assistència poden ser d’ajuda per controlar la malaltia,
donar-los seguretat i potenciar la seva independència i
interacció social, especialment per als infants. És una
alternativa molt eficaç a l’hora de millorar la vida dels pacients
i de les seves famílies.
Per tant, és evident la necessitat d’ampliar el marc normatiu
instaurat per la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans
d’assistència, per adaptar-lo a la realitat actual i emparar el dret
de totes les persones que es puguin beneficiar de l’ajuda d’un
ca d’assistència, a més de les reconegudes en la versió inicial
de la Llei 1/2014, a accedir a l’entorn i, per tant, a una
participació social efectiva.
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La Llei 1/2014, en l’article 3, classificava els cans
d’assistència en ca guia, ca de senyalització de sons i ca de
servei, i no donava cabuda a altres categories que sí que
recullen altres ordenaments jurídics, tant internacionals com
autonòmics, com són els cans d’avís o alerta mèdica i els cans
per a persones amb trastorns de l’espectre autista.
Aquesta modificació neix amb l’objectiu d’actualitzar la
normativa, i regular i ampliar les categories de cans
d’assistència i, per tant, el dret d’accés, circulació i
permanència de les persones usuàries d’aquests cans, a l’efecte
d’equiparar-les amb la resta de col·lectius reconeguts, afavorir
el seu dret a l’autonomia, aconseguir una igualtat real i efectiva
i facilitar la participació de tota la ciutadania, sense cap tipus
de discriminació, en la vida política, econòmica, cultural, social
i laboral.
Així mateix, s’afegeix l’aplicació de la normativa vigent en
l’acreditació de malaltia de les persones usuàries de cans
d’assistència, l’acreditació de la idoneïtat del ca i de la unitat
de vinculació, així com el reconeixement de cans ensinistrats a
altres comunitats autònomes.
IV
L’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, estableix els principis de bona regulació i disposa
que, en l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat
reglamentària, les administracions públiques han d’actuar
d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.
En l’exposició de motius o en el preàmbul, segons es tracti,
respectivament, d’avantprojectes de llei o de projectes de
reglament, ha de quedar prou justificada l’adequació de la
norma a aquests principis.
Per la seva banda, l’article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de
gener, del Govern de les Illes Balears, indica que, en l’exercici
de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, el Govern
de les Illes Balears ha d’actuar d’acord amb els principis de
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència, eficiència, qualitat i simplificació, establerts en
la normativa estatal bàsica. L’exposició de motius o el
preàmbul, segons es tracti, respectivament, d’avantprojectes de
llei o de projectes de reglament, ha d’informar sobre
l’adequació a aquests principis.
Respecte als principis de necessitat i eficàcia, cal assenyalar
el clar interès general de l’objecte d’aquesta disposició, dirigit
a promoure la igualtat efectiva de la ciutadania en l’exercici
dels seus drets i, específicament, les condicions per a la igualtat
plena i real de les persones amb discapacitat, mitjançant el
reconeixement i la garantia del dret d’accés a l’entorn per a les
persones que requereixin la utilització d’un ca d’assistència.
De conformitat amb el principi de proporcionalitat, la
disposició conté la regulació imprescindible per atendre la
necessitat que es vol cobrir amb la norma, després de constatar
que no hi ha altres mesures menys restrictives de drets o que
imposin menys obligacions a les persones destinatàries.
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En aplicació del principi de seguretat jurídica, cal
assenyalar que aquesta disposició s’adopta en l’exercici de les
competències atribuïdes a l’Administració de la Comunitat
Autònoma en l’àmbit corresponent i és coherent amb la resta de
l’ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea. Així,
s’enriqueix el marc normatiu, s’actualitza i se li dona un caire
estable, predictible, integrat, clar i de certitud, que en facilita el
coneixement i la comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la
presa de decisions de les persones i de les empreses.
Respecte al principi de transparència, les administracions
públiques han de possibilitar l’accés senzill, universal i
actualitzat a la normativa en vigor i als documents propis del
procés d’elaboració de normes, de conformitat amb el que
estableix l’article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern. Així
mateix, han de definir clarament els objectius de les iniciatives
normatives i la justificació corresponent en el preàmbul o
exposició de motius, i han de possibilitar que els destinataris
potencials tenguin una participació activa en l’elaboració de les
normes.
Amb caràcter previ a l’elaboració d’aquesta norma, s’ha
consultat la ciutadania perquè pugui expressar la seva opinió
sobre la iniciativa, i posteriorment s’ha sotmès el text als
tràmits d’audiència i d’informació pública corresponents
perquè les persones i els sectors afectats per aquesta
modificació hi poguessin fer les al·legacions que consideressin
pertinents.
Pel que fa als principis d’eficiència, qualitat i simplificació,
cal assenyalar que l’ampliació de l’àmbit objectiu i subjectiu
del dret d’accés que realitza la norma és perfectament
compatible amb l’ús que facin dels espais públics i privats la
resta d’usuaris, sense imposar o evitar càrregues
administratives innecessàries o accessòries i racionalitzant, en
l’aplicació, la gestió dels recursos públics.
Article primer
Modificació de l’article 1 de la Llei 1/2014, de 21 de febrer,
de cans d’assistència
L’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 1/2014, de 21 de febrer,
de cans d’assistència, queda modificat de la manera següent:
«1. Aquesta Llei té per objecte reconèixer i garantir el dret
d’accedir, circular i romandre de les persones que, per
qualsevol tipus de discapacitat o malaltia acreditada o
oficialment reconeguda, són auxiliades per cans
d’assistència. Així mateix, pretén establir els drets i les
obligacions dels usuaris, regular les activitats de control
d’aquests animals i fixar les condicions mínimes que ha de
tenir un centre d’ensinistrament.»
Article segon
Modificació de l’article 2 de la Llei 1/2014, de 21 de febrer,
de cans d’assistència
Es modifiquen les lletres a) i f) i s’inclou la lletra k) a
l’article 2 de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans
d’assistència, amb la redacció següent:
«a) Cans d’assistència: aquells que han estat ensinistrats
per centres especialitzats i oficialment reconeguts, per a
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l’acompanyament, la conducció, l’ajuda i l’auxili de
persones amb discapacitat o malaltia acreditada o
oficialment reconeguda.»
«f) Persona usuària: aquella persona amb qualsevol
tipus de discapacitat o malaltia acreditada o oficialment
reconeguda que gaudeix dels serveis prestats per un ca
d’assistència, oficialment reconegut i acreditat, i ensinistrat
específicament per complir determinades funcions. Aquesta
persona ha de tenir reconeguda la discapacitat o malaltia
mitjançant el certificat oficial.»

“discapacitat o malaltia acreditada o oficialment reconeguda”
respectivament.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 30 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

«k) Unitat de vinculació: és la unitat legalment
reconeguda formada per una persona usuària i el seu ca
d’assistència ».
Article tercer
Addició de dues noves lletres en l’article 3 de la Llei 1/2014,
de 21 de febrer, de cans d’assistència
S’afegeixen dues noves lletres, d) i e), en l’article 3 de la
Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència, amb la
redacció següent:
«d) Ca d’avís o alerta mèdica: el ca ensinistrat per avisar
d’una alerta mèdica a persones que pateixen una
discapacitat o crisis recurrents amb desconnexió sensorial
derivades d’una malaltia específica, com ara diabetis,
epilèpsia o una altra malaltia orgànica, o d’alguna altra
malaltia reconeguda d’acord amb la normativa sanitària
aplicable.
e) Ca per a persones amb trastorns de l’espectre autista:
el ca ensinistrat per promoure l’autonomia personal de les
persones usuàries mitjançant l’ajuda i l’assistència en les
activitats de la vida diària, preservar la seva integritat física,
controlar situacions d’emergència i guiar-les.»
Article quart
Modificació de l’article 5 de la Llei 1/2014, de 21 de febrer,
de cans d’assistència
L’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 1/2014, de 21 de febrer,
de cans d’assistència, queda modificat de la manera següent:
«1. Per a la formació dels cans destinats a
l’acompanyament, la conducció i l’auxili de les persones
amb discapacitat o malaltia acreditada o oficialment
reconeguda, els centres d’ensinistrament han de presentar
davant la conselleria competent en matèria de serveis
socials la declaració responsable corresponent. Una vegada
realitzada la inspecció pertinent, s’entendrà reconegut.
Aquest servei és d’àmbit suprainsular.»
Disposició final primera
Referències normatives
Les referències a “persones amb discapacitat” i
“discapacitat” de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans
d’assistència, i del Decret 73/2016, de 23 de desembre, sobre
els centres d’ensinistrament de cans d’assistència i els principis
generals del procediment per al reconeixement dels cans
d’assistència, s’han d’entendre fetes a “persones amb
discapacitat o malaltia acreditada o oficialment reconeguda” i

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de desembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 22 de desembre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 17754/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a PCR
realitzades des del dia 16 d'octubre de 2020 a dia 10 de
desembre de 2020 al personal docent i no docent dels
centres educatius de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes PCR s'han realitzat des de dia 16 d'octubre de 2020
a dia 10 de desembre de 2020 al personal docent i no docent
dels centres educatius de les Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

B)
RGE núm. 17755/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a PCR
realitzades des del dia 16 d'octubre de 2020 a dia 10 de
desembre de 2020 a alumnes d'infantil i batxiller dels
centres educatius de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quantes PCR s'han realitzat des de dia 16 d'octubre de 2020
a dia 10 de desembre de 2020 a alumnes d'infantil i batxiller
dels centres educatius de les Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

C)
RGE núm. 17756/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes infectats per COVID-19 a data 10 de desembre de
2020.

F)
RGE núm. 17759/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
tancades des del 25 de setembre de 2020 al 10 de desembre
de 2020 per contagis de COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes aules dels centres educatius de les Illes Balears han
estat tancades per contagis de COVID-19 des del 25 de
setembre de 2020 fins al 10 de desembre de 2020?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants alumnes dels centres educatius de les Illes Balears
estan infectats per COVID-19 a data 10 de desembre de 2020?
Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

D)
RGE núm. 17757/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes en quarantena a data 10 de desembre de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

G)
RGE núm. 17760/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes d'ensenyament obligatori infectats per COVID-19
a data 10 de desembre de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants alumnes d'ensenyament obligatori estan infectats per
COVID-19 a data 10 de desembre de 2020?
Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Quants alumnes dels centres educatius de les Illes Balears
estan en quarantena a data 10 de desembre de 2020?
H)
Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

E)
RGE núm. 17758/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes que han donat positiu des del 25 de setembre de
2020 al 10 de desembre de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants alumnes dels centres educatius de les Illes Balears
han donat positiu des de 25 de setembre de 2020 fins a dia 10
de desembre de 2020?
Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

RGE núm. 17761/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes d'ensenyament obligatori en quarantena per
COVID-19 a data 10 de desembre de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants alumnes d'ensenyament obligatori estan en
quarantena per COVID-19 a data 10 de desembre de 2020?
Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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I)

L)

RGE núm. 17762/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes d'ensenyament obligatori que han donat positiu
des del 25 de setembre de 2020 al 10 de desembre de 2020.

RGE núm. 17765/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professors i professores aïllats o en quarantena per
COVID-19 des de 25 de desembre de 2020 a 10 de desembre
de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants alumnes d'ensenyament obligatori de les Illes
Balears han donat positiu per COVID-19 des de dia 25 de
setembre fins a dia 10 de desembre de 2020?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants professors i professores han estat aïllats o en
quarantena per COVID-19 des de dia 25 de setembre de 2020
a dia 10 de desembre de 2020?

Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

J)
RGE núm. 17763/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament de centres educatius a causa de contagis per
COVID-19 des del 25 de setembre de 2020 al 10 de
desembre de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants centres educatius de les Illes Balears han estat
tancats per contagis de COVID-19 des de dia 25 de desembre
de 2020 fins a dia 10 de desembre de 2020?

M)
RGE núm. 17766/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mascaretes subministrades a cada centre educatiu de les
Illes Balears (públic o concertat) des de 25 de desembre de
2020 a 10 de desembre de 2020 (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes mascaretes s'han subministrat a cada centre
educatiu de les Illes Balears (públic o concertat) des de dia 25
de setembre de 2020 a dia 10 de desembre de 2020?

Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

K)
RGE núm. 17764/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professors i professores contagiats de COVID-19 des de 25
de desembre de 2020 a 10 de desembre de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants professors i professores han estat contagiats de
COVID-19 des de dia 25 de setembre de 2020 a dia 10 de
desembre de 2020?
Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

N)
RGE núm. 17767/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mascaretes subministrades a cada centre educatiu de les
Illes Balears (públic o concertat) des de 25 de desembre de
2020 a 10 de desembre de 2020 (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amb quina periodicitat s'han subministrat les mascaretes a
cada centre educatiu de les Illes Balears (públic o concertat)
des de dia 25 de setembre de 2020 a dia 10 de desembre de
2020?
Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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O)

R)

RGE núm. 17768/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mascaretes subministrades a cada centre educatiu de les
Illes Balears (públic o concertat) des de 25 de desembre de
2020 a 10 de desembre de 2020 (3).

RGE núm. 17771/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mascaretes subministrades a cada centre educatiu de les
Illes Balears (públic o concertat) des de 25 de desembre de
2020 a 10 de desembre de 2020 (6).

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

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

On s'han adquirit les mascaretes que s'han subministrat a
cada centre educatiu de les Illes Balears (públic o concertat)
des de dia 25 de setembre de 2020 a dia 10 de desembre de
2020?

Quines comissions o intermediacions s'han pagat per la
compra de les mascaretes subministrades a cada centre educatiu
de les Illes Balears (públic o concertat) des de dia 25 de
setembre de 2020 a dia 10 de desembre de 2020?

Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

P)

S)

RGE núm. 17769/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mascaretes subministrades a cada centre educatiu de les
Illes Balears (públic o concertat) des de 25 de desembre de
2020 a 10 de desembre de 2020 (4).

RGE núm. 17773/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a polígon logístic a Mallorca (I).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'empresa o les empreses adjudicatàries que
han subministrat les mascaretes a cada centre educatiu de les
Illes Balears (públic o concertat) des de dia 25 de setembre de
2020 a dia 10 de desembre de 2020?
Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Té previst la Conselleria de Mobilitat i Habitatge impulsar
un polígon logístic a Mallorca?
Palma, a 11 de desembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

T)
RGE núm. 17774/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a polígon logístic a Mallorca (II).

Q)
RGE núm. 17770/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mascaretes subministrades a cada centre educatiu de les
Illes Balears (públic o concertat) des de 25 de desembre de
2020 a 10 de desembre de 2020 (5).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quin preu global s'han adquirit les mascaretes
subministrades a cada centre educatiu de les Illes Balears
(públic o concertat) des de dia 25 de setembre de 2020 a dia 10
de desembre de 2020?
Palma, a 10 de desembre de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Té la Conselleria de Mobilitat i Habitatge en elaboració o
en tramitació algun expedient, projecte, programa o pla que
inclogui un polígon logístic a Mallorca?
Palma, a 11 de desembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
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U)

X)

RGE núm. 17775/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a polígon logístic a Mallorca (III).

RGE núm. 17782/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de vegades que la inspecció de transports
ha impedit a un autocar realitzar un servei per no tenir
renovada la targeta de transport durant l'any 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Als projectes que la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
està preparant per rebre fons europeus de la COVID-19, n'hi ha
algun que faci referència o previsió d'un polígon logístic a
Mallorca?

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 vegades la inspecció de transports ha impedit a un
autocar realitzar un servei per no tenir renovada la targeta de
transport durant l'any 2020?
Palma, a 14 de desembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 11 de desembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

V)

Y)

RGE núm. 17779/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a projectes i quantitats invertides per part de
l'Estat en transició energètica.

RGE núm. 17783/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a deures dels inspectors de transports.

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.
Ens pot detallar la Conselleria de Transició Energètica els
projectes i les quantitats on l'Estat ha invertit 70 milions d'euros
en transició energètica?

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.
En la realització d'inspeccions de transports els inspectors
tenen el deure de respectar els drets dels transportistes, auxiliar
en cas de problemes de salut i tractar les persones amb
respecte?
Palma, a 14 de desembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 14 de desembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

W)

Z)

RGE núm. 17780/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes per al foment d'autoconsum energètic
presentades i concedides l'any 2020.

RGE núm. 17853/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
escala d'accés a l'aparcament del port urbà de Ciutadella
(1).

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

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

Quantes peticions d'ajudes per al foment d'autoconsum
energètic s'han presentat l'any 2020 i quantes d'aquestes
peticions han rebut efectivament una ajuda econòmica?

Compleix la Llei d'accessibilitat, amb la supressió de
barreres arquitectòniques, l'escala d'accés a l'aparcament del
port urbà de Ciutadella, situat al costat de l'antiga estació
marítima, inclosa per Ports de les Illes Balears a la segona fase
de les obres d'aquests ports?

Palma, a 14 de desembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 16 de desembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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AA)
RGE núm. 17854/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
escala d'accés a l'aparcament del port urbà de Ciutadella
(2).

AD)
RGE núm. 17900/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a morts
d'usuaris de residències de les Illes Balears el mes de juliol
de 2020.

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

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

Disposa el projecte d'escala d'accés a l'aparcament del port
urbà de Ciutadella dels informes favorables de l'Ajuntament de
Ciutadella i el Consell Insular de Menorca, tota vegada que és
una obra pública, promoguda pel Govern de les Illes Balears a
través de Ports de les Illes Balears, a un espai públic del
municipi de Ciutadella?

Quin és el nombre de morts d'usuaris a les residències de
gent gran de les Illes Balears per la COVID-19 el juliol de
2020?, feu-ne la relació per illes i per nom de la residència.

Palma, a 16 de desembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AB)
RGE núm. 17855/20, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
escala d'accés a l'aparcament del port urbà de Ciutadella
(3).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Garanteix el projecte d'aquesta escala d'accés a l'aparcament
del Port de Ciutadella, que és una obra pública de nova
construcció, l'ús i l'accés de persones amb problemes de
mobilitat o amb discapacitat?
Palma, a 16 de desembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AC)
RGE núm. 17857/20, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a increment del persona tècnic
pres desbloquejar els projectes pendents a recursos hídrics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones es varen contractar amb la partida que es
va aprovar pel pressupost de 2020 d'incrementar el personal
tècnic per desbloquejar els projectes pendents a recursos
hídrics? En quines dates? Quin ha estat el cost total d'aquestes
contractacions el 2020?
Palma, a 16 de desembre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AE)
RGE núm. 17901/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a morts
d'usuaris de residències de les Illes Balears el mes d'agost
de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de morts d'usuaris a les residències de
gent gran de les Illes Balears per la COVID-19 l'agost de
2020?, feu-ne la relació per illes i per nom de la residència.
Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AF)
RGE núm. 17902/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a morts
d'usuaris de residències de les Illes Balears el mes de
setembre de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de morts d'usuaris a les residències de
gent gran de les Illes Balears per la COVID-19 el setembre de
2020?, feu-ne la relació per illes i per nom de la residència.
Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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AG)
RGE núm. 17903/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a morts
d'usuaris de residències de les Illes Balears el mes d'octubre
de 2020.

AJ)
RGE núm. 17906/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a morts
d'usuaris de residències de les Illes Balears a la segona
onada de COVID-19.

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

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

Quin és el nombre de morts d'usuaris a les residències de
gent gran de les Illes Balears per la COVID-19 l'octubre de
2020?, feu-ne la relació per illes i per nom de la residència.

Quin és el nombre de morts d'usuaris a les residències de
gent gran durant la segona onada, a les Illes Balears, per la
COVID-19?, feu-ne la relació per illes i per nom de la
residència.

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AH)
RGE núm. 17904/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a morts
d'usuaris de residències de les Illes Balears el mes de
novembre de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de morts d'usuaris a les residències de
gent gran de les Illes Balears per la COVID-19 el novembre de
2020?, feu-ne la relació per illes i per nom de la residència.
Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AI)

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AK)
RGE núm. 17907/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fugues produïdes el mes de setembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Pinaret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de fugues produïdes el mes de setembre
de 2020 del centre (CIMI) Es Pinaret?
Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

RGE núm. 17905/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a morts
d'usuaris de residències de les Illes Balears el mes de
desembre de 2020.

AL)
RGE núm. 17908/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fugues produïdes el mes d'octubre de 2020 del centre
(CIMI) Es Pinaret.

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

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

Quin és el nombre de morts d'usuaris a les residències de
gent gran de les Illes Balears per la COVID-19 el desembre de
2020?, feu-ne la relació per illes i per nom de la residència.

Quin és el nombre de fugues produïdes el mes d'octubre de
2020 del centre (CIMI) Es Pinaret?

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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AM)
RGE núm. 17909/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fugues produïdes el mes de novembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Pinaret.

AP)
RGE núm. 17912/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fugues produïdes el mes d'octubre de 2020 del centre
(CIMI) Es Mussol.

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

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

Quin és el nombre de fugues produïdes el mes de novembre
de 2020 del centre (CIMI) Es Pinaret?

Quin és el nombre de fugues produïdes el mes d'octubre de
2020 del centre (CIMI) Es Mussol?

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AN)
RGE núm. 17910/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fugues produïdes el mes de desembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Pinaret.

AQ)
RGE núm. 17913/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fugues produïdes el mes de novembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Mussol.

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

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

Quin és el nombre de fugues produïdes el mes de desembre
de 2020 del centre (CIMI) Es Pinaret?

Quin és el nombre de fugues produïdes el mes de novembre
de 2020 del centre (CIMI) Es Mussol?

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AO)
RGE núm. 17911/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fugues produïdes el mes de setembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Mussol.

AR)
RGE núm. 17914/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fugues produïdes el mes de desembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Mussol.

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

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

Quin és el nombre de fugues produïdes el mes de setembre
de 2020 del centre (CIMI) Es Mussol?

Quin és el nombre de fugues produïdes el mes de desembre
de 2020 del centre (CIMI) Es Mussol?

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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AS)
RGE núm. 17915/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fugues produïdes el mes de setembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Fusteret.

AV)
RGE núm. 17918/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fugues produïdes el mes de desembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Fusteret.

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

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

Quin és el nombre de fugues produïdes el mes de setembre
de 2020 del centre (CIMI) Es Fusteret?

Quin és el nombre de fugues produïdes el mes de desembre
de 2020 del centre (CIMI) Es Fusteret?

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AT)
RGE núm. 17916/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fugues produïdes el mes d'octubre de 2020 del centre
(CIMI) Es Fusteret.

AW)
RGE núm. 17919/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noretorns produïts el mes de setembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Pinaret.

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

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

Quin és el nombre de fugues produïdes el mes d'octubre de
2020 del centre (CIMI) Es Fusteret?

Quin és el nombre de no-retorns produïts el mes de
setembre de 2020 del centre (CIMI) Es Pinaret?

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AU)
RGE núm. 17917/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fugues produïdes el mes de novembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Fusteret.

AX)
RGE núm. 17920/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noretorns produïts el mes d'octubre de 2020 del centre (CIMI)
Es Pinaret.

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

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

Quin és el nombre de fugues produïdes el mes de novembre
de 2020 del centre (CIMI) Es Fusteret?

Quin és el nombre de no-retorns produïts el mes d'octubre
de 2020 del centre (CIMI) Es Pinaret?

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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AY)
RGE núm. 17921/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noretorns produïts el mes de novembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Pinaret.

BB)
RGE núm. 17924/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noretorns produïts el mes d'octubre de 2020 del centre (CIMI)
Es Mussol.

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

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

Quin és el nombre de no-retorns produïts el mes de
novembre de 2020 del centre (CIMI) Es Pinaret?

Quin és el nombre de no-retorns produïts el mes d'octubre
de 2020 del centre (CIMI) Es Mussol?

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AZ)
RGE núm. 17922/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noretorns produïts el mes de desembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Pinaret.

BC)
RGE núm. 17925/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noretorns produïts el mes de novembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Mussol.

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

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

Quin és el nombre de no-retorns produïts el mes de
desembre de 2020 del centre (CIMI) Es Pinaret?

Quin és el nombre de no-retorns produïts el mes de
novembre de 2020 del centre (CIMI) Es Mussol?

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BA)
RGE núm. 17923/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noretorns produïts el mes de setembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Mussol.

BD)
RGE núm. 17926/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noretorns produïts el mes de desembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Mussol.

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

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

Quin és el nombre de no-retorns produïts el mes de
setembre de 2020 del centre (CIMI) Es Mussol?

Quin és el nombre de no-retorns produïts el mes de
desembre de 2020 del centre (CIMI) Es Mussol?

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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BE)
RGE núm. 17927/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noretorns produïts el mes de setembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Fusteret.

BH)
RGE núm. 17930/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noretorns produïts el mes de desembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Fusteret.

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

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

Quin és el nombre de no-retorns produïts el mes de
setembre de 2020 del centre (CIMI) Es Fusteret?

Quin és el nombre de no-retorns produïts el mes de
desembre de 2020 del centre (CIMI) Es Fusteret?

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BF)
RGE núm. 17928/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noretorns produïts el mes d'octubre de 2020 del centre (CIMI)
Es Fusteret.

BI)

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

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

Quin és el nombre de no-retorns produïts el mes d'octubre
de 2020 del centre (CIMI) Es Fusteret?

Quin és el nombre d'autolesions produïdes d'agost a
desembre de 2020 al centre (CIMI) Es Pinaret?

RGE núm. 17931/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions produïdes d'agost a desembre de 2020 al centre
(CIMI) Es Pinaret.

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BG)
RGE núm. 17929/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noretorns produïts el mes de novembre de 2020 del centre
(CIMI) Es Fusteret.

BJ)

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

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

Quin és el nombre de no-retorns produïts el mes de
novembre de 2020 del centre (CIMI) Es Fusteret?

Quin és el nombre d'autolesions produïdes d'agost a
desembre de 2020 al centre (CIMI) Es Mussol?

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

RGE núm. 17932/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions produïdes d'agost a desembre de 2020 al centre
(CIMI) Es Mussol.

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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BK)
RGE núm. 17933/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions produïdes d'agost a desembre de 2020 al centre
(CIMI) Es Fusteret.

BN)
RGE núm. 17936/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors produïdes d'agost a desembre de
2020 al centre (CIMI) Es Fusteret.

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

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

Quin és el nombre d'autolesions produïdes d'agost a
desembre de 2020 al centre (CIMI) Es Fusteret?

Quin és el nombre d'agressions a treballadors produïdes
d'agost a desembre de 2020 al centre (CIMI) Es Fusteret?

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BL)
RGE núm. 17934/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors produïdes d'agost a desembre de
2020 al centre (CIMI) Es Pinaret.

BO)
RGE núm. 17937/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2020 per l'Institut
Balear de la Joventut (IBJove).

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

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

Quin és el nombre d'agressions a treballadors produïdes
d'agost a desembre de 2020 al centre (CIMI) Es Pinaret?

Del pressupost inicial aprovat corresponent a l'IBJove els
ingressos del qual provenen de transferències corrents capítols
4 i 7, de la Secció 17 Conselleria d'Afers Socials i Esports,
quina és l'execució pressupostària a data 31 de desembre de
2020?

Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BM)
RGE núm. 17935/20, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors produïdes d'agost a desembre de
2020 al centre (CIMI) Es Mussol.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'agressions a treballadors produïdes
d'agost a desembre de 2020 al centre (CIMI) Es Mussol?
Palma, a 17 de desembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Quins han estat els bloquejos practicats en el pressupost de
l'IBJove, o en les partides dels capítols 4 i 7 corresponents a les
transferències corrents a aquesta destinació en els pressuposts
de la CAIB 2020, que s'han dut a terme des de la Conselleria
d'Hisenda i Relacions Exteriors?
Palma, a 18 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BP)
RGE núm. 17938/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2020 per a l'Oficina de
defensa dels drets de la infància i l'adolescència (OBIA).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Del pressupost inicial aprovat corresponent a l'OBIA els
ingressos de la qual provenen de transferències corrents
capítols 4 i 7, de la Secció 17 Conselleria d'Afers Socials i
Esports, quina és l'execució pressupostària a data 31 de
desembre de 2020?
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Quins han estat els bloquejos practicats en el pressupost de
l'Oficina de defensa dels drets de la infància i l'adolescència, o
en les partides dels capítols 4 i 7 corresponents a les
transferències corrents a aquesta destinació en els pressuposts
de la CAIB 2020, que s'han dut a terme des de la Conselleria
d'Hisenda i Relacions Exteriors?

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

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

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

BQ)
RGE núm. 17945/20, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a abast de les
actuacions al CEIP Mare de Déu de Gràcia (Maó).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'abast de les actuacions que ha realitzat l'IBISEC
durant l'any 2020 al CEIP Mare de Déu de Gràcia (Maó) en
compliment de l'esmena als pressuposts de la CAIB per al 2020
amb RGE núm. 10180/2019?
Palma, a 18 de desembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BR)
RGE núm. 17946/20, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a abast de les
actuacions al CEIP Castell de Santa Àgueda (Ferreries).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'abast de les actuacions que ha realitzat l'IBISEC
durant l'any 2020 al CEIP Castell de Santa Àgueda (Ferreries)
en compliment de l'esmena als pressuposts de la CAIB per al
2020 amb RGE núm. 10181/2019?
Palma, a 18 de desembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

BS)
RGE núm. 17947/20, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les
actuacions de l'IBISEC a Menorca durant l'any 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.
Quina és la relació de les actuacions de l'IBISEC a Menorca
durant l'any 2020 i per quin import?

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de desembre de 2020, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 22 de desembre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 17712/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a posada en marxa de protocols COVID-19 per
rebre amb garanties sanitàries el trànsit marítim i els
creuers en particular, davant la Comissió de Turisme i
Treball (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 necessitat de
reactivar el trànsit marítim en general i els creuers en particular,
es fa necessari adoptar tot un seguit de mesures a fi de garantir
les mesures de seguretat sanitària que permetin aquesta
activitat. Per tant és necessari i urgent que la cambra impulsi
l'acció de govern en aquest sentit.
El sector turístic a Balears esta vivint una situació molt
crítica a tots els àmbits per la greu pandèmia de la COID-19, i
el turisme de creuers no es una excepció.
El sector dels creuers va acordar una suspensió voluntària
a tot el món durant el mes de març com a conseqüència de la
crisi sanitària, de tal manera que la feina anava encaminada a
reprendre les vendes a partir de setembre encara que ja en
aquell moment s’observà que no constaven escales en ports
com els de Balears.
El Govern de l'Estat va tancar els ports a l’activitat de
creuers cosa que encara manté, per la qual cosa les empreses
navilieres han començat a anular les escales previstes als ports
de Balears, amb especial incidència a Palma, dels creuers pel
Mediterrani que si han reiniciat ja a països com italià, Malta,
Grècia, França..., així com també han reiniciat Alemanya o
Noruega.
Aquesta prohibició afecta els creuers internacionals però no
els creuers entre ports nacionals, encara que requereixin una
autorització especial. De fet el Govern de Canàries va
intensificar la feina en aquest sentit amb diferents navilieres per
tal de poder iniciar l’activitat de creuers d’acord amb abans
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esmentades condicions, la qual cosa va ser una realitat el passat
mes d’octubre.
La Unió Europea ja va emetre a principis de juliol les
directrius sanitàries que regulen i recomanen com ha de ser el
turisme de creuers, que en alguns països ja han estat
transposades en normativa local autoritzant, baix el compliment
de aquestes condicions, el tràfic de creuers, però a Espanya
encara no ho ha fet.
Tal com manifesta la patronal CLIA, no resulta
comprensible que un ciutadà alemany, francès o britànic pugui
venir de vacances a Balears en avió però no en creuer, i
manifesten que estan a disposició de les autoritats per tal de fer
feina en la recuperació del turisme de creuers, en les condicions
que s’estableixin quant a la seva ordenació i amb totes les
garanties sanitàries, com en el cas d’altres activitats.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que faci feina amb Ports de les Illes Balears i Ports IB
de manera decidida per posar en marxa els protocols
COVID-19 i totes les mesures necessàries per rebre amb
garanties sanitàries el trànsit marítim i els creuers en particular.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer feina amb el Govern de l'Estat a curt, mig i llarg
termini en la reobertura gradual dels Ports de Balears als
creuers amb rutes internacionals, amb totes les garanties i
compliment de regulació i protocols sanitaris, per tal de no
perdre programacions futures o poder quedar, fins i tot, fora de
les rutes de la Mediterrània.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l'Estat que, conjuntament amb el sector
turístic de creuers, col·laborin i treballin per tal d’establir
corredors segurs marítims.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar, conjuntament amb les administracions
implicades i el sector turístic de creuers, la possibilitat de
efectuar creuers entre illes a l’arxipèlag Balear o península-Illes
Balears i que es pugui considerar com a pla pilot per tal de
testar els protocols sanitaris i el reinici de la activitat.
Palma, a 9 de desembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
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Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: La crisi derivada de la
pandèmia de la COVID-19 ha afectat greument a tots els
sectors. Un dels més afectats és el sector dels treballadors
autònoms, per tant consideram que és urgent i necessari que el
Parlament adopti tot un seguit d'acords adreçats a impulsar
l'economia i l'activitat d'aquest sector.
Ateses les greus circumstàncies que estem vivint a causa de
la pandèmia provocada per la COVID-19, conseqüències que
s’estan reflectint primer en el patiment de les víctimes i els
afectats, els seus familiar, patiment per la caiguda de la
economia, creixement de l’atur, caiguda del PIB…
Atès que Balears és la regió espanyola i europea que pitjor
s’està comportant, i amb els pitjors indicadors d’atur i
econòmics.
A Espanya hi ha al voltant de 3 milions d’autònoms i d’ells
el 22% te personal empleat, el que fa que siguin responsables
d’un de cada 5 treballadors del nostre país, i que Balears té
90.000 autònoms.
El final de la temporada turística ha estat prematura, per una
gestió de la pandèmia incorrecta i per una manca de mesures
preventives i de control sanitari en general. Si bé és cert que el
Govern Central va establir la obligatorietat de proves PCR per
als passatgers internacionals de països amb alt grau de contagis,
també és cert que el passatgers nacionals van quedar fora
d’aquesta mesura, per tant s'han de continuar implementant
mesures per mantenir la seguretat sanitària, l’exigència de test
COVID-19 a tots els passatgers que arribin a les Illes Balears,
per tal que la nostra comunitat autònoma es pugui constituir
com a destinació segura i contribuir a recuperar la nostra
principal activitat econòmica.
El Grup Parlamentari Popular hem presentat durant els
darrers mesos un seguit d’iniciatives en defensa dels autònoms
col·lectiu que ja ve molt malmès especialment en aquesta
pandèmia. Però l’hivern es presenta molt dur per als
treballadors autònoms i més agreujat amb el “toc de queda”,
per la qual cosa es fa més necessari que mai posar en marxa, de
manera urgent, mesures per salvar a aquests col·lectius.
Des de les diferents organitzacions i més concretament des
d’ATA, s’ha fet una important feina de defensa, reivindicació
i denuncia molt intensa durant la pandèmia, deixant en
evidencia la manca de protecció del Govern central i del
Govern balear respecte dels autònoms.
La Pimeef Eivissa i Formentera reclamen mesures urgents
per a evitar tancaments de restauració.

RGE núm. 17772/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures d'ajuda als treballadors autònoms,
davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment
d'urgència).

La Pime Menorca va exigir al Conseller de Treball,
Turisme i Model Econòmic, Iago Negueruela, que per tractar
la greu situació dels autònoms, convoqués la Mesa de Diàleg
Social i que exigís al Govern mesures per pal·liar els efectes
provocats per la crisi.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Els autònoms de Balears demanen que la prestació
extraordinària per cessament de l’activitat s’allargui fins a 30
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de març. UATAE va fer entrega d’un document al Ministeri de
Seguretat Social on es demanava una revisió dels criteris per a
que els autònoms de temporada poguessin rebre les ajudes.
Aquesta entitat adherida a Pimem assegurava que la
comunicació entre Palma i Madrid falla, quan no hi ha manera
de reconèixer les especificitats de les Balears.
Atès que s’ha produït també la pujada de cotització al règim
dels autònoms, la qual cosa es denunciada també per la
patronal.
En coherència amb les nostres iniciatives d’aquests mesos,
i les justes reivindicacions del col·lectiu, el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar els ERTO i les ajudes per cessament de
l’activitat fins al dia 31 de maig de 2021, sense perjudici de
possibles pròrrogues en funció de l’evolució de l’economia en
els sectors afectats.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
aplicar l’IVA del 4% al sector de l’hostaleria i l'IVA reduït del
10% a la perruqueries i gimnassos.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
fer una moratòria i exempció fiscal per a les empreses sense
ingressos mentre estigui vigent l’estat d’alarma.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
prorrogar durant 6 mesos la tarifa plana a tots els autònoms que
hi estiguin acollits.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
igualar les garanties i la seguretat jurídica establerta en el Pla
Me cuida per als treballadors per compte aliè als treballadors
autònoms, de tal manera que puguin accedir en similars
condicions a la cura de la família, si per causa de la COVID-19,
així fos necessari.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
reduir les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors
autònoms dels sectors econòmics més afectats per la pandèmia.
A ingrés zero, quota zero. A reducció d’ingrés 50% reducció de
50% a la quota. A reducció d’ingrés 25%, reducció del 25% a
la quota.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
desenvolupar un Pla d’ajudes al lloguer dels autònoms que
siguin obligats al tancament total de la seva activitat, i
progressiu per als que pateixin altre tipus de restriccions.
Creació d’una línia ICO d’ajudes al pagament del lloguer.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
la creació d’una nova línia de liquiditat dels préstecs ICO que
serveixi també per refinançar deute amb preferència per als
sectors econòmics més afectats per la crisis econòmica i sense
discriminar cap sector.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
reduir a la meitat els recàrrecs per impagament a les

cotitzacions a la Seguretat Social i del pagament de l'IRPF
mentre estigui vigent l’estat d’alarma.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a atendre l’especial situació dels autònoms de temporada on
s’inclogui els sectors cultural, musical, taurí i firaire, entre
d’altres.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a facilitar ajudes directes als sectors més afectats per les noves
restriccions per l’estat d’alarma, taxi, agències de viatge,
transport, oci nocturn, oci infantil.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a estendre les mesures de protecció als autònoms, als
professionals mutualistes, que s’aprovin com a mesures
extraordinàries per l’estat d’alarma.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les següents mesures adreçades a impulsar
l’activitat econòmica en general:
a) Suspendre la totalitat de la tarifa de l’impost sobre
estades turístiques a les Illes Balears fins al 31 de desembre de
2021, amb la finalitat de facilitar la recuperació de la difícil
temporada turística 2021.
b) Suspensió del cobrament de l’anualitat 2021 derivada de
la compra de places d’allotjaments i habitatges turístics, de
manera que l’anualitat es traslladi a 2022 i la compra s’acabi
pagant en 7 anys.
c) Reducció d’un 50% de la quota fixa tant pel que fa a
tarifa domèstica com a la que afecta la resta d’activitats
econòmiques, del cànon de sanejament d’aigües.
d) Eliminació fins a 31 de desembre de 2021 de totes les
taxes autonòmiques que incideixin sobre l’activitat econòmica
i reducció en un 30% de la resta de taxes.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, ateses les mesures restrictives imposades pel
Govern el passat 9 de desembre de 2020 com a conseqüència
de l'escalada en les dades de contagis de COVID-19 a Balears,
que afecten tots els sectors però de manera molt especial, els
empresaris de bars i restaurants, es facilitin ajudes suficients a
aquests sector a fons perdut per pal·liar els efectes negatius
derivats d'aquestes mesures.
Palma, a 9 de desembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 17825/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a donació per part del Govern central
i la comunitat autònoma de les Illes Balears de la quantia
equivalent a l'IVA recaptat pels productes donats per la
ciutadania a les campanyes de recollida d'aliments, 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
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següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: pel constatat augment
de la demanda d'usuaris en els menjadors socials i dels
sol·licitants d'aliments a entitats del tercer sector i l'increment
que s'està produint en el moment actual, provocat amb motiu de
la crisi socioeconòmica agreujada per la pandèmia de la
COVID-19.
Segons la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i
l'Exclusió Social a les Illes Balears (EAPN), 144.000 persones
vivien en 2019 a les nostres illes en risc de pobresa i/o exclusió
social, la qual cosa suposava el 12% de la població.
El nombre de persones en situació de vulnerabilitat està
augmentant de manera significativa a les nostres illes, amb
motiu de la pandèmia. Així, la taxa de risc de pobresa s'ha
incrementat i el percentatge de perill d'exclusió està entre els
més elevats d'Espanya, en aquest moment, amb un 21,5%, així
es posa de manifest a l'Informe social sobre els impactes de la
COVID-19 a Balears, elaborat per l'Observatori Social de les
Illes Balears.
Aquest col·lectiu de persones en risc de pobresa o
d'exclusió social són les destinatàries de les grans campanyes
de recollida d'aliments.
Durant la campanya de recollida d'aliments de 2019 es van
donar 21 milions de quilos d'aliments i productes d'higiene a
tota Espanya dels quals s'estima que 160.00 van ser donats a les
Illes Balears (d'aquests, 81.000 kg de Mallorca, segons la
Federació Espanyola de Bancs d’Aliments, FESBAL). Tots
aquests aliments donats pels ciutadans van ser prèviament
adquirits en diferents establiments comercials, la qual cosa,
òbviament, va suposar el pagament del corresponent IVA de
cada producte, cadascun amb el tipus impositiu corresponent.
Així, un paquet de bolquers, amb un tipus impositiu del
21% i un preu mitjà de 10,00 €, tributa 1,73 € d'IVA; una
llauna de tonyina en conserva d'1 kg, amb un tipus impositiu
reduït del 10% i un preu mitjà de 9,00 €, tributa 0,82 € d'IVA;
un paquet de llet sencera d'un litre, amb un tipus impositiu
súper reduït del 4% i un preu mitjà de 0,90 €, tributa 0,03 euros
d'IVA.
Aquest IVA que es recapta suposa que un percentatge del
donatiu en espècie que realitzen els ciutadans, és a dir, una part
del seu esforç econòmic de solidaritat, vagi a parar a la hisenda
pública en lloc dels destinataris dels donatius. No obstant això,
pels resultats de les successives campanyes de recollida
d'aliments, sembla evident que l'incentiu per a la ciutadania de
donar en espècie un aliment, és major que fer un donatiu
econòmic en metàl·lic o per una altra via de pagament i de
quantia equivalent.
Per la tipologia de productes que es donen, la gran majoria
tributen a un tipus reduït del 10% o súper reduït del 4% d'IVA.
L'Associació Nacional d'Aliments Solidaris ha estimat un tipus
impositiu mitjà del 7,5% i un preu mitjà de 1,5 € per quilo en
els productes recollits.
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Amb aquesta referència, tenint en compte les dades de la
campanya de recollida d'aliments de 2019 a les Illes Balears,
els ciutadans donants van pagar 240.000 €, dels quals es van
recaptar per part de l'Estat 16.725 € d'IVA, la qual cosa podria
haver suposat 11.159 quilos de productes addicionals per a les
famílies necessitades d'Illes Balears.
Aquesta iniciativa, relativa a la donació de l'IVA recaptat
pels productes donats en la campanya de recollida d'aliments és
secundada des d'una campanya en la plataforma Change.org, i
compta amb més de 193.000 signatures de suport, i un
important impacte mediàtic a tota Espanya.
En tot l'exposat, ha de tenir-se en compte que l'IVA és un
tribut que el seu 50% de recaptació se cedeix a la nostra
comunitat autònoma, sobre la base de l'article 35 de la Llei
22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de
finançament de les comunitats autònomes en règim comú i
ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades
normes tributàries.
Per l'anterior, 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 realitzar un càlcul de l'IVA recaptat pels productes
donats, per la ciutadania de les Illes Balears a les campanyes
de recollida d'aliments que s'organitzen anualment per la
Federació Espanyola de Bancs d'Aliments i altres entitats sense
ànim de lucre, i donar el 50% d'aquesta quantia per a la
distribució d'aliments i altres productes de primera necessitat a
les persones en situació de pobresa de la nostra comunitat
autònoma.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè insti el Govern Central a realitzar un càlcul de
l'IVA recaptat pels productes donats per la ciutadania de tota
Espanya a les campanyes de recollida d'aliments que
s'organitzen anualment per la Federació Espanyola de Bancs
d'Aliments i altres entitats sense ànim de lucre, i donar el 50%
d'aquesta quantia per a la distribució d'aliments i altres
productes de primera necessitat a les persones en situació de
pobresa de tot el país.
Palma, 15 de desembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

D)
RGE núm. 17827/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a control de preus de lloguers abusius,
garanties per a persones arrendatàries i petits
propietaris/es, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.
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L'especulació en el preu dels lloguers és una realitat que
sofreixen actualment centenars de ciutats a Europa, també a
Espanya, sobretot en el litoral, i és especialment preocupant a
les Illes Balears. Segons dades del Banc d'Espanya, els lloguers
han augmentat un 50% en els últims deu anys a nivell nacional,
una pujada significativa sobretot en grans ciutats com Madrid,
Barcelona o València i en diversos enclavaments del turisme
com les Illes Balears o les Illes Canàries. En paral·lel, els
salaris no han seguit la mateixa senda i la precarietat és la
tònica general en el mercat laboral espanyol. L'OCDE
assenyala que el 24,7% de les llars tenia una despesa en
habitatge de lloguer superior al 40% dels seus ingressos nets en
2014, enfront del 13,1% registrat en la mitjana de l'OCDE, per
la qual cosa aquesta proporció haurà augmentat amb l'escalada
de preus actual.
Segons dades d'Eurostat, a Espanya al voltant de quatre de
cada deu persones que viuen en lloguer destinen més del 40%
dels ingressos familiars al pagament del lloguer, un dels índexs
més alts de tota la Unió Europea (UE), solament superat per
Grècia i Lituània. Dedicar més del 40% de la renda familiar al
pagament de l'habitatge és considerat per la UE com un càrrec
excessiu per a l'economia d'una llar.
L'increment dels lloguers no es correspon amb una millora
en la capacitat adquisitiva de la població. Segons l'estudi
"L'Estat de la Pobresa. Espanya 2019 IX Informe anual sobre
el risc de pobresa i exclusió", realitzat per la Xarxa Europea de
Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social EAPN Espanya, un
total de 12.188.288 persones, que suposa el 26,1% de la
població espanyola està en risc de pobresa i/o exclusió social.
Espanya s'ha convertit en el segon país de la Unió Europea,
després de Xipre, on més ha crescut la desigualtat de renda,
vint vegades més que la mitjana europea. Al descens dels
salaris hem de sumar els casos de centenars de famílies
obligades a buscar un altre pis amb preus inassumibles i amb el
risc de ser expulsades de les seves cases perquè no poden pagar
el lloguer. Però no sols són expulsades dels seus habitatges,
sinó també dels seus barris, que perden les persones que els
habiten, transformant-se així en decorat per al turisme o en
zones residencials solo per a persones amb alt poder adquisitiu.
Segons l'estudi “Efectes de la crisi econòmica en els òrgans
judicials”, que ha publicat la Secció d'Estadística del Consell
General del Poder Judicial (CGPJ), les últimes dades
estadístiques disponibles corresponen a 2019. El nombre de
llançaments practicats durant el 2019 ha estat de 36.467, dels
quals un 67,5% del total ha estat conseqüència de procediments
derivats de la Llei d'arrendaments urbans (LAU), mentre que
altres 14.193 (el 26,3%) es van derivar d'execucions
hipotecàries. Els 3.346 restants van obeir a altres causes.
Els llançaments per impagament del lloguer van
experimentar una disminució interanual del 2,2%, mentre que
els derivats d'execucions hipotecàries van baixar un 25,1%
respecte de 2018. Els llançaments afecten diferents tipus
d'immobles, no sols habitatges i, en el cas d'aquests, no sols a
habitatge habitual. Catalunya (amb 12.446, el 23% del total
nacional) va ser la comunitat autònoma en la qual es van
practicar més llançaments, seguida per Andalusia, amb 8.806
i la Comunitat Valenciana, amb 7.390. En el cas de Balears, el
2019, es van executar 1.834 desnonaments: 297 per execucions
hipotecàries i 1.470 per impagaments de lloguer.

Després de la crisi econòmica de 2008, la història es
repeteix ara, i moltes persones i famílies a Espanya es tornen a
enfrontar a problemes econòmics, aquesta vegada derivats
d'una pandèmia mundial provocada pel virus de la COVID-19.
Una vegada més, han de fer un major esforç econòmic per
gaudir d'un habitatge. La política de no-intervenció pública
sobre el mercat de l'habitatge ha generat una tendència a l’alça
dels preus i una crisi d'accessibilitat a aquest bé que ha
provocat l'expulsió dels sectors de la població amb menys
recursos.
La crisi del coronavirus està ja agreujant aquesta situació.
Amb la paralització de gran part de l'activitat econòmica moltes
persones subjectes a una hipoteca o que viuen de lloguer tenen
grans dificultats per fer front als pagaments. Si abans les
famílies sofrien l'asfíxia dels preus del lloguer i de
l'endeutament que ja arrossegaven de la crisi anterior, ara el
panorama resulta alarmant: la sortida del confinament obre un
escenari ple d'incertesa davant la possible pujada de la taxa de
desocupació i la caiguda del creixement econòmic. En aquest
escenari, es multipliquen les dificultats per a l'accés a un
habitatge, l'endeutament familiar o directament la pèrdua de
l'habitatge, especialment per a les famílies més vulnerables.
La crisi del coronavirus i el seu impacte sobre el mercat
immobiliari ha de servir per reivindicar la necessitat de garantir
el dret a un habitatge digne i adequat recollit a l'article 47 de la
Constitució Espanyola i també per revertir les polítiques de
mercantilització, dibuixant un horitzó normatiu en el qual
l'habitatge compleixi la seva funció social i no sigui una mera
mercaderia o un actiu objecte d'especulació. És, ara, quan se'ns
presenta l'oportunitat d'articular un veritable sistema públic
d'habitatge.
L'últim cens de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) de
2011 indicava que a Espanya hi havia 3,5 milions d'habitatges
buits. No obstant això, avui dia el parc públic d'habitatge en
lloguer no aconsegueix l'1,5% del total segons dades d'aquest
organisme i de l'Observatori Housing Europe, molt per sota
dels percentatges d'Holanda (32%), Àustria (23%) o França
(17%). La mitjana de la Unió Europea se situa en quatre
habitatges socials per cada 100 habitants, un 4%, mentre que
Espanya no arriba a aconseguir l'1%, i acumula, a més, el 30%
dels habitatges buits d'Europa.
Així mateix, la mitjana d'habitatges buits a Espanya és de
1.400 per cada 10.000 habitatges, i Balears amb 1.213 s’acosta
a aquesta xifra.
Considerant que Espanya té un parc total d'habitatges de 25
milions, si volem que aquest sigui equiparable als països del
nostre entorn, hauríem de disposar almenys d'un 10%, és a dir
2,5 milions d'habitatges. L'habitatge és un bé de primera
necessitat i la seva funció social ha de ser preservada per les
institucions públiques per sobre de qualsevol altra consideració.
Actualment els ajuntaments no poden donar resposta a
l'emergència diària dels desnonaments, les ocupacions
d'habitatges buits o l'infrahabitatge, ni tampoc oferir una
solució a aquelles persones que necessiten accedir a un
habitatge a preus inferiors als del mercat. Mentrestant, la
SAREB acumula habitatges buits d'entitats financeres
rescatades amb diners públics que, en la seva gran majoria, ven
o traspassa la seva gestió a fons d'inversió, immobiliàries o
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altres gestors d'habitatge. Segons les últimes dades facilitades
per la mateixa SAREB, fins el març de 2020, encara que
plantegen arribar a una xifra de 10.000, tan sols han estat cedits
a administracions autonòmiques i ajuntaments 2.400 habitatges
de la seva cartera. Una xifra irrisòria si es té en compte que,
encara eln2018, declarava tenir en fins i tot cartera uns 55.000
habitatges residencials; pisos, que, per tant, continuen
engrossint el parc d'habitatges buits.
Malgrat les mesures d'urgència preses fins ara pel Govern
d'Espanya amb relació a les rendes de lloguer, dirigides a
esmorteir l'impacte de la crisi sanitària sobre els arrendataris en
situació de major vulnerabilitat socioeconòmica, es requereixen
reformes estructurals en matèria de regulació de l'accés a
l'habitatge, encaminades a considerar-la com un bé de primera
necessitat abans que com una inversió, en línia amb el mandat
contingut a l'article 47 de la Constitució Espanyola.
Igual que en la crisi de 2008, ens trobem davant un mercat
especulatiu, amb forta presència de capitals d'inversió
internacionals, que fa previsible l'enfonsament dels preus i que
pot generar noves oportunitats per a la intervenció de fons
voltors oportunistes que sobrevolen el mercat espanyol.
Ciutats europees amb problemàtiques semblants com
Amsterdam, París o Berlín, ja han posat en marxa mesures
legislatives que limiten els preus i les pujades abusives dels
lloguers. Els desnonaments per impagament de lloguer, la
saturació dels serveis socials municipals i la precarització dels
arrendaments genera exclusió i sobreendeutament de les
arrendatàries, o cosa que és el mateix, més impagaments de
lloguer. En canvi, més estabilitat i adaptació dels lloguers als
salaris de les persones equival a més seguretat de pagament i,
per tant, de cobrament per part dels propietaris.
El Comitè DESC de les Nacions Unides, en les seves
observacions finals sobre el Sisè Informe periòdic d'Espanya,
aprovades en la sessió celebrada el 29 de març de 2018, explica
que «En particular, preocupa al Comitè el nombre insuficient
d'habitatge social; la creixent falta d'assequibilitat de
l'habitatge, particularment dins del mercat privat a causa dels
preus excessius; i la falta de protecció adequada de la seguretat
de la tinença. Així mateix, li preocupa el nombre significatiu de
llars que no compta amb habitatge en condicions adequades i
l'alt nombre de persones sense llar». En conseqüència,
recomana a l'Estat que «Adopti les mesures necessàries per
reglamentar el mercat privat de l'habitatge per facilitar
l'accessibilitat, la disponibilitat i l’assequibilitat d'un habitatge
adequat per a les persones de baixos ingressos», i que «Revisi
la seva legislació sobre arrendaments i dugui a terme les
modificacions necessàries a fi de garantir una protecció
adequada de la seguretat de la tinença i establir mecanismes
judicials efectius que garanteixin la protecció del dret a un
habitatge adequat.»
La legislació i les polítiques públiques en matèria de lloguer
han tingut grans avanços. En concret, l'última modificació legal
efectuada mitjançant el Reial decret llei 7/2019, de mesures
urgents en matèria d'habitatge i lloguer, constitueix una
resposta a les demandes de centenars de col·lectius socials i
associacions de veïns que estaven sent sufocades per la reforma
legislativa del Govern del Partit Popular, la Llei 4/2013, de 4
de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del
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lloguer d'habitatges, que suposava la precarització absoluta de
les persones inquilines.
Sota el nou Reial decret llei 7/2019 es va aconseguir
millorar la certitud i la seguretat jurídica dels arrendataris
mitjançant l'ampliació de la pròrroga obligatòria dels contractes
d'arrendament de 3 a 5 anys en cas que l'arrendador sigui una
persona física i a 7 anys en cas que sigui una persona jurídica.
A més, es va ampliar la pròrroga tàcita d'1 a 3 anys i es va
prolongar el termini de preavís per trencar el contracte
d'arrendament, havent d'informar a l'inquilí amb 4 mesos
d'antelació i amb 2 mesos a l'arrendador. Addicionalment es va
establir que l'increment produït per l'actualització anual de la
renda no podrà excedir la variació percentual experimentada
per l'Índex de Preus al Consum, per la qual cosa l'actualització
anual del preu del lloguer va quedar lligada a l'IPC, que opera
com a límit màxim de l'augment.
És necessari comprendre que la possibilitat de regulació
dels preus de lloguer assegura una rendibilitat econòmica
proporcionada del lloguer a llarg termini per als propietaris,
equilibrant així el dret a la llibertat d'empresa i el dret a la
propietat privada en relació amb el dret d'accés a un habitatge
digne i el compliment de la funció social de la propietat.
L'existent desequilibri en la negociació de la renda entre la part
arrendadora i la part arrendatària, en escenaris d'escassetat
d'oferta i tensió dels preus, comporta que el preu es determini
de manera unilateral per la part arrendadora, sent la majoria de
les vegades una càrrega desproporcionada en relació amb els
ingressos familiars. Tot això justifica que sigui possible la
intervenció dels poders públics en la regulació d'un element
essencial en la relació contractual, com és el preu. En aquests
moments, acabar amb els preus abusius és urgent, especialment
en una situació de crisi sanitària, social i econòmica, on els
ingressos de les classes populars es poden reduir de manera
significativa. I és necessari adoptar mecanismes que garanteixin
el compliment efectiu del dret a un habitatge digne i adequat al
nostre país.
Fins el passat 15 de novembre ha estat oberta la consulta
pública prèvia a l'avantprojecte de llei pel dret a l'habitatge que
impulsa el Govern central. Entenem que aquesta llei pot
resultar fonamental, ja que no existeixen antecedents de normes
estatals amb rang de llei que regulin el dret a un habitatge digne
i adequat. Entenem que és el moment per assegurar que aquesta
llei asseguri definitivament el dret a l'habitatge de totes les
persones en contra de l'especulació voraç protagonitzada per
bancs i fons d'inversió que fan de l'habitatge un negoci quan
hauria de ser un dret fonamental garantit per l'Estat.
Per tot això, el Grup Parlamentari d'Unidas Podemos
proposem la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a:
1. Assegurar que la pròxima llei estatal d'habitatge, en el marc
de les competències de les comunitats autònomes i municipis,
blindi la funció social de l'habitatge i reafirmi el compliment
efectiu i el respecte del dret a un habitatge digne i adequat
recollit a l'article 47 de la Constitució Espanyola, incloent-hi
l'accés als subministraments bàsics. Així mateix, que adopti
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mecanismes que garanteixin el compliment de les obligacions
internacionals en matèria de dret a l'habitatge contingudes en el
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals,
l'Observació generals núm. 4 i núm. 7 del Comitè DESC, i la
Convenció sobre els Drets del Nen, així com les resolucions i
dictàmens del Comitè DESC en matèria d'habitatge i garantir
la seva aplicació immediata i vinculant en casos de
desallotjament forçós sense alternativa habitacional.

La pandèmia no s’atura i, lluny d’acabar-se, contínua
imparable i ja tenim damunt una tercera onada que arrossega
inexorablement tota la ciutadania a una crisi econòmica sense
precedents, que fa nou mesos que ens ofega i que enfonsarà
sectors econòmics sencers si el Govern no adopta i fa efectives,
de forma immediata, totes les mesures econòmiques que siguin
necessàries per pal·liar les greus conseqüències econòmiques
que el coronavirus COVID-19 ha provocat.

2. Legislar per regular el mercat del lloguer d'habitatges,
impedir preus abusius en els contractes d'arrendament
d'habitatge mitjançant mecanismes de control de preus i
promoure baixades de preus tant en contractes en vigor com en
contractes futurs. A més, es garantirà un lloguer estable, segur
i assequible, s’augmentarà el parc públic d'habitatge en lloguer
social i assequible, i s’adoptaran mecanismes per a la cessió
obligatòria i temporal d'habitatge buit en mans de grans
forquilles d'habitatge a les administracions públiques
competents.

Un d’aquests sectors, greument perjudicat, és el dels mitjans
de comunicació privats que han vist com la seva principal font
de finançament pràcticament ha desaparegut, ja que els
ingressos per publicitat han caigut en picat, com a
conseqüència, precisament, de la crisi del coronavirus.

Palma, 14 de desembre de 2020
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
El portaveu
Alejandro López i Soria

E)
RGE núm. 17894/20, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a suport urgent als
mitjans de comunicació privats, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment
d'urgència).

En aquest context, molts anunciants han parat les
campanyes, que ja tenien en marxa o no han iniciat noves.
Aquest descens amenaça la supervivència de molts mitjans de
comunicació privats, especialment dels que ofereixen la seva
versió digital de manera gratuïta. Per aquest motiu, és
imprescindible que el Govern de les Illes Balears prengui les
mesures necessàries per evitar l’enfonsament del sector i la
consegüent pèrdua del pluralisme informatiu.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears proposa la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme campanyes informatives, per un valor de
2.000.000€, per a la prevenció de la COVID-19 i de les
mesures de reactivació econòmica a través dels mitjans de
comunicació privats.

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 pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: L'arribada de la tercera
onada de la COVID-19 a les Illes Balears ha posat al límit els
mitjans de comunicació privats, que ja fa nou mesos que veuen
com la seva principal font de finançament pràcticament ha
desaparegut, amenaçant la seva supervivència i la consegüent
pèrdua del pluralisme informatiu. Per aquest motiu es fa
necessari el debat i la votació en comissió d'aquesta iniciativa
perquè es puguin dur a terme per part del Govern les mesures
escaients per salvar aquest sector de la seva desaparició.
D’ençà que el passat 30 de gener l’Organització Mundial de
la Salut (OMS) va declarar l’emergència internacional de salut
pública respecte de la situació en relació amb el coronavirus
COVID-19, tota una sèrie de col·lectius han desenvolupat la
seva feina amb dedicació plena i de forma incansable realitzant
tota classe de tasques essencials per protegir la seguretat, la
salut i l’abastiment de la població de les Illes Balears.
Un d’aquests col·lectius al quals volem reconèixer la seva
tasca és el dels mitjans de comunicació, tant públics com
privats, que han fet un seguiment objectiu i exhaustiu de la crisi
sanitària i han estat l’altaveu de les administracions per
mantenir en tot moment informada a la població d’aquestes
illes.

Palma, 17 de desembre de 2020
Les diputades
Catalina Pons i Salom
Maria Antònia Sureda i Martí
El portaveu suplent
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 17941/20, del Grup Parlamentari VOXActua Baleares, relativa a reprovació de la vicepresidenta
del Parlament de les Illes Balears, Sra. Gloria Santiago, per
afirmar públicament que "Espanya és un estat feixista",
davant la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les
Diputades (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Reprovació de la
vicepresidenta del Parlament de les Illes Balears, Sra. Gloria
Santiago, per afirmar públicament que “Espanya és un estat
feixista”.
El passat 17 de desembre la vicepresidenta del Parlament de
les Illes Balears, Sra. Gloria Santiago, va afirmar en les seves
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xarxes socials que “Espanya és un estat feixista”. Concretament
ho va fer en anglès: “Spain is a fascist State”.
Espanya és un país plenament democràtic. Exemple d'això
és l'existència de cambres legislatives triades lliurement en
sufragi universal, com és el Parlament de les Illes Balears.
Aquesta greu afirmació proferida per una vicepresidenta del
Parlament, triada per aquesta cambra i que, com a membre de
la Mesa del Parlament, té la important funció de governar la
cambra i representar-la en els actes als quals assisteix, resulten
del tot intolerables. Acusar d'estat feixista o, cosa que és el
mateix, d'estat totalitari Espanya, el país que li permet a la Sra.
Santiago ser vicepresidenta d'una cambra legislativa, és indigne
de qui la representa.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reprova la vicepresidenta
del Parlament de les Illes Balears, Sra. Gloria Santiago, per
afirmar públicament que “Espanya és un estat feixista”.
2. El Parlament de les Illes Balears lamenta i rebutja aquestes
afirmacions i, tal com recull l'article 1 de la Constitució
Espanyola, reconeix i defensa Espanya com a estat social i
democràtic de dret, que propugna com a valors suprems del seu
ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el
pluralisme polític.
3. El Parlament de les Illes Balears comparteix la Resolució del
Parlament Europeu, de 19 de setembre de 2019, i, sobre la base
d'aquesta, condemna tota manifestació i propagació
d'ideologies totalitàries, com el feixisme, el nazisme i
l'estalinisme.
Palma, 18 de desembre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi
El portaveu suplent
Sergio Rodríguez i Farré

G)
RGE núm. 17961/20, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a restabliment de l'atenció presencial a Ciutadella
dels diferents serveis d'atenció a les persones que presta el
Govern de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El Govern balear té desplegats a Menorca serveis de
diferents conselleries que donen atenció presencial a la
ciutadania de l'illa per tal d'atendre-la directament, donar-li
resposta i acompanyar-la en la tramitació d'aquelles gestions
relacionades amb aquests serveis.
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Alguns d'aquests serveis, com són l'IBAVI (que depèn de la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge), la Fundació Balear
d'atenció a la dependència i resta de prestacions de caràcter
social gestionades per la Conselleria d'Afers Socials i Esports
només fan aquesta atenció presencial al municipi de Maó, raó
per la qual és necessari que la ciutadania de la resta de l'illa es
desplaci a aquest municipi per ser atesa.
Aquests són serveis que fins al 2019 desplaçaven una part
del seu personal a Ciutadella per atendre personalment i
presencialment a les persones que sol·licitaven i tramitaven
prestacions lligades a aquestes Conselleries. L'Ajuntament de
Ciutadella facilitava dependències municipals al Govern balear
per tal de permetre la presència d'aquests serveis al municipi
que eren d'un dia per setmana. Després, per motius diversos, es
van deixar de desplaçar.
En un moment en el qual cal fer feina en xarxa i la
coordinació entre les diferents administracions és més que mai
per donar una resposta a les necessitats de la ciutadania per
millorar la situació actual, i en què l'atenció social s'ha posat en
el centre de forma comuna de les prioritats polítiques per tal de
resistir les conseqüències socioeconòmiques i sanitàries de la
COVID-19, es fa indispensable recuperar aquesta atenció
presencial al municipi de Ciutadella per part del Govern balear
per tal de facilitar els esmentats serveis a la ciutadania i evitar
desplaçaments a Maó.
En primer lloc, cal tenir en compte que el perfil de persones
que acudeix a aquests serveis, són justament els col·lectius més
vulnerables que tramiten ajuts i que el seu desplaçament a Maó
resulta dificultós.
En segon lloc, ens trobam en un moment en què les
sol·licituds d'aquests ajuts (sobretot per habitatge a través de
l'IBAVI i RESOGA) han augmentat per mor de les
conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia sanitària.
En tercer lloc, l'augment de les sol·licituds i el fet que les
persones que els sol·liciten desisteixen d'acudir a les oficines de
Maó, implica que la ciutadania de Ciutadella acaba acudint als
serveis socials comunitaris bàsics i a l'oficina municipal
d'atenció al consumidor per pertànyer aquestes a l'administració
més pròxima, que és l'ajuntament, per tal que aquests els ajudin
en els tràmits d'aquelles gestions i ajuts que pertanyen al
Govern balear. L’Ajuntament de Ciutadella, que se sent amb el
deure i l'obligació moral d'atendre totes les necessitats que
tenguin les persones del municipi, sempre ha ajudat en el que
ha pogut. L'Ajuntament té una funció d'informar de les ajudes
que ofereixen altres administracions, però la tramitació i la
recollida de sol·licituds de les ajudes en qüestió les ha de fer
l'administració competent.
La conseqüència immediata d'aquest fet és que, des del
cessament de l'atenció presencial a Ciutadella dels serveis
esmentats del Govern balear, l'Ajuntament de Ciutadella ha vist
incrementat el volum de feina en relació amb la consulta i la
tramitació de prestacions que no gestiona directament. En
aquest moment en els quals han augmentat també les
sol·licituds d'ajuts municipals arran de la crisi social i
econòmica derivada de la pandèmia, aquest fet incideix en el
fet que la ciutadania ha d'esperar més per ser atesa pel servei
d'Atenció Social, en un moment que hi ha més necessitat que
mai de donar una resposta àgil a la situació que vivim.
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L’Ajuntament de Ciutadella ha impulsat diferents gestions
amb l’objectiu de recuperar aquesta atenció presencial que no
han tingut resposta positiva. Davant aquesta situació, l’àrea
socioeducativa i de dinamització econòmica de l’Ajuntament
va traslladar al Ple del consistori una iniciativa en aquest sentit,
que va ser aprovada en la sessió plenària de l’Ajuntament del
dia 17 de desembre.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt (MÉS
per Menorca) presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que restableixi l’atenció presencial a Ciutadella
d’un mínim d’un dia per setmana del servei de l’IBAVI a les
instal·lacions cedides a aquests efectes per l’Ajuntament del
municipi.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que restableixi l’atenció presencial a Ciutadella
d’un mínim d’un dia per setmana del servei del centre base de
la Conselleria d’Afers Socials i Esports a les instal·lacions
cedides a aquests efectes per l’Ajuntament del municipi.
Palma, 14 de desembre de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán
El portaveu
Josep Castells i Baró

considerades estratègiques per al teixit productiu nacional o
regional, entre altres motius, pel seu sensible impacte social i
econòmic, la seva rellevància per a la seguretat, la salut de les
persones, les infraestructures, les comunicacions o la seva
contribució al bon funcionament dels mercats, quan el crèdit o
les mesures de suport a la liquiditat no fossin suficients per a
assegurar el manteniment de la seva activitat". Cal assenyalar
que a les Illes Balears depenen directament d'Air Europa 1.500
famílies.
Davant la reunió dels consells d'Administració d'Ibèria i la
seva matriu IAG per a formalitzar la compra d'Air Europa, ara
que la SEPI i fons públics han iniciat el sanejament d'aquesta
empresa de capital 100% privat i gestió familiar.
Així doncs, el Grup Parlamentari d’Unidas Podemos
presenta les següents propostes de resolució:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que:
1. Atesa la consideració de l'empresa Air Europa com a
estratègica "pel seu sensible impacte social i econòmic",
traslladi a la SEPI les instruccions necessàries perquè en el pla
de seguiment, avaluació i fiscalització d'aquesta inversió
pública es tingui especial vigilància de la preservació dels llocs
de treball.
2. Que atesa la possible venda a una empresa d'un país tercer
(IAG), traslladi a la SEPI les instruccions necessàries perquè el
marc laboral actual continuï d'aplicació estricta durant el
període de vigència de les condicions del rescat.

H)
Palma, a 21 de desembre de 2020
La diputada
Antònia Martín i Perdiz
El portaveu
Alejandro López i Soria

RGE núm. 17966/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a preservació i defensa dels llocs de feina
a Air Europa, davant la Comissió de Turisme i Treball
(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 Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Motivació del procediment d'urgència: A les Illes Balears més
de 1.500 famílies depenen directament d’Air Europa. Ateses la
situació de l’empresa i la manca de concreció sobre el futur
laboral d’aquests treballadors i treballadores és urgent que la
Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears pugui debatre i proposar solucions escaients per a la
seva situació.
Recentment, la SEPI va rescatar a l'aerolínia Air Europa a
través del seu Fons de Suport a la Solvència d'Empreses
Estratègiques, amb una injecció inicial de 475 milions d'euros
públics.
Aquest fons, segons es recull en el seu objecte, es va crear
per "atorgar suport financer públic temporal per reforçar la
solvència empresarial, en particular mitjançant la concessió de
préstecs participatius, deute subordinat, subscripció d'accions
o altres instruments de capital, a empreses no financeres, que
travessin severes dificultats de caràcter temporal a
conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i que siguin

A)
A la Pregunta RGE núm. 10274/19, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a comunicacions de venda d'habitatge
de protecció oficial.
2018: 14 peticions
2019: 157 peticions
Palma, 16 d’octubre de 2019
El conseller de Mobilitat Habitatge
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2564/20, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a volum d'aigua potable que ha subministrat
ABAQUA a l'Ajuntament de Ciutadella durant el 2019
procedent de la dessaladora de Ciutadella.
Els volums d’aigua potable que ha subministrat l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) a
l’Ajuntament de Ciutadella durant 2019 provinent de la
dessaladora de Ciutadella són els següents:
Dessaladora de Ciutadella 2019
Mesos
Volum (m3)
gener, febrer, març i abril
0
maig i juny
23.669
juliol
83.194
agost
105.873
setembre
118.103
octubre
120.990
novembre
102.336
desembre
62.550
56.827
Total
673.542
El preu que ha de pagar l’Ajuntament de Ciutadella està
establert en el conveni en la clàusula 4a.
a) PREU: el preu per m3 d’aigua subministrat serà de 0,95€
(l’IVA exclòs). No obstat això, en el cas que el volum d’aigua
sol·licitada per l’Ajuntament i subministrada per ABAQUA fos
inferior a l’establerta a la clàusula tercera (això és inferior a
950.000 m3/anuals), l’Ajuntament de Ciutadella es compromet
a abonar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental la quantitat 0,95€ per m3 no subministrat (l’IVA
exclòs). A excepció que l’Agència sigui responsable de la causa
del consum inferior a 950.000 m3/anuals.
Si el volum d’aigua consumida és superior a 950 m3/anual,
aquest s’abonarà a 0,95€/m3 (l’IVA exclòs), en el supòsit que,
el consum d’aigua sigui superior al 25% del mínim de 950
m3/anual, s’aplicarà una revisió de preus a la baixa.
Palma, 17 de novembre de 2020
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual
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a) PREU: el preu per m3 d’aigua subministrat serà de 0,95€
(l’IVA exclòs). No obstat això, en el cas que el volum d’aigua
sol·licitada per l’Ajuntament i subministrada per ABAQUA fos
inferior a l’establerta a la clàusula tercera (això és inferior a
950.000 m3/anuals), l’Ajuntament de Ciutadella es compromet
a abonar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental la quantitat 0,95€ per m3 no subministrat (l’IVA
exclòs). A excepció que l’Agència sigui responsable de la causa
del consum inferior a 950.000 m3/anuals.
Si el volum d’aigua consumida és superior a 950m3/anual,
aquest s’abonarà a 0,95€/m3 (l’IVA exclòs), en el supòsit que,
el consum d’aigua sigui superior al 25% del mínim de 950
m3/anual, s’aplicarà una revisió de preus a la baixa.
Palma, 17 de novembre de 2020
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2915/20, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients de desnonaments que s'han executat els anys
2016, 2017, 2018 i 2019 a habitatges de protecció oficial
públics en el municipi de Son Servera.
Pel que fa l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) no s’ha
executat cap expedient de desnonament durant els anys 2016,
2017, 2018 i 2019 en el municipi de Son Servera.
Palma, 20 de novembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 2916/20, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients de desnonaments que s'han executat els anys
2016, 2017, 2018 i 2019 a habitatges de protecció oficial
públics en el municipi de Valldemossa.
Pel que fa l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) no s’ha
executat cap expedient de desnonament durant els anys 2016,
2017, 2018 i 2019 en el municipi de Valldemossa.
Palma, 20 de novembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2565/20, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a previsió de subministrament d'aigua potable de
la dessaladora de Ciutadella el 2020.

Ordre de Publicació
F)

Segons el que estipula el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Ciutadella i l’Agència Balear de l’Aigua en la
seva clàusula 3a, l’Ajuntament de Ciutadella es compromet a
consumir un volum mínim d’aigua anual de 950.000 m3
procedents de la dessaladora de Ciutadella. Es preveu que a
final d’any s’arribi a aquest volum d’aigua subministrada
respecte al preu, és d’aplicació la clàusula 4a del conveni que
estipula:

A la Pregunta RGE núm. 2917/20, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients de desnonaments que s'han executat els anys
2016, 2017, 2018 i 2019 a habitatges de protecció oficial
públics en el municipi de Vilafranca de Bonany.
Pel que fa l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) no s’ha
executat cap expedient de desnonament durant els anys 2016,
2017, 2018 i 2019 en el municipi de Vilafranca de Bonany.
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Palma, 20 de novembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

visat per la Direcció General d’habitatge promogut per
Desarrollos Sovefin SL.

G)

4. RES 5 Son Servera: RES amb normes subsidiàries aprovades
i amb projecte d’urbanització aprovat, pendent de presentar
l’aval del 100% del cost total i com estableix la llei, previ a
començar les obres d’urbanització.

A la Pregunta RGE núm. 3589/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a redacció del
projecte per fer arribar el tren a Alcúdia.

5. RES 6 Son Bordoy: RES amb normes subsidiàries aprovades
i pendent de rebre l’informe vinculat de l’Ajuntament de Palma
sobre les esmenes al Projecte d’Urbanització.

Ordre de Publicació

El Pla director sectorial de mobilitat de les Illes Balears
(PDSMIB), aprovat a principis de maig de 2019, té com
objecte formular la política comuna en matèria de mobilitat i
transport que el Govern es proposa desenvolupar en els propers
anys a fi i efecte d’avançar cap a la consecució d’un model de
mobilitat sostenible.
Una de les línies en les que es concreta el Pla és l’ampliació
de la xarxa de transport públic, amb dues actuacions principals:
per una banda, es preveuen noves concessions d’autobús, i per
l’altra es dibuixa un nou mapa ferroviari. Aquest nou mapa
ferroviari contempla que la línia de tren arribi fins a Alcúdia.
Pel que fa a aquest actuació concreta per la que se’ns
sol·licita informació, esmentar que la redacció del projecte
encara no s’ha iniciat, atès que l’actuació està contemplada a la
fase II (2022-2026) del Pla Director Sectorial de Mobilitat de
les Illes Balears.
No obstant això, cal recordar que el PDSMIB és un projecte
ambiciós que posa l’horitzó al 2026, i que per tant, preveu
desenvolupar diverses actuacions -entre elles la de fer arribar
el tren fins a Alcúdia- dins d’aquest període
Palma, 21 d’octubre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 3596/20, del diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reserves estratègiques de sòl.
Actualment, les reserves estratègiques de sòl es troben de la
següent manera:
1. RES 2 s’Olivera: RES amb normes subsidiàries aprovades i
amb projecte d’urbanització executat, i tornat l’aval.
2. RES 50 Magaluf: Aprovació definitiva per resolució del
conseller del projecte d’urbanització i del projecte de
distribució de beneficis i càrregues (20/02/2013). Execució de
les obres d’urbanització en curs, (actualment al 80%). Hem
tornat 4 avals de 5.
3. RES 4 Santa Ponça: 39 HPO promoguts per Romedos Balear
SL i qualificació definitiva en tràmit: 29 habitatges a preu taxat
visats per la Direcció General d’Habitatge, promoguts per
Romedos Balear SL; 54 habitatges a preu taxat en tràmit de

6. RES 47 Son Güells: RES amb normes subsidiàries aprovades
i pendent de presentar el projecte d’urbanització i el de
distribució de beneficis i càrregues.
7. RES 23 Son Ferriol: en procés contenciós, sense normes
subsidiàries aprovades i amb informe desfavorable de
l’Ajuntament de Palma sobre la seva conveniència i
oportunitat.
Palma, 5 de novembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 3597/20, del diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a promocions d'habitatges de protecció oficial a
reserves estratègiques de sòl.
A data d’octubre de 2020:
1. RES 2- Avinguda s’Olivera, 62. Magaluf. Calvià
• Nombre d’habitatges lliures: 40
• Nombre HPO de Gestió Indirecte: 40 (Art. 2 2c de la
Llei 5/2008, per concurs entre entitats promotores HPO
en règim especial o general).
• Nombre HPO IBAVI: 24 (en construcció. Qualificació
provisional de 03/04/2019).
• Nombre HPO Ajuntament de Calvià: 24. (En
construcció. Qualificació provisional de 03/04/2019).
2. RES 50 – PERI- MG del Polígon XX Magaluf. Calvià en
curs
• Nombre d’habitatges Ajuntament: 78
HPO: 15
HPT: 34
Habitatges lliures: 29
• Nombre d’habitatges privats: 408
HPO: 76
HPT: 179
Habitatges lliures: 153
3. RES 4 – UA-SP/02 Santa Ponça. Calvià en curs
• Nombre d’habitatges Ajuntament: 99
HPO: 60
HPT: 16
Habitatges lliures: 23
• Nombre d’habitatges privats: 258
HPO: 39
HPT: 90
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Habitatges lliures: 129
4. RES 5 – Avda. Joan Servera Camps. Son Servera en curs
• Nombre d’habitatges promotor privat: 65
HPO: 20
HPT: 23
Habitatges lliures: 22
5. RES 6 – SUN 76-01. Son Bordoy. Palma en curs
• Nombre d’habitatges Ajuntament: 97
HPO: 16
HPT: 37
Habitatges lliures: 44
• Nombre d’habitatges privats: 653
HPO: 134
HPT: 313
Habitatges lliures: 206
6. RES 47 – Son Güells. Parcel·les M4.1/M4.2/M6.2/M6.3 de
la UE/69-03 Palma en curs
• Nombre d’habitatges promotor privat: 198
HPO: 31
HPT: 68
Habitatges lliures: 99

•
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Nombre HPO Ajuntament de Calvià: 24. (En construcció.
Qualificació provisional de 03/04/2019).

2. RES 50 Magaluf en curs
• Nombre HPO Ajuntament: 15
• Nombre HPO privats: 76
3. RES 4 Santa Ponça en curs
• Nombre HPO Ajuntament: 60
• Nombre HPO privats: 39
4. RES 5 Son Servera en curs
• Nombre HPO promotor privat: 20
5. RES 6 Son Bordoy en curs
• Nombre HPO Ajuntament: 16
• Nombre HPO promotor privat: 134
6. RES 47 Son Güells en curs
• Nombre HPO promotor privat: 31
Palma, 5 de novembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

7. RES-23 – Camí de Muntanya, Son Ferriol. Palma
Ordre de Publicació
Palma, 5 de novembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

L)
A la Pregunta RGE núm. 3600/20, del diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habitatges de protecció oficial a reserves
estratègiques de sòl en tràmit.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 3598/20, del diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a demandants d'habitatges de protecció oficial a
reserves estratègiques de sòl.
El nombre de demandants que consten a dia 22 d’octubre de
2020 és de:
• 4.532 a Palma, dels quals 4.207 es troben en règim de
lloguer.
• 874 a Calvià, dels quals 601 també en règim de lloguer.
• 41 a Son Servera, amb 38 que tenen règim de lloguer.
Palma, 5 de novembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 3599/20, del diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habitatges de protecció oficial a reserves
estratègiques de sòl construïts.
1. RES 2 s’Olivera.
• Nombre HPO de Gestió Indirecte: 40 (Art. 2 2c de la Llei
5/2008, per concurs entre entitats promotores HPO en
règim especial o general).
• Nombre HPO IBAVI: 24 (en construcció. Qualificació
provisional de 03/04/2019).

A continuació s’especifica el detall de tramitació de les
RES:
1. RES 2 s’Olivera: Obres d’urbanització finalitzades i rebudes
per l’Ajuntament de Calvià (18/07/2013). Finalitzat, no hi ha
cap tramitació pendent.
2. RES 50 Magaluf: Aprovació definitiva per resolució del
conseller del projecte d’urbanització i del projecte de
distribució de beneficis i càrregues (20/02/2013). Execució de
les obres d’urbanització en curs, actualment al 80%. Hem
tornat 4 avals de 5.
3. RES 4 Santa Ponça: Aprovació definitiva per resolució del
conseller del projecte d’urbanització i del projecte de
distribució de beneficis i càrregues i del projecte d’urbanització
(14/06/2011 i 11/04/2012, respectivament). Sol·licitud al
promotor de l’aval corresponent al 100% del cost de les obres
d’urbanització (24/05/2012). Resta com a tramitació pendent,
la presentació de l’aval per part del promotor abans del
començament de l’execució de les obres.
39 HPO promoguts per Romedos Balear SL i qualificació
definitiva en tràmit: 29 habitatges a preu taxat visats per la
Direcció General d’Habitatge, promoguts per Romedos Balear
SL; 54 habitatges a preu taxat en tràmit de visat per la Direcció
General d’habitatge promogut per Desarrollos Sovefin SL.
4. RES 5 Son Servera: RES amb normes subsidiàries aprovades
i amb projecte d’urbanització aprovat, pendent de presentar
l’aval del 100% del cost total i com estableix la llei, previ a
començar les obres d’urbanització. Tramitació pendent:
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presentació de l’aval per part del promotor abans del
començament de l’execució de les obres.
5. RES 6 Son Bordoy: Aprovació inicial, per resolució del
conseller, del projecte de distribució de beneficis i càrregues i
del projecte d’urbanització (18/02/2013). Es sol·liciten els
informes vinculants de l’Ajuntament de Palma i de la Comissió
de Medi Ambient. Període d’informació pública. Període
d’esmena de la documentació i resolució de la Comissió de
Medi Ambient. Nova sol·licitud d’informe a l’Ajuntament.
RES amb normes subsidiàries aprovades i pendent de rebre
l’informe vinculat de l’Ajuntament de Palma sobre les esmenes
al Projecte d’urbanització.
6. RES 47 Son Güells: Aprovació definitiva, per Acord de
Consell de Govern de les normes subsidiàries i
complementàries (25/10/2013). Sol·licitud al promotor dels
projectes d’urbanització i el de distribució de beneficis i
càrregues.
Tramitació pendent:
• Presentació per part del promotor dels projectes
d’urbanització i de distribució de beneficis i càrregues de la
RES.
• Aprovació inicial dels projectes per resolució del conseller.
Període d’informació pública i publicació en el BOIB.
• Sol·licitud dels informes vinculants a l’Ajuntament de
Palma i a la Comissió de Medi Ambient.
• Informe tècnic previ a l’aprovació definitiva dels projectes.
• Aprovació definitiva dels projectes per resolució del
conseller. Sol·licitud al promotor de l’aval corresponent al
100% de l’execució de la urbanització
• Proposta d’Acord al Consell de Govern per la qual es dona
per assabentat de la resolució del conseller. Publicació en
el BOIB.
• Remissió al promotor, Consell Insular i l’Ajuntament del
text de la resolució definitiva, text de l’Acord al Consell de
Govern i exemplar dels projectes aprovats.
• Presentació de l’aval abans del començament de l’execució
de les obres.
7.- RES 23 Son Ferriol: en procés contenciós, sense normes
subsidiàries aprovades i amb informe desfavorable de
l’Ajuntament de Palma sobre la seva conveniència i
oportunitat.
Palma, 5 de novembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació

No tots els abocaments que es produeixen al mar són
d’aigües fecals, en la majoria dels casos del que s’ha tingut
coneixement a la Direcció General, es tracta d’aigües pluvials
que han coincidit pràcticament tots amb episodis de pluges. En
els casos en què la xarxa de sanejament municipal no és
separativa, s’aboquen aigües mixtes, residuals i pluvials juntes.
Aquestes són els tipus d’abocament de EMAYA comunica com
a incidències i es realitzen pels sobreeixidors de la xarxa de
sanejament, per les sortides d’aigües pluvials o pels torrents.
Abocaments d’aigües fecals/mixtos a la mar 2017/2020
Expedient: 2/17/AP; Lloc: complex Sun Club El Dorado, Costa
de Tolleric
Municipi: Llucmajor; Illa: Mallorca; Data: 08/06/17;
Observacions: Hi ha una conducció, no s’ha comprovat
abocament de residus.
Expedient: 2/18/AP; Lloc: Son Bauló, C/ Marina, 16, Can
Picafort.
Municipi: Santa Margalida; Illa: Mallorca; Data: 09/09/18;
Observacions: Abocament d’aigües residuals sense depurar
(fecals) a estació de bombeig (EBAR), per avaria del sistema
d’impulsió.
Expedient: 3/18/AP; Lloc: C/ Nicolau Alemany, 6 Cala Major;
Municipi: Palma; Illa: Mallorca; Data: 23/08/18; Observacions:
Es tracta d’un desguàs d’aigües pluvials, no fa mala olor ni té
espumes.
Expedient: 4/18/AP; Lloc: Carrer de Baix, s/n. Platges de
Fornells. Municipi: Es Mercadal; Illa: Menorca; Data:
22/07/18; Observacions: Abocament a la mar d’aigües negres
per ruptura de la bomba d’impulsió del complex Comunitat
Prop. Aldea de Vacaciones.
Expedient: 5/18/AP; Lloc: Restaurant Es Port. Sa Calobra;
Municipi: Escorca; Illa: Mallorca; Data: 22/02/18;
Observacions: Vessament puntual d’aigües fecals al DPMT des
de la fossa sèptica, per fallida d’una bomba.
Expedient: 3/19/AP; Lloc: Platja d’en Bossa; Municipi: Sant
Josep de Sa Talaia; Illa: Eivissa; Data: 26/04/19; Observacions:
Abocament puntual possiblement per fecals, per una conducció
de la xarxa de pluvials.
Expedient: 4/19/AP; Lloc: Passeig Voramar i final. C/ Gregal,
Port de Pollença; Municipi: Pollença; Illa: Mallorca; Data:
26/07/19; Observacions: Abocament d’aigües residuals per la
xarxa de pluvials, per avaria de la xarxa de fecals que va abocar
a la de pluvials.

M)
A les Preguntes RGE núm. 4336 a 4347/20, de la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a vessaments fecals a la
mar de què hagi tengut coneixement el Govern de les Illes
Balears durant els anys 2017, 2018 i 2019 a les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Expedient: 5/19/AP; Lloc: Al final del C/ Ullastre, a la Mola;
Municipi: Andratx; Illa: Mallorca; Data: 05/09/19;
Observacions: Possible abocament de fecals provinents d’una
zona residencial.

Els abocaments d’aigües fecals al mar, dels quals la
Direcció de Territori i Paisatge ha tingut coneixement són els
que consten en la taula adjunta.

Any 2017
Sobreeixidor Es Baluard:
Sobreeixidor Duanes: 30
Torrent Gros:
Sobreeixidor Sant Agustí:

Incidències comunicades per EMAYA 2017-2018

36
7
0
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Altres punts:

5

Any 2018
Sobreeixidor Es Baluard:
Sobreeixidor Duanes: 62
Torrent Gros:
Sobreeixidor Sant Agustí:
Altres punts:
Any 2019
Sobreeixidor Es Baluard:
Sobreeixidor Duanes: 34
Torrent Gros:
Sobreeixidor Sant Agustí:
Altres punts:
Total 2017-2019
Sobreeixidor Es Baluard:
Sobreeixidor Duanes: 126
Torrent Gros:
Sobreeixidor Sant Agustí:
Altres punts:
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reduirà l’ocupació del camí municipal de la zona de Sa
Roqueta i l’afecció als veïns agilitant l’execució dels
treballs.

65
18
4
1

35
18
5
5

136
43
9
11

Palma, 17 de novembre de 2020
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 4663/20, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a projecte de conducció de Maria de la
salut-Petra de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental.
En el plec de clàusules administratives particulars pel qual
es va regir la licitació del contractes “Obres per a la conducció
de Maria de la Salut a Petra Exp 0B/2018/13” s’incloïa la
proposta de millora següent a valorar pels licitadors:
“Millora núm. 1 Actuacions de condicionament de l’accés
provisional per a la instrucció del depòsit de Maria de la
Salut (Annex VI)
Es valorarà amb 5 punts l’acceptació de la realització de la
present millora.
Objectiu i Descripció General
L’objectiu és proposar i definir una millora per a la
construcció d’un camí temporal per a l’obra, per a facilitar
l’accés a l’obra de construcció del dipòsit de Maria de la
Salut i reduir l’afecció als veïns.
El projecte contempla la construcció d’un dipòsit en el
terme municipal de Maria de la Salut en la parcel·la 786 del
polígon 3. Per a millorar l’accés durant la construcció i
reduir les molèsties als veïns es proposa millorar l’accés.
Aquesta millora contempla adequar el traçat el tram d’un
camí existent i construir un camí temporal en la parcel·la
523 del polígon 3 de Maria de la Salut.
L’ocupació del terreny està contemplada en l’annex
d’expropiacions del projecte. Amb aquesta millora es

Descripció de la millora proposada
Es tracta de la construcció d’un camí d’accés durant el
termini d’obra amb la finalitat de millorar el trànsit i
eliminar molèsties als veïns. Aquest camí se situa dins del
sòl afectat per l’ocupació temporal de les obres (annex
d’expropiacions) per la qual cosa no són necessàries noves
afeccions ni ocupació de terreny addicional.
El camí té una longitud aproximada de 384 metres i es
construirà de manera que almenys existeixi un tram
d’amplària suficient per a l’espera o encreuament de dos
camins.
El ferm del camí es realitzarà mitjançant capa granular
d’àrid gruixut tipus “pica” (base) i llast (subbase).
S’emprarà un geotèxtil entre el terreny natural i la capa de
base. Serà necessària l’eliminació de la capa de terreny
vegetal.
En el tram de camí existent la solució serà l’extensió de
llast anivellat i compactat.
És necessària la demolició de dos trams de paret de pedra
per a habilitar el pas de vehicles. En aquests punts s’hauran
de col·locar portes de doble fulla per al tancament de la
finca. En el tram del camí interior de la parcel·la s’haurà de
tancar longitudinalment mitjançant un tancament de tipus
reixeta metàl·lica i pals de fusta de 2m.
Una vegada finalitzades les obres es retornarà a l’estat
primitiu el terreny ocupat per al camí d’accés, retirant els
materials afegits i reconstruint les parets i reposant la terra
vegetal.
En les millores, es consideren incloses:
- Les despeses derivades del subministrament de tots els
materials necessaris, inclòs el seu transport al lloc indicat.
- Inspecció, neteja i manteniment del camí previ a l’inici
dels treballs i durant el termini de les obres...
- Desmuntatge dels elements antics i gestió dels residus
generats segons la normativa vigent, inclòs el transport i
taxes, si n’hi hagués.
- Realització dels estudis previs necessaris en l’execució
del camí, amb la finalitat d’assegurar-ne la viabilitat (ràdios
de gir, amplàries) i les obres auxiliars per a l’evacuació de
les aigualeix.
- La despesa derivada de la senyalització dels terrenys
afectats pel nou camí inclouen parets o altres elements
afectats pel trànsit de vehicles."
Aquesta millora va ser acceptada pel contractista
adjudicatari de les obres. Així mateix s’indica que les obres
s’executen i tracten en tot moment de no afectar habitatges de
lloguer turístic.
Palma, 17 de desembre de 2020
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual
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Ordre de Publicació
3.17. INFORMACIÓ

O)
A la Pregunta RGE núm. 5179/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a criteris que
determinen el nombre de vagons dels trens d'SFM en els
diferents trajectes.
El parc mòbil d'SFM en explotació està format per unitat de
trens de 2 (6 trens) 3 (5 trens) i 4 cotxes (8 trens).
Les unitats de 4 cotxes s’empren en els trajectes de major
demanda: trens procedents de Sa Pobla i Manacor d’hora punta
del matí amb destinació a Sa Pobla i Manacor a primeres hores
de s’horabaixa.

Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 17526/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de desembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
17822/20, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a suport al teixit
econòmic, productius i comercial subjecte a restriccions en
segona onada.

La línia Palma-UIB circula amb composicions de 2+2 en
hores punta.

Palma, a 22 de desembre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Les previsions anteriors estan supeditades a la disponibilitat
del material, que varia atenent les revisions establertes al pla de
manteniment i les avaries que es registren.
Palma, 21 d’octubre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 17829/20, del Grup Parlamentari Mixt,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball, sobre el mal
funcionament de les oficines del SEPE a les Illes Balears i
les actuacions que pensa dur a terme el Govern per tal
d'agilitar-lo.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de desembre de 2020, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Turisme i Treball acordi la
compareixença urgent del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal d'informar sobre el tema indicat, atès
que moltes persones acumulen mesos de demora en el
cobrament de determinades prestacions que depenen del SEPE
en un context d'emergència social derivada de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19.
Palma, a 22 de desembre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE
núm. 14923/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de desembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
17823/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i,
conformement amb l'article 106 del Reglament de la cambra i
la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la interpel·lació esmentada, relativa a desplegament del
REIB es tramiti per aquest procediment.
Palma, a 22 de desembre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Habilitació dels dies necessaris per tal que la Comissió
de Reglament i la ponència corresponent puguin dur a
terme sessions extraordinàries des de la finalització de
l'actual període de sessions fins al proper dia 31 de gener de
(escrit RGE núm. 17444/20).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de desembre de 2020, conformement amb l'article 103.2 del
Reglament de la cambra i atès l'acord adoptat pel Ple del
Parlament en sessió del dia d'avui, acorda d'habilitar la
celebració de sessions extraordinàries de la Comissió de
Reglament i de la ponència corresponent per tal de dur a terme
l'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió
i millora del Reglament del Parlament de les Illes Balears i
d'actualització i adaptació a la situació generada per la
pandèmia del coronavirus COVID-19, des de la finalització de
l'actual període de sessions fins al proper dia 31 de gener de
2021.

BOPIB núm. 81 - 23 de desembre de 2020
Palma, a 22 de desembre de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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