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Q) RGE núm. 1109/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mancança de
recursos humans, de personal suficient i necessari, en el Servei de Salut de les Illes Balears per a les àrees sanitàries d'Eivissa i
Formentera.
4821
R) RGE núm. 1116/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal/càrrecs de direcciógerència de l'Hospital Mateu Orfila i personal de l'equip directiu del Servei Públic de Salut de Menorca en relació amb la vacunació
COVID-19, en data 21 de gener de 2021.
4822
S) RGE núm. 1119/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dosis de vacunes
COVID-19 denominades "romanents/sobrants".
4822
T) RGE núm. 1120/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació COVID19 en data 21 de gener de 2021.
4822
U) RGE núm. 1121/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal de càrrecs
directius/gerències dels hospitals de les Illes Balears i personal dels equips directius i qualsevol altre responsable/directiu del Servei
Públic de Salut, en relació amb la vacunació COVID-19, en data 21 de gener de 2021.
4822
V) RGE núm. 1122/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a criteris de
vacunació contra la COVID-19 establerts des de la Conselleria de Salut i Consum per al personal directiu integrant de les
gerències/direcció dels hospitals i centres d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears (2).
4823
W) RGE núm. 1123/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a criteris de
vacunació contra la COVID-19 establerts des de la Conselleria de Salut i Consum per al personal directiu integrant de les
gerències/direcció dels hospitals i centres d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears (1).
4823
X) RGE núm. 1125/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tràmits que s'estan
realitzant per cedir 764 habitatges actuals del registre d'habitatges buits de grans tenidors a famílies inscrites a les llistes de sol·licitud
d'habitatge social.
4823
Y) RGE núm. 1126/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius pels quals el gerent de
l'Hospital Mateu Orfila ha rebut la vacuna contra la COVID-19 abans que no ho hagin fet tots els professionals sanitaris de primera línia.
4823
Z) RGE núm. 1131/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a
l'adquisició d'aparells de purificació d'aire (1).
4823
AA) RGE núm. 1132/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a
l'adquisició d'aparells de purificació d'aire (2).
4824
AB) RGE núm. 1133/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a
l'adquisició d'aparells de purificació d'aire (3).
4824
AC) RGE núm. 1134/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a
l'adquisició d'aparells de purificació d'aire (4).
4824
AD) RGE núm. 1135/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a
l'adquisició d'aparells de purificació d'aire (5).
4824
AE) RGE núm. 1141/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, o algun dels ens instrumentals que en
depenen, que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
4824
AF) RGE núm. 1142/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de l'Ibsalut que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
4824
AG) RGE núm. 1143/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, o algun dels ens instrumentals que en depenen, que han rebut
la vacuna contra la COVID-19.
4825
AH) RGE núm. 1144/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, o algun dels ens instrumentals que en depenen, que
han rebut la vacuna contra la COVID-19.
4825
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AI) RGE núm. 1145/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, o algun dels ens instrumentals que en depenen, que han
rebut la vacuna contra la COVID-19.
4825
AJ) RGE núm. 1146/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, o algun dels ens instrumentals que en depenen, que han
rebut la vacuna contra la COVID-19.
4825
AK) RGE núm. 1147/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, o algun dels ens instrumentals que en depenen, que han rebut
la vacuna contra la COVID-19.
4825
AL) RGE núm. 1148/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, o algun dels ens instrumentals que en depenen, que han rebut la
vacuna contra la COVID-19.
4826
AM) RGE núm. 1149/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, o algun dels ens instrumentals que en depenen,
que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
4826
AN) RGE núm. 1150/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, o algun dels ens instrumentals que en depenen, que han
rebut la vacuna contra la COVID-19.
4826
AO) RGE núm. 1151/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de la Conselleria de Salut i Consum, o algun dels ens instrumentals que en depenen, que han rebut la vacuna
contra la COVID-19.
4826
AP) RGE núm. 1152/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de Presidència del Govern, o algun dels ens instrumentals que en depenen, que han rebut la vacuna contra
la COVID-19.
4826
AQ) RGE núm. 1153/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, o algun dels ens instrumentals
que en depenen, que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
4827
AR) RGE núm. 1154/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i eventual de l'Hospital d'Eivissa que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
4827
AS) RGE núm. 1155/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i eventual de l'Hospital d'Inca que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
4827
AT) RGE núm. 1156/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i eventual de l'Hospital de Formentera que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
4827
AU) RGE núm. 1157/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i eventual de l'Hospital de Manacor que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
4827
AV) RGE núm. 1158/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i eventual de l'Hospital de Menorca que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
4827
AW) RGE núm. 1159/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i eventual de l'Hospital Son Llàtzer que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
4828
AX) RGE núm. 1160/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i eventual de l'Hospital Universitari de Son Espases que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
4828
AY) RGE núm. 1164/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal que
ha estat vacunat de la primera dosi COVID-19 en els serveis dependents de la Conselleria de Serveis Socials i Esports del GOIB.
4828
AZ) RGE núm. 1167/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació
COVID-19 a personal sanitari i personal considerat essencial de la xarxa privada de salut (1).
4828
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BA) RGE núm. 1168/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació
COVID-19 a personal sanitari i personal considerat essencial de la xarxa privada de salut (2).
4828
BB) RGE núm. 1169/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal de
direcció-gerència i personal directiu d'hospitals del Servei de Salut Ibsalut vacunat en primera dosi contra la COVID-19.
4829
BC) RGE núm. 1170/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació
COVID-19 del personal tècnic sanitari que realitza serveis de transport sanitari i urgències SPB i SPA del Servei 061 a les Illes Balears.
4829
BD) RGE núm. 1175/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels treballs
realitzats per la consultora GPA en relació amb la ruta Menorca-Barcelona.
4829
BE) RGE núm. 1176/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a servei
d'ambulàncies de trasllat i urgències del 061 a Menorca a la tercera onada COVID-19.
4829
BF) RGE núm. 1179/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a criteri
interpretatiu dels pactes successoris a Eivissa i Formentera (I).
4829
BG) RGE núm. 1180/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a criteri
interpretatiu dels pactes successoris a Eivissa i Formentera (II).
4830
BH) RGE núm. 1181/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a criteris
de distribució de les vacunes contra la COVID-19 entre les diferents autonomies.
4830
BI) RGE núm. 1182/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a anàlisi
jurídica del criteri de distribució de les vacunes contra la COVID-19 entre les diferents autonomies.
4830

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1210/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació del Govern per fer
possible la implantació del tractament d'hemodiàlisi a l'Hospital de Formentera.
4830
B) RGE núm. 1226/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a remodelació del port de Fornells
en contra de l'opinió del municipi.
4830
C) RGE núm. 1227/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres del nou centre
de formació nàutica.
4831
D) RGE núm. 1228/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions per a
l'encariment del preu de la factura elèctrica.
4831
E) RGE núm. 1229/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de la
temporada turística.
4831
F) RGE núm. 1230/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves tarifes de transport
públic de Mallorca.
4831
G) RGE núm. 1231/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de personal sanitari
a les Illes Balears.
4831
H) RGE núm. 1232/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per lluitar
contra la pobresa a les Illes Balears.
4831
I) RGE núm. 1233/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat d'alumnes entre
centres a mitjan curs.
4832
J) RGE núm. 1234/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al Projecte de llei de
reforma de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.
4832
K) RGE núm. 1235/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes econòmiques per
als sectors afectats per les mesures de restricció de l'activitat a conseqüència de la pandèmia.
4832
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L) RGE núm. 1237/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a motius pels quals
el Govern manté l'impost d'estades turístiques en la temporada 2021.
4832
M) RGE núm. 1238/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ordres de confinament i
proves C de català a Menorca.
4832
N) RGE núm. 1239/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a superar la crisi
amb les ajudes anunciades.
4832
O) RGE núm. 1240/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a grups de
vacunació.
4833
P) RGE núm. 1242/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a calendari de vacunació contra la COVID-19.
4833
Q) RGE núm. 1243/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a defensa
del factor d'insularitat previst al Règim Especial de les Illes Balears.
4833
R) RGE núm. 1247/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mitjans suficients per
garantir l'eficàcia en la campanya de vacunació massiva per immunitzar la població de les Illes Balears contra la COVID-19. 4833

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1053/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius pels quals durant l'any 2020
no es van dur a terme les obres de millora del CEIP Mare de Déu de Gràcia, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
4833
B) RGE núm. 1054/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius pels quals durant l'any 2020
no es van dur a terme les obres de millora del CEIP Castell de Santa Àgueda, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
4834
C) RGE núm. 1124/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a perquè no es tramità
el 2019 la cessió de 1.425 habitatges registrats com a buides de grans tenidors a famílies inscrites a les llistes de sol·licitud d'accés a
habitatge social, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
4834

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 1068/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a exoneració dels impostos de l'estat a autònoms i petites
empreses afectades per la crisi de la COVID-19 (procediment d'urgència).
4834
B) RGE núm. 1108/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d'impuls econòmic i alleujament fiscal als sectors més
afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia per COVID-19 (procediment d'urgència).
4835

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1057/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a salvaguarda de les nostres institucions pròpies recollides a la
Compilació de Dret Civil de les Illes Balears i una fiscalitat justa aplicable als pactes successoris, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (procediment d'urgència).
4837
B) RGE núm. 1067/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la millora i la transferència de l'Ingrés Mínim Vital, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
4838
C) RGE núm. 1111/21, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a creació d'un IAE com a CNAE únic per a empreses i
professionals autònoms de l'especialitzat, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).
4839
D) RGE núm. 1136/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activació del servei de neteja de litoral, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.
4839
E) RGE núm. 1137/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fer efectiu l'acord unànime de la Comissió d'Economia del
Parlament de les Illes Balears de dia 3 d'octubre de 2019 per instal·lar una planta fotovoltaica a l'EDAR de Maó-Es Castell, davant la
Comissió d'Economia.
4840
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F) RGE núm. 1138/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions al talús situat a l'entrada del municipi de Fornalutx,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
4841
G) RGE núm. 1139/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a donar resposta a la demanda de sòl industrial a Ciutadella, davant
la Comissió d'Economia.
4842
H) RGE núm. 1163/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantia de la màxima transparència i compliment del protocol
de vacunació i assegurar el cessament dels polítics que se'l salti o cometin qualsevol tipus d'irregularitat associada al procés o a l'ordre
de vacunació, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
4843
I) RGE núm. 1165/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a posada en marxa d'un
servei de mediació per a la negociació del preu de lloguer que paguen comerços o autònoms als propietaris dels locals que ocupen per
a la seva activitat com a mesura per mantenir i impulsar llocs de feina al sector, davant la Comissió d'Economia.
4844
J) RGE núm. 1166/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a suport a Paul
Rusesabagina, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
4845
K) RGE núm. 1178/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració d'una
estratègia per a les illes de la Mediterrània, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
4846

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 1056/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, davant el Ple, sobre la valoració del primer trimestre dels centres escolars.
4847
B) RGE núm. 1112/21, del Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de
compareixença del rector de la Universitat de les Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca, sobre les mesures
extraordinàries posades en marxa per la UIB davant la situació de pandèmia per COVID-19 durant el curs escolar 2020-2021, així com
el seu funcionament durant el primer trimestre del curs escolar.
4847

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació de preguntes orals davant la Comissió de Salut per a les preguntes escrites RGE núm. 5513, 5514, 5556, 5561, 6862,
6863, 6894, 6895, 6900 a 6903, 6912, 7025 a 7034/20.
4847
B) Tramitació de preguntes orals davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per a les preguntes escrites RGE núm.
13752 a 13757/20.
4848
C) Manteniment de les interpel·lacions RGE núm. 5709/19, 10296/19, 9477/20 i 14923/20.

4848

D) Tramitació pel procediment ordinari per a la Interpel·lació RGE núm. 14923/20.

4848

E) Sol·licitud d'iniciar el procediment per a la interposició de recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de 30 de desembre,
de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2020.
4848

4. INFORMACIONS
A) Comptabilitat dels Grups Parlamentaris Mixt (MÉS per Menorca), MÉS per Mallorca, Socialista, Popular, VOX-Actua Baleares,
El Pi-Proposta per les Illes Balears, Unidas Podemos i Ciudadanos, corresponent a l'any 2019.
4848
B) Designació de segon portaveu suplent del Grup Parlamentari Mixt.

4849

C) Resolució de Presidència en relació amb la pròrroga de determinats acords d’aplicació de mesures específiques sobre reducció
voluntària de jornada, excedència voluntària i llicència especial per a assumptes propis al personal del Parlament de les Illes Balears,
derivades del Decret llei 5/2012, d’1 de juny.
4849
D) Resolució de Presidència en relació al cessament del Sr. Josep Oliver i Arles com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista.
4850
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Professional tant del sistema educatiu com de certificats de
professionalitat.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir apostant per l’extensió dels drets
laborals de l’alumnat de la Formació Professional Dual i a
continuar amb l’expansió de la contractació laboral per a tot
aquest alumnat.

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir millorant l’oferta de la Formació
Professional Dual, tant educativa com ocupacional, i a
seguir avançant en la simplificació administrativa i
l’agilitació dels projectes entre empreses col·laboradores i
la direcció dels centres integrats de Formació Professional
i així facilitar una millor eficiència de la formació i una
millor adaptació del sistema productiu.

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de
novembre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 13963/20, relativa a protecció de la
biodiversitat marina a les zones portuàries de les Illes Balears,
i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

A la seu del Parlament, 9 de desembre de 2020
El secretari de la comissió
Ares fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta Ports de les Illes
a realitzar estudis científics per avaluar l'evolució de la
biodiversitat a les badies poc profundes situades a zones
d'especial protecció de les Illes Balears.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2. El Parlament de les Illes Balears insta Ports de les Illes
a realitzar estudis científics per catalogar els valors naturals
de les zones portuàries de gestió autonòmica de les Illes
Balears i avaluar la seva evolució.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir i aplicar mesures correctores i
compensadores en aquells casos on es detecti una evolució
negativa dels valors naturals de les zones portuàries o
immediates a aquestes zones.
A la seu del Parlament, 1 de desembre de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Mercedes Garrido i Rodríguez
La presidenta de la comissió
Maria del Pilar Carbonero i Sánchez

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre
de 2020, rebutjà el Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm.
13963/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protecció de
la biodiversitat marina a les zones portuàries de les Illes
Balears, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor
1, vots en contra 6 i abstencions 6.
Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de
novembre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 11378/20, relativa a millores per a la
Formació professional dual, i quedà aprovada, per unanimitat,
la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a continuar amb l’impuls de la Formació
Professional Dual mitjançant la creació d’un contracte
laboral específic per a aquesta modalitat de formació que
faciliti el desenvolupament d’aquesta Formació

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre de 2020, rebutjà els
Punts 2, 4 i 5 de la Proposició no de llei RGE núm. 15974/20,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
propostes urgents sobre el sector turístic, amb el resultat
següent:
• Punt 2: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 7 i
abstencions 0.
• Punts 4 i 5: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra
6 i abstencions 1.
Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

C)

C)

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre
de 2020, rebutjà els Punts 1 i 2 de la Proposició no de llei RGE
núm. 14226/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proves PCR i material COVID per als centres educatius de les
Illes Balears, amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a
favor 5, vots en contra 6 i abstencions 1.

Empat a la votació dels punts 1, 3 i 6 de la Proposició no
de llei RGE núm. 15974/20.

Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre de 2020,
resultaren empatats, després de les tres votacions preceptives,
els punts 1, 3 i 6 de la proposició no de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a propostes urgents sobre el sector turístic; per la qual
cosa, en virtut de l'article 101.3 del Reglament de la cambra, la
votació d'aquests punts serà dirimida en el Ple.
Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Empat a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
13971/20.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre
de 2020, resultà empatada, després de les tres votacions
preceptives, la proposició no de llei esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a replantejament del projecte de decret de zones vulnerables
per la contaminació de nitrats de fonts agràries; per la qual
cosa, en virtut de l'article 101.3 del Reglament de la cambra, la
votació d'aquesta proposició no de llei serà dirimida en el Ple.

Ordre de Publicació
D)
Empat a la votació dels punts 3 i 4 de la Proposició no
de llei RGE núm. 14226/20.
A la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre
de 2020, resultaren empatats, després de les tres votacions
preceptives, els punts 3 i 4 de la proposició no de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a proves PCR i material COVID per als centres educatius de les
Illes Balears; per la qual cosa, en virtut de l'article 101.3 del
Reglament de la cambra, la votació d'aquests punts serà
dirimida en el Ple.

Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Empat a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
15800/20.
A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre de 2020, resultà
empatada, després de les tres votacions preceptives, la
proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a seguretat sanitària en l'accés als
establiments d'allotjament turístic de les Illes Balears; per la
qual cosa, en virtut de l'article 101.3 del Reglament de la
cambra, la votació d'aquesta proposició no de llei serà dirimida
en el Ple.
Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
E)
Constitució de la Comissió no permanent d'estudi en
matèria de planificació i gestió dels recursos hídrics i
constitució de la Mesa.
En data 22 de desembre de 2020 es procedí a la constitució
de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació
i gestió dels recursos hídrics i a l'elecció dels membres de la
mesa corresponents, que queda, en conseqüència, integrada de
la manera següent:
Mesa
President
Damià Borràs i Barber (Grup Parlamentari Socialista)
Vicepresident
Maxo Benalal i Bendrihem (Grup Parlamentari Ciudadanos)
Secretari
Jordi Marí i Tur (Grup Parlamentari Socialista)
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Palma, a 19 de gener de 2020
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

Membres
Grup Parlamentari Socialista
Pilar Carbonero i Sánchez
Mercedes Garrido i Rodríguez
B)
Grup Parlamentari Popular
Miquel Vidal i Vidal
Mariano Juan i Guasch
María Asunción Pons i Fullana
Grup Parlamentari Unidas-Podemos
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
Josep Ferrà i Terrassa
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
Jorge Campos i Asensi
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
Maria Antònia Sureda i Martí
Grup Parlamentari Mixt
Sílvia Tur i Ribas

RGE núm. 1140/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a gestió de fons europeus Next Generation EU
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears, en
relació amb la política general del Govern en matèria de gestió
de fons europeus Next Generation EU.
Motivació del procediment d'urgència: La greu situació crisi
social i econòmica provocada per la pandèmia de la COVID19, sumada al fet que la setmana passada el Govern central va
anunciar que espera començar a rebre els diners d'aquests fons
a l'estiu, les comunitats autònomes hauran de retre comptes de
la gestió d'aquests fons davant el Govern (vegeu Ara Balears,
21.01.2021) motiven la tramitació d'aquesta iniciativa pel
procediment d'urgència.
Palma, a 19 de gener de 2020
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de gener de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de gener de 2021, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 1087/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la coordinació i l'estratègia del Govern per a la
presentació de projectes a finançar amb el Fons de
Recuperació Europeu Next Generation EU (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos interpelAla la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors, en relació amb la política general del
Govern pel que fa a la coordinació i l'estratègia del Govern per
a la presentació de projectes a finançar amb el Fons de
Recuperació Europeu Next Generation EU.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat
urgent de presentar projectes per obtenir el finançament
europeu.

Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet
A)
RGE núm. 1055/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
excepcionalitat en exàmens de nivell de català amb motiu de
la pandèmia.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Les persones que no poden acudir als exàmens de
certificació de català per raons de confinaments, quarantena o
malaltia a l'illa de Menorca es troben amb una resposta
negativa a les seves peticions d'ajornament o devolució de taxes
per part dels responsables de la Direcció General de Política
Lingüística.
Existeix qualque motiu per no donar un curs més raonable
a unes sol·licituds que pareixen totalment lògiques i legítimes?
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Palma, a 19 de gener de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

B)
RGE núm. 1069/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
organització de sopars i dinars per part del Govern en el
moment de restriccions en vigor a causa de la COVID-19
(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.
Ateses les restriccions en vigor per evitar la propagació de
la pandèmia del coronavirus, per què el Govern de les Illes
Balears va organitzar, convocar i celebrar el dia 25 de
novembre un sopar amb 26 persones, i un dinar l'endemà dia 26
amb 26 persones, amb assistència del ministre d'Agricultura,
Luis Planas?
Palma, a 19 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

C)
RGE núm. 1070/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
organització de sopars i dinars per part del Govern en el
moment de restriccions en vigor a causa de la COVID-19
(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.
Per què el Govern de les Illes Balears va incomplir les
restriccions per evitar la propagació de la pandèmia del
coronavirus amb l'organització, convocatòria i celebració el dia
25 de novembre d'un sopar amb 26 persones, i d'un dinar
l'endemà dia 26 amb 26 persones, amb assistència del ministre
d'Agricultura, Luis Planas?
Palma, a 19 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

D)
RGE núm. 1071/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
organització de sopars i dinars per part del Govern en el
moment de restriccions en vigor a causa de la COVID-19
(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.
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Considera el Govern de les Illes Balears que contribueix i
fomenta la relaxació social i l'incompliment de les restriccions
per evitar la propagació de la pandèmia del coronavirus amb
l'organització, convocatòria i celebració el dia 25 de novembre
d'un sopar amb 26 persones, i d'un dinar l'endemà dia 26 amb
26 persones, amb assistència del ministre d'Agricultura, Luis
Planas?
Palma, a 19 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

E)
RGE núm. 1072/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
organització de sopars i dinars per part del Govern en el
moment de restriccions en vigor a causa de la COVID-19
(4).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Considera que ha donat bon exemple el Govern de les Illes
Balears, ateses les restriccions per evitar la propagació de la
pandèmia del coronavirus, amb l'organització, convocatòria i
celebració el dia 25 de novembre d'un sopar amb 26 persones,
i d'un dinar l'endemà dia 26 amb 26 persones, amb assistència
del ministre d'Agricultura, Luis Planas?
Palma, a 19 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

F)
RGE núm. 1080/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de centre integrat de formació professional (FP)
d'hoteleria i turisme de Ciutadella (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.
En el Ple del Parlament de 17 de setembre de 2019 el
conseller d'Educació, en resposta a una pregunta formulada pel
Grup Parlamentari Popular sobre el retard en la creació i
posada en funcionament del centre integrat d'FP d'hoteleria i
turisme a Ciutadella, va respondre textualment: "Durant l'any
2020 licitarem aquest projecte i el tirarem endavant". Per què
no ha licitat el Govern de les Illes Balears durant el 2020 el
projecte de centre integrat d'FP d'hoteleria i turisme de
Ciutadella?
Palma, a 19 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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G)
RGE núm. 1081/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de centre integrat de formació professional (FP)
d'hoteleria i turisme de Ciutadella (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.
En relació amb el projecte de centre integrat de formació
professional (FP) d'hoteleria i turisme de Ciutadella, i en la
reunió que per videoconferència van celebrar el 30 d'octubre de
2020 el conseller d'Educació i el director general de
Planificació, Ordenació i Centres amb l'alcaldessa de
Ciutadella, el conseller va anunciar que abans de final d'any ja
s'haurà finalitzat la redacció del projecte d'enderrocament de
diversos espais de l'edifici. S'ha redactat aquest projecte?
Palma, a 19 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

H)
RGE núm. 1082/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de centre integrat de formació professional (FP)
d'hoteleria i turisme 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.
Quan licitarà i executarà el Govern de les Illes el projecte
del centre integrat d'FP d'hoteleria i turisme de Ciutadella que
va ser presentat el febrer de 2018 per la presidenta de la
comunitat autònoma?
Palma, a 19 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 1083/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de centre integrat de formació professional (FP)
d'hoteleria i turisme de Ciutadella (4).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari del Govern de les Illes Balears per a
l'entrada en funcionament del projecte de centre integrat d'FP
d'hoteleria i turisme de Ciutadella?
Palma, a 19 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

J)
RGE núm. 1084/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de centre integrat de formació professional (FP)
d'hoteleria i turisme de Ciutadella (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.
Per què el Govern de les Illes Balears no ha aprovat la
declaració d'interès autonòmic per al projecte del centre
integrat d'FP d'hoteleria i turisme de Ciutadella?
Palma, a 19 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 1085/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de centre integrat de formació professional (FP)
d'hoteleria i turisme de Ciutadella (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.
A què ha destinat el Govern de les Illes Balears els
2.095.000 euros per al projecte del centre integrat d'FP
d'hoteleria i turisme de Ciutadella consignats en el capítol VIè
dels pressupostos autonòmics (1.107.00 euros el 2008 i
987.000 euros el 2019)?
Palma, a 19 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 1086/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de centre integrat de formació professional (FP)
d'hoteleria i turisme de Ciutadella (7).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els motius del retard en la licitació, l'execució i
l'entrada en funcionament del centre integrat d'FP d'hoteleria i
turisme de Ciutadella que el febrer de 2018 presentà la
presidenta de la comunitat autònoma?
Palma, a 19 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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M)

O)

RGE núm. 1088/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
serveis d'SFM en horari de dia festiu per Sant Sebastià.

RGE núm. 1097/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol
amb les dosis sobrants de les vacunes COVID.

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.

Avui, 20 de gener, Sant Sebastià, festiu a Palma, Costitx,
Deià i Pina, Serveis Ferroviaris de Mallorca ha anunciat que
l'horari de servei a tota l'illa de Mallorca serà el que correspon
a un dia festiu.

Quin és el protocol amb les dosis sobrants de les vacunes
COVID?
Palma, a 21 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

Per què si únicament és festiu a Palma, Costitx, Deià i Pina
es modifica l'horari dels serveis de tota l'illa de Mallorca?
Palma, a 20 de gener de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

N)
RGE núm. 1089/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
raons i criteris del baix nombre de dosis de vacunes
assignades a les Illes Balears pel Ministeri de Sanitat.
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.
Dades publicades pel Ministeri de Sanitat reflecteixen que
les Illes Balears són a la cua respecte de la resta de comunitats
autònomes d'una població similar a l'hora de rebre dosis de
vacunes per immunitzar la població contra la COVID-19.
Govern i ministeri justifiquen que el criteri de repartiment
no s'atén a nombre de població sinó al percentatge de col·lectiu
vulnerable. Ex. criteri no el núm. poblacional: persones majors
de 70 anys i més, any 2020: Astúries 19,27%, Aragó 16,39%,
Balears 11,35%, Múrcia 11,53%, La Rioja 15,92%. Donat que
Illes Balears té densitat de població similar i que la situació
d'incidència acumulada i de taxa de positivitat és de les més
elevades.

P)
RGE núm. 1107/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla d'actuació de la Conselleria de Salut i Consum atès el
greu augment de la demora per a intervencions
quirúrgiques programades.
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.
Atesa la situació de les mesures restrictives amb motiu de
la tercera onada de la pandèmia que ha agreujat els nivells
d'ocupació d'UCI i places d'hospitalització.
Atès l'augment en el temps/demora per a les cirurgies no
urgents, que ha arribat a una mitjana de més de quatre mesos
per a operacions programades i algunes fins i tot a sis mesos.
Atès el perjudici per a la salut d'aquests pacients per la
demora en la realització d'aquestes cirurgies programades com
no urgents.
Quin pla d'actuació, entenent que aquest ha de ser de xoc
atès l'empitjorament de les dades actuals de positivitat i
d'incidència de la pandèmia, té previst el Govern per frenar
l'augment de la demora en les cirurgies programades?
Palma, a 21 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

1. Quins són els criteris concrets i les raons al·legades des del
ministeri perquè les Illes Balears no tenguin l'assignació de
vacunes d'acord amb els mateixos barems que altres comunitats
i ciutats autònomes?
Q)
2. Quines són les valoracions i reivindicacions que ha traslladat
el Govern de les Illes Balears al ministeri respecte d'aquesta
situació de baix nombre de dosis de vacunes facilitades fins a
data d'avui?
Palma, a 20 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

RGE núm. 1109/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mancança de recursos humans, de personal suficient i
necessari, en el Servei de Salut de les Illes Balears per a les
àrees sanitàries d'Eivissa i Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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La situació d'insuficiència de personal sanitari en totes les
categories professionals, especialment en facultatius,
especialistes i infermeria, en el Servei Públic de Salut de l'àrea
sanitària d'Eivissa i Formentera, és constatat i greu per a la
correcta atenció de la salut dels usuaris.

Atesa la problemàtica de la distribució/subministrament de
vacunes a les Illes Balears en aquest moment, ja que és
insuficient en nombre de dosis i de la demora en el
subministrament, quin protocol s'està duent a terme per a la
gestió i l'aplicació de les dosis "romanents/sobrants"?

La falta de fidelització del personal per raons retributives,
les dificultats d'accés a l'habitatge i el cost de vida han agreujat
encara més, si fos possible en context de pandèmia, la
disponibilitat de recursos humans.
Quines mesures prendrà el Govern per assegurar els
recursos humans necessaris per a la correcta atenció del Servei
Públic de Salut a les àrees sanitàries d'Eivissa i Formentera, de
forma que asseguri l'estabilitat, la continuïtat i amb les ràtios
adequades corresponents de persona sanitari/nombre d'usuaris?
Palma, a 21 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

R)
RGE núm. 1116/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal/càrrecs de direcció-gerència de l'Hospital Mateu
Orfila i personal de l'equip directiu del Servei Públic de
Salut de Menorca en relació amb la vacunació COVID-19,
en data 21 de gener de 2021.

Palma, a 21 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

T)
RGE núm. 1120/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació COVID-19 en data 21 de gener de 2021.
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.
1. Considera la consellera de Salut i Consum que s'està donant
efectiu compliment al pla de vacunació/calendari COVID-19
programat inicialment i establert a les Illes Balears?
2. Quines consideracions pot fer la consellera de Salut i
Consum pel que fa a la forma en què s'està duent a terme la
vacunació, atesa la informació i el consegüent desconcert que
se'n deriva tant per al personal sanitari i sociosanitari com per
a la població en general?

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.
Consta a la consellera de Salut i Consum que en data 21 de
gener de 2021 hagi estat vacunat contra la COVID-19 tot el
personal sanitari que es troba en primera línia d'atenció
sanitària del Servei de Salut de Menorca (Hospital Mateu
Orfila, Urgències i centres d'Atenció Primària)?
Consta a la Conselleria de Salut i Consum que en data 21 de
gener de 2021 hagi estat vacunat personal directiu de la
gerència-gestió dels centres hospitalaris i gerència d'Atenció
Primària de Menorca, amb caràcter previ a la resta de personal
sanitari (metges, infermeria) que té atenció directa amb
usuaris?
Palma, a 21 de gener de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

S)
RGE núm. 1119/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
d o s i s d e v a c u n e s C OVI D - 1 9 d e no m i n a d e s
"romanents/sobrants".
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.

Palma, a 21 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

U)
RGE núm. 1121/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal de càrrecs directius/gerències dels hospitals de les
Illes Balears i personal dels equips directius i qualsevol
altre responsable/directiu del Servei Públic de Salut, en
relació amb la vacunació COVID-19, en data 21 de gener
de 2021.
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.
1. Considera la consellera de Salut i Consum que els càrrecs
directius que integren les gerències dels hospitals i dels centres
de salut són professionals que estan "a primera línia" respecte
de la COVID-19? En cas de ser afirmativa la resposta, pregam
la corresponent explicació.
2. Quin és el nombre total i la relació dels directius de les
gerències de centres/hospitals als quals s'ha subministrat la dosi
(primera) i en quina data?
Palma, a 21 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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V)

X)

RGE núm. 1122/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
criteris de vacunació contra la COVID-19 establerts des de
la Conselleria de Salut i Consum per al personal directiu
integrant de les gerències/direcció dels hospitals i centres
d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears
(2).

RGE núm. 1125/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tràmits que s'estan realitzant per cedir 764 habitatges
actuals del registre d'habitatges buits de grans tenidors a
famílies inscrites a les llistes de sol·licitud d'habitatge
social.

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.
1. Consta a la consellera de Salut i Consum que en data 21 de
gener de 2021 hagi estat vacunat en la primera dosi contra la
COVID-19 tot el personal sanitari que està en primera línia
d'atenció a usuaris de la xarxa del Servei Públic de Salut de les
Illes Balears? Si és així, quin nombre en relació amb el total?
2. Consta a la consellera de Salut i Consum que en data 21 de
gener de 2021 hagi estat vacunada en primera dosi de la
COVID-19 la totalitat del personal directiu integrant de la
gerència-direcció dels centres hospitalaris i de la xarxa
d'Atenció Primària, amb caràcter previ al personal professional
sanitari que exerceix com a tal (metges, infermeria, tècnics en
cures d'infermeria, transport sanitari, personal en funció de
zeladors) que tenen atenció directa amb usuaris? Si és així, quin
nombre en relació amb el total?
Palma, a 21 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

W)
RGE núm. 1123/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
criteris de vacunació contra la COVID-19 establerts des de
la Conselleria de Salut i Consum per al personal directiu
integrant de les gerències/direcció dels hospitals i centres
d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears
(1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Des de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge s'ha informat
recentment que en l'actualitat hi ha 764 habitatges buits inscrits
en el registre d'habitatges buits de grans tenidors.
Quins tràmits s'estan duent a terme per cedir aquests
habitatges buits a famílies inscrites a les llistes de sol·licitud
d'accés a habitatge social de l'IBAVI?
Palma, a 20 de gener de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Y)
RGE núm. 1126/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius pels quals el
gerent de l'Hospital Mateu Orfila ha rebut la vacuna
contra la COVID-19 abans que no ho hagin fet tots els
professionals sanitaris de primera línia.
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.
Quins són els motius pels quals el gerent de l'Hospital
Mateu Orfila ha rebut la vacuna contra la COVID-19 abans que
ho hagin fet tots els professionals sanitaris de primera línia de
Menorca?
Palma, a 21 de gener de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

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.
Z)
Quins criteris respecte de la vacunació contra la COVID-19
ha establert la Conselleria de Salut i Consum per al personal
directiu integrant de les gerències/direcció dels hospitals i dels
centres d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes
Balears? Ordre de preferència, moment de l'aplicació de la
primera dosi.
Palma, a 21 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

RGE núm. 1131/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes per a l'adquisició d'aparells de purificació d'aire
(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 sol·licituds d'ajudes s'han presentat en relació amb
la línia per finançar amb 800 euros l'adquisició d'aparells de
purificació d'aire?
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Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AA)
RGE núm. 1132/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes per a l'adquisició d'aparells de purificació d'aire
(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.
Quantes sol·licituds d'ajudes s'han concedit en relació amb
la línia per finançar amb 800 euros l'adquisició d'aparells de
purificació d'aire?
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AB)
RGE núm. 1133/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes per a l'adquisició d'aparells de purificació d'aire
(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.
Quantes sol·licituds d'ajudes s'han denegat en relació amb
la línia per finançar amb 800 euros l'adquisició d'aparells de
purificació d'aire?
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AC)
RGE núm. 1134/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes per a l'adquisició d'aparells de purificació d'aire
(4).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el percentatge d'ajudes concedides en relació amb
les sol·licitades pel que fa a la línia d'ajuts per finançar amb
800 euros l'adquisició d'aparells de purificació d'aire?
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AD)
RGE núm. 1135/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes per a l'adquisició d'aparells de purificació d'aire
(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.
Quin és l'import de cada una de les ajudes que han estat
concedides per a l'adquisició d'aparells de purificació d'aire?
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AE)
RGE núm. 1141/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització,
o algun dels ens instrumentals que en depenen, que han
rebut la vacuna contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització,
o alguns dels ens instrumentals que en depenen, han rebut
alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a dia 22 de gener
de 2021? Indicau el nom del càrrec, la data de la vacunació i
els motius pels quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AF)
RGE núm. 1142/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de l'Ibsalut
que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de l'Ibsalut han rebut alguna dosi de la vacuna contra la
COVID-19? Indicau el nom del càrrec, la data de la vacunació
i els motius pels quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí
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AG)
RGE núm. 1143/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria d'Afers Socials i Esports, o algun dels ens
instrumentals que en depenen, que han rebut la vacuna
contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, o alguns dels ens
instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a dia 22 de gener de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de la vacunació i els motius
pels quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AH)
RGE núm. 1144/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, o algun dels
ens instrumentals que en depenen, que han rebut la vacuna
contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, o alguns
dels ens instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de
la vacuna contra la COVID-19 a dia 22 de gener de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de la vacunació i els motius
pels quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AI)
RGE núm. 1145/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, o algun dels
ens instrumentals que en depenen, que han rebut la vacuna
contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, o alguns
dels ens instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de
la vacuna contra la COVID-19 a dia 22 de gener de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de la vacunació i els motius
pels quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AJ)
RGE núm. 1146/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, o algun dels
ens instrumentals que en depenen, que han rebut la vacuna
contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, o alguns dels
ens instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a dia 22 de gener de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de la vacunació i els motius
pels quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AK)
RGE núm. 1147/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori, o algun dels ens
instrumentals que en depenen, que han rebut la vacuna
contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, o alguns dels ens
instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a dia 22 de gener de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de la vacunació i els motius
pels quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí
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AL)
RGE núm. 1148/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, o algun dels ens
instrumentals que en depenen, que han rebut la vacuna
contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, o alguns dels ens
instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a dia 22 de gener de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de la vacunació i els motius
pels quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AM)
RGE núm. 1149/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, o algun
dels ens instrumentals que en depenen, que han rebut la
vacuna contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, o
alguns dels ens instrumentals que en depenen, han rebut alguna
dosi de la vacuna contra la COVID-19 a dia 22 de gener de
2021? Indicau el nom del càrrec, la data de la vacunació i els
motius pels quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AN)
RGE núm. 1150/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, o algun dels
ens instrumentals que en depenen, que han rebut la vacuna
contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, o alguns
dels ens instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de
la vacuna contra la COVID-19 a dia 22 de gener de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de la vacunació i els motius
pels quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AO)
RGE núm. 1151/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Salut i Consum, o algun dels ens
instrumentals que en depenen, que han rebut la vacuna
contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de la Conselleria de Salut i Consum, o alguns dels ens
instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a dia 22 de gener de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de la vacunació i els motius
pels quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AP)
RGE núm. 1152/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de
Presidència del Govern, o algun dels ens instrumentals que
en depenen, que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de Presidència del Govern, o alguns dels ens instrumentals que
en depenen, han rebut alguna dosi de la vacuna contra la
COVID-19 a dia 22 de gener de 2021? Indicau el nom del
càrrec, la data de la vacunació i els motius pels quals es va
prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí
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AQ)
RGE núm. 1153/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de
Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius, o algun dels ens instrumentals que en
depenen, que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius, o alguns dels ens instrumentals que en
depenen, han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID19 a dia 22 de gener de 2021? Indicau el nom del càrrec, la
data de la vacunació i els motius pels quals es va prioritzar la
seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AR)
RGE núm. 1154/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i eventual de l'Hospital d'Eivissa
que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de l'Hospital d'Eivissa han rebut alguna dosi de la vacuna
contra la COVID-19 a data 22 de gener de 2021? Indicau el
nom del càrrec, la data de la vacunació i els motius pels quals
es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AS)
RGE núm. 1155/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i eventual de l'Hospital d'Inca
que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de l'Hospital d'Inca han rebut alguna dosi de la vacuna contra
la COVID-19 a data 22 de gener de 2021? Indicau el nom del
càrrec, la data de la vacunació i els motius pels quals es va
prioritzar la seva vacunació.
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Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AT)
RGE núm. 1156/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i eventual de l'Hospital de
Formentera que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de l'Hospital de Formentera han rebut alguna dosi de la vacuna
contra la COVID-19 a data 22 de gener de 2021? Indicau el
nom del càrrec, la data de la vacunació i els motius pels quals
es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AU)
RGE núm. 1157/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i eventual de l'Hospital de
Manacor que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de l'Hospital de Manacor han rebut alguna dosi de la vacuna
contra la COVID-19 a data 22 de gener de 2021? Indicau el
nom del càrrec, la data de la vacunació i els motius pels quals
es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AV)
RGE núm. 1158/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i eventual de l'Hospital de
Menorca que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de l'Hospital de Menorca han rebut alguna dosi de la vacuna
contra la COVID-19 a data 22 de gener de 2021? Indicau el
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nom del càrrec, la data de la vacunació i els motius pels quals
es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AW)
RGE núm. 1159/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i eventual de l'Hospital Son
Llàtzer que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de l'Hospital Son Llàtzer han rebut alguna dosi de la vacuna
contra la COVID-19 a data 22 de gener de 2021? Indicau el
nom del càrrec, la data de la vacunació i els motius pels quals
es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AX)
RGE núm. 1160/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i eventual de l'Hospital
Universitari de Son Espases que han rebut la vacuna contra
la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
de l'Hospital Universitari de Son Espases han rebut alguna dosi
de la vacuna contra la COVID-19 a data 22 de gener de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de la vacunació i els motius
pels quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 22 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AY)
RGE núm. 1164/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal que ha estat vacunat de la primera dosi COVID19 en els serveis dependents de la Conselleria de Serveis
Socials i Esports del GOIB.
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 personal sanitari i sociosanitari, i resta de personal
considerat essencial, dependent de serveis de la Conselleria de
Serveis Socials i Esports, per la seva atenció directa a usuaris
en condicions de risc ha estat vacunat en la primera dosi
COVID-19?
Palma, a 22 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AZ)
RGE núm. 1167/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació COVID-19 a personal sanitari i personal
considerat essencial de la xarxa privada de salut (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.
1. Quin nombre de professionals sanitaris del total que realitza
la seva labor assistencial a l'Hospital de Creu Roja Espanyola,
Assemblea balear, ha estat vacunat a data 25/01/2021?
2. Quin nombre de professionals sanitaris del total que realitza
la seva labor assistencial als hospitals de la Fundació Sant Joan
de Déu de Palma i d'Inca han estat vacunats a data 25/01/2021?
Palma, a 25 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BA)
RGE núm. 1168/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació COVID-19 a personal sanitari i personal
considerat essencial de la xarxa privada de salut (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin nombre de professionals sanitaris del total que realitza
la seva labor assistencial a la xarxa de salut privada que no té
concertada atenció sanitària amb el Servei de Salut de les Illes
Balears-Ibsalut ha estat vacunat a data 25/01/2021?
Palma, a 25 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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BB)
RGE núm. 1169/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal de direcció-gerència i personal directiu d'hospitals
del Servei de Salut Ibsalut vacunat en primera dosi contra
la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Havent-hi personal considerat de serveis essencials que
presten la seva labor a zones assistencials COVID-19 dels
hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears, com és el
personal de neteja i de manteniment.
1. A data 25-01-2021, quin nombre de personal de neteja i
manteniment del total que realitza la seva laboral als hospitals
del Servei de Salut de les Illes Balears ha estat vacunat de la
primera dosi COVID-19?
2. Quines són les raons per les quals la Conselleria de Salut i
Consum ha establert que aquest personal hagi iniciat la seva
vacunació de la primera dosi de la COVID-19 després d'haverse vacunat personal directiu d'aquests centres hospitalaris de
l'Ibsalut?
Palma, a 25 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BC)
RGE núm. 1170/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació COVID-19 del personal tècnic sanitari que
realitza serveis de transport sanitari i urgències SPB i SPA
del Servei 061 a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
1. Quina és la data d'inici de vacunació de la COVID-19 per al
personal de tècnics sanitaris que realitza serveis de transport
sanitari i urgències SPB i SPA del Servei 061 a les Illes
Balears?
2. Quin és el total de personal (sobre el total de la plantilla) que
realitza serveis de transport sanitari i urgències SPB i SPA del
Servei 061 a les Illes Balears que ha estat vacunat a 25-012021?
Palma, a 25 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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BD)
RGE núm. 1175/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cost dels treballs realitzats per la consultora GPA en
relació amb la ruta Menorca-Barcelona.
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 cost de la contractació dels treballs realitzats per
GPA en relació amb l'anàlisi de la ruta Menorca-Barcelona de
cara a una proposta d'OSP?
Palma, a 25 de gener de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BE)
RGE núm. 1176/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
servei d'ambulàncies de trasllat i urgències del 061 a
Menorca a la tercera onada COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Les associacions professionals de tècnics d'emergències
sanitàries ha denunciat recentment que no hi ha reforç
d'ambulàncies tot i el notable increment dels trasllats de
malalts o sospitosos de contagi COVID-19 que està generant la
tercera onada de la pandèmia a Menorca.
Considera la Conselleria de Salut i Consum suficient el
nombre d'ambulàncies habilitades i operatives a data 25-012021 per cobrir adequadament l'atenció de trasllats de pacients
COVID-19, així com el correcte servei d'urgències a l'illa de
Menorca, donat l'augment d'incidència de la pandèmia en
aquesta tercera onada?
Quines són les raons per les quals el vehicle extra dotat el
mes d'abril durant la primera onada de la pandèmia ha estat
retirat tot i haver un nombre similar o major d'incidència que
llavors?
Palma, a 25 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BF)
RGE núm. 1179/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a criteri interpretatiu dels pactes successoris a
Eivissa i Formentera (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Ha consultat la Conselleria d'Hisenda o l'Agència Tributària
de les Illes Balears al Consell Assessor de Dret Civil de les
Illes Balears per fer el criteri interpretatiu que provoca que els
pactes successoris d'Eivissa i Formentera que no coincideixen
amb els prevists per Mallorca i Menorca hagin de tributar com
a donacions al 7%?
Palma, a 25 de gener de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha analitzat l'Advocacia de la comunitat o els serveis
jurídics d'alguna conselleria la conformitat a dret i al principi
d'igualtat dels criteris o la via de fet utilitzats pel Govern de
l'Estat per distribuir les vacunes contra la COVID-19 entre les
diferents autonomies?
Palma, a 25 de gener de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BG)
RGE núm. 1180/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a criteri interpretatiu dels pactes successoris a
Eivissa i Formentera (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha consultat la Conselleria d'Hisenda o l'Agència Tributària
de les Illes Balears al Consell Assessor de Dret Civil propi
d'Eivissa i Formentera per fer el criteri interpretatiu que
provoca que els pactes successoris d'Eivissa i Formentera que
no coincideixen amb els prevists per Mallorca i Menorca hagin
de tributar com a donacions al 7%?
Palma, a 25 de gener de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BH)
RGE núm. 1181/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a criteris de distribució de les vacunes contra la
COVID-19 entre les diferents autonomies.
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.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de gener de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet
A)
RGE núm. 1210/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació del
Govern per fer possible la implantació del tractament
d'hemodiàlisi a l'Hospital de Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina és la planificació del Govern per fer possible la
implantació del tractament d'hemodiàlisi a l'Hospital de
Formentera?
Palma, a 26 de gener de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Té la Conselleria de Salut els criteris del Govern de l'Estat
per distribuir les vacunes contra la COVID-19 entre les
diferents autonomies?
B)
Palma, a 25 de gener de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BI)
RGE núm. 1182/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a anàlisi jurídica del criteri de distribució de les
vacunes contra la COVID-19 entre les diferents
autonomies.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

RGE núm. 1226/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a remodelació del
port de Fornells en contra de l'opinió del municipi.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Realment la presidenta de les Illes Balears avala que Ports
IB remodeli el port de Fornells en contra de l'opinió del
municipi?
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Palma, a 27 de gener de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 1227/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obres del nou centre de formació nàutica.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

F)
RGE núm. 1230/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves tarifes de
transport públic de Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller de Mobilitat i Habitatge amb
les noves tarifes de transport públic de Mallorca (TIB)?
Palma, a 26 de gener de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

Quan té previst el Govern de les Illes Balears licitar les
obres del nou centre de formació nàutica?
Palma, a 26 de gener de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

D)
RGE núm. 1228/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
solucions per a l'encariment del preu de la factura elèctrica.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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G)
RGE núm. 1231/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de
personal sanitari a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, com té previst solucionar la manca
de personal sanitari a les Illes Balears?
Palma, a 26 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

Vicepresident de Transició Energètica, preveu solucions per
a l'encariment del preu de la factura elèctrica, que afecta també
els ciutadans de les Illes Balears?
H)
Palma, a 26 de gener de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

E)
RGE núm. 1229/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inici de la temporada turística.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina previsió té la Conselleria de Turisme quant a l'inici
de la temporada?
Palma, a 26 de gener de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

RGE núm. 1232/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per lluitar contra la pobresa a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Segons l'informe Oxfam Intermón, Balears encapçala
l'augment del percentatge de pobresa de tot Espanya. Té previst
el Govern aprovar noves mesures per afrontar aquesta situació?
Palma, a 26 de gener de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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I)

L)

RGE núm. 1233/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat
d'alumnes entre centres a mitjan curs.

RGE núm. 1237/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
motius pels quals el Govern manté l'impost d'estades
turístiques en la temporada 2021.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera propi d'una educació de qualitat el trasllat
d'alumnes entre centres a mitjan curs?
Palma, a 26 de gener de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, quins
motius té el Govern, davant una temporada turística 2021 tan
incerta, per no suspendre temporalment l'impost d'estades
turístiques?
Palma, a 27 de gener de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

J)
RGE núm. 1234/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al
Projecte de llei de reforma de la Llei de mesures de
prevenció i lluita contra el frau fiscal.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera d'Hisenda, dóna suport el Govern de les
Illes Balears a la reforma que planteja el Projecte de llei de
mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que es tramita
al Congrés, en relació amb els pactes successoris (herències en
vida)?
Palma, a 26 de gener de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

M)
RGE núm. 1238/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ordres de
confinament i proves C de català a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Les persones que no poden acudir als exàmens de
certificació de català per raons de confinaments, quarantena o
malaltia a l'illa de Menorca es troben amb una resposta
negativa a les seves peticions d'ajornament o devolució de taxes
per part dels responsables de la Direcció General de Política
Lingüística.
Sr. Conseller d'Educació, existeix algun motiu per no donar
un curs més raonable a unes sol·licituds que pareixen totalment
lògiques i legítimes?

K)
RGE núm. 1235/21, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
econòmiques per als sectors afectats per les mesures de
restricció de l'activitat a conseqüència de la pandèmia.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, té previstes més ajudes econòmiques per als
sectors afectats per les mesures de restricció de l'activitat a
conseqüència de la pandèmia?
Palma, a 26 de gener de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

Palma, a 27 de gener de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

N)
RGE núm. 1239/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
superar la crisi amb les ajudes anunciades.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, creu que treballadors, pimes i autònoms
poden superar aquesta crisi amb les ajudes anunciades?
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Palma, a 27 de gener de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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Palma, a 26 de gener de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

O)

R)

RGE núm. 1240/21, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a grups de vacunació.

RGE núm. 1247/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mitjans suficients per garantir l'eficàcia en la campanya de
vacunació massiva per immunitzar la població de les Illes
Balears contra la COVID-19.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera, la societat balear té dret a estar ben
informada i per això li deman quins són els grups de vacunació
i quins col·lectius hi ha englobats a cada grup.
Palma, a 27 de gener de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, compta la nostra comunitat autònoma amb
els mitjans suficients per assegurar la campanya de vacunació
massiva per immunitzar els ciutadans de Balears en tres mesos,
com ens va assegurar a la seva compareixença de 26 de gener?
Palma, a 27 de gener de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

P)
RGE núm. 1242/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a calendari de vacunació contra la
COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de gener de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

Sra. Consellera, creu que abans del 30 de juny estarà
vacunat contra la COVID-19 el 70% de la població de la Illes
Balears?
Palma, a 26 de gener de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

Q)
RGE núm. 1243/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a defensa del factor d'insularitat previst al Règim
Especial de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
No considera la Sra. Presidenta que les Balears han de
defensar amb tots els mitjans el factor d'insularitat previst al
Règim Especial de les Illes Balears?

Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 1053/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius pels quals
durant l'any 2020 no es van dur a terme les obres de
millora del CEIP Mare de Déu de Gràcia, davant la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.
Quins són els motius pels quals durant l'any 2020 no es van
dur a terme al CEIP Mare de Déu de Gràcia (Maó) les obres de
millora previstes als pressuposts de la CAIB per a 2020?
Palma, a 18 de gener de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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B)

A)

RGE núm. 1054/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius pels quals
durant l'any 2020 no es van dur a terme les obres de
millora del CEIP Castell de Santa Àgueda, davant la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.

RGE núm. 1068/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a exoneració dels impostos de l'estat a
autònoms i petites empreses afectades per la crisi de la
COVID-19 (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.
Quins són els motius pels quals durant l'any 2020 no es van
dur a terme al CEIP Castell de Santa Àgueda (Ferreries) les
obres de millora previstes als pressuposts de la CAIB per a
2020?
Palma, a 18 de gener de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 1124/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
perquè no es tramità el 2019 la cessió de 1.425 habitatges
registrats com a buides de grans tenidors a famílies
inscrites a les llistes de sol·licitud d'accés a habitatge social,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant comissió.
Des de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge s'ha informat
recentment que el novembre de 2019 hi havia 1.425 habitatges
buits inscrits en el registre d'habitatges buits de grans tenidors.
Per què no es tramità la cessió d'aquests habitatges buits a
famílies inscrites a les llistes de sol·licitud d'accés a habitatge
social?
Palma, a 20 de gener de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de gener de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Urgència motivada per
la crisi de la COVID-19.
La propagació de la COVID-19 ha desembocat en una crisi
sanitària mundial amb repercussions molt notables en l'àmbit de
la salut, però també amb fortes conseqüències de caire social i
econòmic. De fet, davant la severitat i incidència del brot
moltes de les mesures de contenció han provocat una frenada
brusca de l'activitat productiva, que ha mantingut l'economia en
estat d'hivernació durant uns mesos. El confinament i la
paralització de l'activitat econòmica, derivats de la crisi
sanitària, també han tingut fortes conseqüències en el mercat
laboral que s'han materialitzat en el tancament de petites
empreses, la destrucció de llocs de feina, la no renovació de
contractes i la no realització de noves contractacions.
En el cas concret de les Illes Balears, la COVID-19 també
ha posat de manifest la vulnerabilitat del nostre model
econòmic. Així, entre les febleses estructurals més vinculades
al model productiu cal destacar l'elevada dependència del
turisme i sectors vinculats, la precarietat del mercat laboral, la
major vulnerabilitat financera de les petites empreses davant de
xocs econòmics i l'excessiva dependència dels mercats
exteriors.
En aquest context, i si bé tots els indicadors econòmics
coincideixen a advertir que la crisi del coronavirus serà letal
per a l'economia en general, ho serà més per a aquelles que
depenen de sectors tan canviants com el turístic. Aquest és el
cas de l'economia de les Illes Balears que, lluny d'assentar-se
sobre pilars industrials, el seu pes descansa sobre el sector
turístic i el de serveis.
Davant aquesta situació, el sector públic ha de tenir un
paper actiu en la recuperació econòmica i actuar com a palanca
transformadora. No obstant això, el paper del govern espanyol
i l'excessiva confiança en els fons europeus ha deixat de costat
petites empreses i autònoms que no han rebut els ajuts
necessaris posant en perill la supervivència de moltes famílies.
A hores d'ara les administracions que més ha fet per la
ciutadania i les empreses han estat els ajuntaments. Pel que fa
a les empreses al llarg del 2020, la majoria d'ajuntaments, han
exonerat de totes les taxes que legalment han pogut, han aportat
la part corresponent a la línia d'ajudes per autònoms, han fet
línies d'ajuda pròpies, etc. I sobretot, en tot moment han estat
al costat de les persones.
Tenint en compte que l'Estat és qui cobra la major part
d'impostos, en atribució de les seves competències, és a les
seves mans ajudar de manera directa i sense defugir de les
seves responsabilitats, més, si tenim en compte que al llarg de
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la història les Illes Balears han aportat a l'Estat molt més del
que han rebut, pagant els capritxos de la resta.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
proposa:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
exonerar de les quotes de la Seguretat Social i de la liquidació
d'IVA, en cas de ser favorable a l'Estat, als treballadors
autònoms l'activitat dels quals s'hagi vist aturada a causa de
l'entrada en vigor de les mesures sanitàries establertes dins el
nivell d'alerta 4 i posteriors.
2. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern espanyol a
exonerar de les quotes de la Seguretat Social i de la liquidació
d'IVA, en cas de ser favorable a l'Estat, a les petites empreses
l'activitat de les quals s'hagi vist aturada a causa de l'entrada en
vigor de les mesures sanitàries establertes dins el nivell d'alerta
4 i posteriors.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cercar l'instrument jurídic per tal que els ajuntaments
puguin exonerar les taxes municipals als sectors afectats per les
restriccions d'activitats aprovades pel Govern de les Illes
Balears i afectats per la crisi econòmica derivada de la crisi
sanitària de la COVID-19.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
estudiar amb els agents econòmics de les Illes Balears i el
Govern de les Illes Balears línies d'ajudes per finançar les
empreses de les illes afectades per les restriccions sanitàries.
Palma, a 19 de gener de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 1108/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures d'impuls econòmic i alleujament fiscal
als sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de
la pandèmia per COVID-19 (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Davant les evidents
conseqüències socials i econòmiques produïdes per la
pandèmia, i agreujades amb la tercera onada, paral·lelament a
les mesures sanitàries adoptades, es fa imprescindible i urgent
acompanyar tots els sectors afectats amb noves mesures de
suport com una més que necessària reducció de la pressió fiscal
i ajudes directes excepcionals, amb l'objectiu d'evitar que
desaparegui gran part d'aquest teixit productiu i empresarial
que conforma un percentatge important del PIB balear, i les
conseqüències que d'això es deriven cap a l'ocupació i les
famílies.
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En el context de la crisi sanitària actual, les repercussions
socials i econòmiques de la qual són difícilment avaluables per
l'alt grau d'incertesa, les previsions econòmiques realitzades per
organismes nacionals i internacionals (FMI, OCDE, BCE, Banc
d'Espanya, Ministeri Economia) anticipen per a la nostra
comunitat una contracció del PIB per a aquest any 2020
superior al 20%, pràcticament el doble del que s'estableix per
a les economies dels països que componen la UE, que està
entorn de l'11%. En relació amb el sector turístic, el nostre
principal motor econòmic, Balears va deixar d'ingressar fins a
novembre de 2020 un total de 12.888 milions d'euros en
concepte de despesa del turisme estranger per la crisi sanitària
de la COVID-19, la qual cosa representa un 87,7% menys
respecte del mateix acumulat de 2019, segons les dades de
l'enquesta Egatur de l'INE.
Resulta, per tant, un fet inqüestionable que la crisi sanitària
provocada per la pandèmia de la COVID-19 i les ineludibles
mesures extraordinàries de contenció posades en marxa per les
diferents administracions per combatre-la, tenen un impacte
devastador sobre el teixit productiu i el mercat laboral de la
nostra comunitat.
Són molts els sectors productius que es veuen especialment
afectats per la ja tercera onada de la pandèmia i les necessàries
mesures restrictives en matèria de mobilitat, principalment els
relacionats amb el sector serveis, com l'activitat turística,
l'hostaleria, l'oci infantil, l'oci nocturn, els gimnasos, els
firaires, els organitzadors d'esdeveniments i noces, el comerç,
el sector del taxi, els espais d'oci cultural o les perruqueries,
entre d'altres. Milers de petits i mitjans empresaris i autònoms,
pilars econòmics de la nostra economia, han vist retallades les
seves expectatives de negoci i s'enfronten a pèrdues
irreparables.
A les Illes Balears, el sector hostaler proporciona 45.199
ocupacions, 33.494 en règim general i altres 11.705 en règim
d'autònom. La xifra global el 2019 era de 62.389 ocupacions.
Els establiments d'aquest sector majoritàriament estan regentats
per petits empresaris que estan sofrint directament els efectes
de les restriccions d'horaris o pel tancament total.
Això impedeix que tinguin un horitzó econòmic a curt o
mitjà termini i molts d'ells poden arribar a baixar la barrera per
a sempre.
En aquesta mateixa línia cal afegir des de l'adopció del
Reial decret 463/2020, de 14 de març, la suspensió d'activitats
d'afluència pública i la limitació de la mobilitat dels ciutadans,
entre les quals es disposava expressament "revetlles, desfilades
i festes populars" (art. 10.5 de l'esmentat reial decret), la qual
cosa ha retallat per complet l'activitat del sector firaire i
ambulant, format per totes aquelles activitats de comerç,
artesania, restauració i recreatives que se celebren a l'empara
d'aquesta mena de celebracions, i que està integrat al nostre
país per més de 40.000 empresaris i autònoms.
Tots ells han vist cancel·lades la majoria de les activitats
que tenien previstes per a l'any passat, i, vista l'evolució de la
pandèmia de COVID-19, el panorama que ofereix el 2021 no
convida a l'optimisme. A això s'uneix la falta de protecció
social a la qual s'enfronta aquest col·lectiu, de caràcter
eminentment familiar, que fa que una part important dels que
treballen directament en aquest sector no puguin figurar com a
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treballadors per compte d'altri, enquadrats en el Règim General,
malgrat dedicar-se a l'activitat firaire de manera professional i
habitual, la qual constitueix el seu principal manteniment i el de
les seves famílies, simplement pel fet de ser familiars d'altres
autònoms dedicats a la mateixa activitat amb caràcter previ.
Sector, el firaire i l'ambulant, que s'ha vist exclòs de les ajudes
aprovades, en particular de la prestació extraordinària per
cessament d'activitat, en donar-se d'alta en ocasió de l'inici de
la temporada en què es concentra la seva activitat, romanent
inactius o dedicats a altres activitats durant la resta de l'any.
Igual que ocorre amb el sector de les activitats d'oci i temps
lliure infantil, compost fonamentalment per PIME i treballadors
autònoms, la labor dels quals està enfocada a activitats
d'entreteniment destinades principalment a nens entre 3 i 12
anys, i donada la naturalesa de la seva activitat, ha estat un dels
sectors que ha vist totalment paralitzada la seva activitat des de
l'inici de la pandèmia, i sense previsions per a la seva
reobertura en cap de les fases posteriors. I això malgrat ser un
sector del qual depenen moltes famílies per subsistir.
A més, el sector de les perruqueries, que durant la crisi ha
sofert també un dur cop per les restriccions i limitacions
imposades, estimant-se una caiguda en la facturació al voltant
de 1.280 milions d'euros, el que s'estima que comportarà la
desaparició del 42,4% dels salons de bellesa, que es tradueix en
el tancament de més de 20.000 perruqueries a tota Espanya.
Sector fràgil i vulnerable en el qual el 94,2% de les empreses
són microempreses que tenen entre 1 i 5 treballadors. Sector
que necessita també per part de la nostra administració
autonòmica d'una atenció específica per alleujar les
conseqüències d'aquesta terrible crisi.
Per tot l'exposat, paral·lelament a les mesures sanitàries
adoptades, es fa imprescindible acompanyar tots aquests
sectors afectats amb noves mesures de suport com una més que
necessària reducció de la pressió fiscal i ajudes directes
excepcionals, amb l'objectiu d'evitar que desaparegui gran part
d'aquest teixit productiu i empresarial que conforma un
percentatge important del PIB balear. Aquesta atenció haurà de
provenir de l'esforç conjunt de totes les administracions
públiques, estatal, autonòmica, insular i local. En aquest
context de cooperació entre administracions, és de vital
importància l'adequat i just repartiment dels Fons Europeus de
Recuperació, atenent criteris de població, desocupació i
caiguda del PIB.
Tot l'esforç econòmic, normatiu i de gestió per part del
Govern de les Illes Balears serà completament insuficient sense
una resposta immediata, contundent i coordinada amb el
Govern d'Espanya, que garanteixi tots els recursos necessaris
per superar el xoc temporal de la pandèmia.
Per tot això, el Grup Parlamentari Ciudadanos formula la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears es mostra favorable al fet
que el Govern d'Espanya procedeixi a la posada en marxa de
manera immediata dels mecanismes de governança del Fons
Europeu de Recuperació, i que aquests mecanismes contemplin
la participació de comunitats autònomes i administracions
locals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instar el Govern d'Espanya que sigui partícip actiu en
l'adopció de mesures destinades a pal·liar la situació de crisi
econòmica, creant un Pla estatal de suport a PIME i autònoms
amb ajudes directes i alleujament fiscal que faci costat als
sectors productius més afectats per la pandèmia de la COVID.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè al
seu torn insti el Govern d'Espanya a exonerar les empreses i
PIME del pagament de quotes de la Seguretat Social dels
treballadors els ERTO fins al 100%.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè al
seu torn insti el Govern d'Espanya a modificar la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, que
propiciï una rebaixa de l'IVA de les activitats turístiques del
tipus reduït del 10% al súper reduït del 4% tal com vénen
sol·licitant les entitats més representatives del sector, rebaixa
que ja estan començant a aplicar països del nostre entorn i
mercats competidors.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè al
seu torn insti el Govern d'Espanya a modificar la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, que
propiciï una rebaixa de l'IVA dels serveis de perruqueria del
tipus general del 21% i tornar al tipus reduït del 10%.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a instar el
Govern d'Espanya a contemplar el reconeixement de la
prestació extraordinària per cessament d'activitat per als
autònoms firaires i de comerç ambulant, fent extensible aquesta
prestació a la resta d'autònoms que desenvolupin activitats
estacionals de temporada.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, perquè al
seu torn insti el Govern d'Espanya al desenvolupament
d'especialitats en el règim de cotització dels treballadors
autònoms en el Règim Especial de la Seguretat Social dels
Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA) que
desenvolupen activitats estacionals de temporada, que alterni
el reconeixement de períodes d'activitat amb uns altres
d'inactivitat, anàleg al dels treballadors per compte d'altri del
Règim General de la Seguretat Social que tenen la consideració
de fixos-discontinus; i que revisi les restriccions que afecten la
possibilitat del treballador autònom de contractar com a
treballadors els seus familiars, a fi de flexibilitzar les
possibilitats del seu enquadrament en el Règim General de la
Seguretat Social.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè al
seu torn insti el Govern d'Espanya a establir de manera urgent
en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE)
un codi específic únic per a les activitats relacionades amb
l'organització de noces i esdeveniments, que reculli de manera
específica les activitats desenvolupades per aquests empresaris
i autònoms que pertanyen a diferents gremis però que es
dediquen pràcticament en exclusiva a serveis o a proveir per a
esdeveniments i noces (electricistes, fotògrafs, tècnics de so,
pastissers, transportistes, músics, maquilladores, modistes,
organitzadors de noces i esdeveniments).
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè al
seu torn insti el Govern d'Espanya a establir de manera urgent
en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE)
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un codi específic per a l'activitat firaire i de comerç ambulant
i/o comerç ambulant, que reculli de manera específica les
activitats desenvolupades per aquests empresaris i autònoms.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè al
seu torn insti el Govern d'Espanya a valorar l'exoneració als
empresaris i autònoms de l'obligació d'estar al corrent de
pagament de quotes de Seguretat Social per accedir a ajudes de
caràcter públic relacionades amb la pandèmia de la COVID-19.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè al
seu torn insti el Govern d'Espanya perquè la recaptació de les
cotitzacions a la Seguretat Social realitzades pels autònoms
estiguin vinculades als ingressos derivats de l'activitat
econòmica de l'autònom, sempre que el seu treball es trobi dins
d'un dels sectors afectats per la pandèmia de la COVID-19
Palma, a 21 de gener de 2021
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de gener de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 1057/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a salvaguarda de les nostres institucions pròpies
recollides a la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears
i una fiscalitat justa aplicable als pactes successoris, davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (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: El Grup Parlamentari
Popular sol·licita que aquesta iniciativa sigui tramitada pel
procediment d’urgència atesa la importància que per a les
figures pròpies del nostre dret civil i l’efecte que pot causar
sobre les persones susceptibles de subscriure un pacte
successori, que fa necessari i urgent que s'implementin les
mesures proposades en aquesta iniciativa el més aviat possible.
En la nostra Compilació de Dret Civil de les Illes Balears,
aprovada pel Decret legislatiu 79/1990, es recullen diferents
pactes successoris que permeten donar béns en vida, sense
grans obstacles fiscals, per tal d’equiparar-los a transmissions
per causa de mort. Existeixen pactes com la Definició (a
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Mallorca i Menorca) i el finiment de legítima (a Eivissa) en què
els descendents legitimaris poden renunciar a tots els drets
successoris, o únicament a la legítima que en el seu moment
pogués correspondre'ls, a canvi d'una donació, atribució o
compensació en vida del causant. I existeixen altres pactes que
es poden formalitzar a favor de qualsevol persona, com la
Donació Universal (a Mallorca i Menorca) i els Pactes
d'Institució (a Eivissa).
Segons el tractament fiscal actual l'adquirent beneficiari
rebria els béns pel seu valor real, de manera que fins i tot
podria vendre'ls algun temps després per aquest mateix valor
sense cap benefici a l'efecte de la seva tributació en l'Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
Doncs bé, una iniciativa promoguda pel Govern d'Espanya
busca distorsionar el nostre dret civil i la nostra autonomia
fiscal mitjançant la introducció en el projecte de llei de mesures
per prevenir i combatre el frau fiscal -actualment en tramitació
en el Congrés- amb un article, que modifica la Llei 35/2006, de
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques Física, que en
el seu número Dos modifica l'article 36 de l'esmentada llei
equiparant a un cas de frau fiscal la transmissió d'actius dels
hereus a un tercer mentre que el causant encara viu, per la qual
cosa es veuria obligat a tributar novament per un increment
patrimonial en l'impost sobre la renda de les persones físiques.
Amb aquesta iniciativa legislativa el Govern d'Espanya
pretén anul·lar la jurisprudència i en concret la Sentència del
Tribunal Suprem de 9 de febrer de 2016. Aquesta resolució
judicial de l'Alt Tribunal qualifica la naturalesa
juridicotributària dels pactes successoris per concloure que en
l'IRPF resulta d'aplicació la no-subjecció de la “plusvàlua del
mort”, que va sortir al pas de la doctrina administrativa que
negava l'aplicació de la no-subjecció per l'article 33 de la llei
a les transmissions en l'IRPF del transmitent. Resulta evident
que aquesta reforma ataca la substància i desnaturalitza aquests
pactes que són autènticament mortis causa.
Per altra part, a la disposició final quarta del projecte de llei
s'estableix que entrarà en vigor l'endemà al de la seva
publicació en el BOE i que, no obstant això, aquell apartat que
modifica la Llei 35/2006. de l’Impost de la Renda de les
Persones Físiques. tindrà efectes des de l'entrada en vigor
d'aquesta llei.
En conseqüència, si com sembla ser intenció i prioritat de
l'actual govern la llei s'aprova d'aquesta manera o sense establir
un règim transitori, la modificació en IRPF projectada en
relació amb els pactes successoris tindria un pervers efecte
retroactiu. Aquest efecte retroactiu afectaria, no sols els
subjectes passius que transmetin el bé una vegada aprovada la
llei, sinó que afectaria tots aquells que haguessin transmès els
béns fruit d'un pacte successori amb anterioritat a l'aprovació
de la llei, circumstància aquesta que provoca una alarmant
inseguretat jurídica entre els contribuents.
I és precisament en aquest sentit en el qual es pronuncia
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) quan
afirma en la resposta a les seves consultes el següent: “En
definitiva, si en el año en que se produzca la entrada en vigor
de la Ley el beneficiario de un contrato o pacto sucesorio
transmite un bien objeto del mismo antes del fallecimiento del
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causante, la nueva redacción del artículo 36 de la Ley de IRPF
será aplicable, resultando indiferente que dicha transmisión se
produzca antes o después de la entrada en vigor de la Ley”.
Per tant si aquesta llei s’aprova en aquest mateix sentit es
produiria una discriminació òbvia per restringir la capacitat de
disposar dels hereus -que haurien d'esperar la mort del causant
per disposar-; distorsionaria la naturalesa dels pactes
successoris contemplats en el Dret Civil Balear; generaria una
greu inseguretat jurídica en no preveure cap règim de transició;
i, per tant, afectaria seriosament l'autonomia de les Illes
Balears, tant en el desenvolupament del seu propi Dret Civil
quant a l'exercici de l'autonomia financera de la comunitat
autònoma, que utilitza, d'acord amb la Constitució i l'Estatut,
les seves competències en matèria tributària per desenvolupar
polítiques econòmiques i socials específiques.
Tenint en compte l'anterior, el Grup Parlamentari Popular
del Parlament de les Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a respectar i ampliar la capacitat normativa en matèria fiscal
que la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i les lleis reconeixen
al Govern de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta els grups
parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats a
propiciar, a la tramitació parlamentària del Projecte de Llei de
mesures per prevenir i combatre el frau fiscal, actualment en
tramitació en el Congrés dels Diputats, la supressió o la retirada
de l'article que reforma la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques (IRPF), per introduir la ficció
jurídica consistent a declarar com a conducta fraudulenta, que
no admet prova en cas contrari, qualsevol venda dels béns
rebuts a través dels pactes successors en vida regulats en el
Dret Civil dels Illes Balears; per ser tractat d'una clara i
injustificada vulneració de l'autonomia competencial i de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i el principi de lleialtat
institucional que ha de presidir les relacions entre
l'Administració General de l'Estat i la comunitat autònoma dels
Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears acorda donar trasllat
d'aquesta resolució a tots i cadascun dels grups parlamentaris
en el Congrés dels Diputats.

Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
L’Ingrés Mínim Vital (IMV) és una de les mesures
"estrella" que va impulsar el Govern de l’Estat el maig de 2020
per donar resposta a l’emergència social provocada per la crisi
de la COVID-19. Tot i les bones intencions, l’efectivitat
d’aquesta mesura és més que qüestionable. De les 24.494
sol·licituds per rebre l’Ingrés Mínim Vital a les Illes Balears
presentades fins al 16 d’octubre, només se n’han resolt 6.974,
el que representa un 28,47% del total. I, el que és més
preocupant, només se n’han resolt favorablement 1.276, el que
representa un 5,2% de les sol·licituds presentades. Aquestes
dades demostren, doncs, que cal revisar els requisits per accedir
a l’IMV.
A més, la lentitud en la tramitació d’aquesta prestació fa
necessari que es transfereixi al Govern de les Illes Balears la
gestió d’aquesta nova prestació.
Per altra banda, a hores d’ara tampoc no es pot sol·licitar la
Renda Social Garantida (RESOGA) del Govern de les Illes
sense haver demanat primer l’IMV, per la qual cosa poden
arribar a passar mesos des que es demana un ajut fins que el
ciutadà rep els doblers, per la qual cosa és urgent que el Govern
cerqui una solució per tal que l’Ingrés Mínim Vital es pugui
sol·licitar i tramitar de forma paral·lela a la RESOGA.
En un altre ordre de coses, també cal destacar que el
Govern de l’Estat no disposa de dades desglossades sobre la
tramitació de l’IMV per a cadascuna de les Illes, sinó que
només disposa d’aquestes dades agrupades per províncies.
Finalment, cal destacar que les Illes Balears, tot i que són la
regió de l’Estat més afectada per la crisi de la COVID-19 (i una
de les més afectades de tota la Unió Europea) a causa de
l’excessiva dependència del sector turístic, el cost de vida a
l’arxipèlag és molt més elevat que a altres punts de l’Estat. Pel
que fa a l’habitatge, les Illes Balears segueixen sent la segona
comunitat autònoma amb el preu de lloguer més alt de tot
l’Estat, només superada per Madrid. Aquesta disparitat en els
preus del cost de vida, doncs, fa necessari adaptar l’import de
la prestació al cost de vida del territori dels beneficiaris.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt (MÉS
per Menorca) presenta la següent
Proposició no de llei

Palma, a 14 de gener de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 1067/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la millora i la transferència de l'Ingrés Mínim
Vital, 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

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a revisar els requisits per accedir a l’Ingrés Mínim Vital
per tal que aquest arribi a totes les persones i famílies que
puguin necessitar aquesta prestació, donat que el baix
percentatge de resolucions favorables demostra que no és així.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a transferir la gestió de l’Ingrés Mínim Vital al Govern
de les Illes Balears.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer públiques, cada mes, les següents dades relatives
a l’Ingrés Mínim Vital a les Illes Balears, desglossades per a
cadascuna de les illes: sol·licituds vàlides, sol·licituds resoltes,
sol·licituds resoltes favorablement.
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Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a adaptar l’import de l’Ingrés Mínim Vital al cost de
vida de cada territori mitjançant un coeficient corrector.
Palma, a 19 de gener de 2021
La diputada
Patricia Font i Marbán
El portaveu
Josep Castells i Baró
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Des del govern estatal, autonòmic i ens locals s'han
programat tot un seguit d'ajuts pels sectors productius afectats
per la pandèmia amb l'objectiu principal de no deixar a ningú
enrere. En el cas de les empreses i autònoms que es dediquen
a les noces i events tenen una mancança greu per poder optar
a línies d'ajuts públiques i és que no disposen d'un epígraf
específic a l'IAE referenciat a la Classificació d'Activitats
Econòmiques.
Per tot el que s'ha exposat anteriorment, el Grup
Parlamentari Unidas Podemos insta que:

C)
RGE núm. 1111/21, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a creació d'un IAE com a CNAE únic per
a empreses i professionals autònoms de l'especialitzat,
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment
d'urgència).

El Parlament de les Illes Balears insti al Govern d'Espanya
perquè creï un IAE com a CNAE únic al que es puguin
inscriure els i les professionals especialitzats en esdeveniments.
Palma, a 21 de gener de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz
El portaveu
Alejandro López i Soria

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.
D)
Motivació del procediment d'urgència: Tramitació d'urgència
a causa de la precària situació del sector dedicat a l'organització
de noces i esdeveniments, derivada de la pandèmia de la
COVID-19.
El sector de celebració de noces i esdeveniments a les Illes
Balears aglutina a empreses i persones que exerceixen la seva
professió per la via d'autònom. Són professionals que treballen
en diversos àmbits vinculats a les noces, celebracions familiars
i esdeveniments multitudinaris que han estat en
desenvolupament a les nostres illes com són els congressos i
jornades. Per donar aquest tipus d'oferta de serveis s'han hagut
de dur d'especialitzar en aquest tipus d'activitat. A manera
d'exemple podem citar professionals de la decoració, ornaments
florals, fotografia, sastreria, perruqueria, càtering, escenaris,
adequació de finques, so i il·luminació, wedding planners,
actuacions musicals, pastisseria, transport, restauració,
electricitat, complements i un llarg etcètera.
Com a representació d'aquest col·lectiu es va crear el juny
de 2020 l'Associació de Professionals de Noces i
Esdeveniments de Balears (APBEB) que està integrada per més
de 90 empreses i autònoms d'aquest àmbit. Les mesures
sanitàries adoptades i del tot imprescindibles per afrontar la
pandèmia de la Covid-19 pel que fa a la limitació de
moviments i de canvis a tots els nivells han tengut, tenen i
continuaran tenint al llarg del 2021 un fort impacte econòmic
en aquest sector. Els primers mesos del 2020, amb el
confinament, es varen haver de cancel·lar d'immediat molts
dels esdeveniments ja previstos amb la consegüent pèrdua
econòmica de materials ja comprats i que no es varen poder
reservar per ser utilitzats en un futur més o manco proper. Al
llarg dels mesos han vist com les cancel·lacions han anat en
augment i que, en el millor dels casos, es posposaven els
esdeveniments per 6 mesos o inclús un any després. En el cas
dels esdeveniments multitudinaris com els congressos, són
molts els que s'han hagut de passar a la modalitat virtual, amb
el que ja no es podrà recuperar aquesta oportunitat de negoci.

RGE núm. 1136/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a activació del servei de neteja de litoral, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Des de la ciutadania i des de les administracions es fa cada
vegada més patent la preocupació de l’arribada dels diferents
residus a la mar, especialment els derivats dels plàstics. Es una
realitat que les nostres costes i litoral es veuen greument
perjudicats per aquest tipus de residus. El nostre paisatge i la
nostra qualitat de l’aigua es veuen molt afectats.
Ja fa quasi 20 anys que es va posar en marxa el Servei de
Neteja del Litoral. Des de llavors s’han recollit 2.200 tones de
fems de les quals 700 tones eren plàstics. Només a l’any 2019
es van recollir un total de 1’4 tones de residus a l’illa d’Eivissa,
essent entre un 50 i un 60% plàstics.
Som conscients de la crisis sanitària que estem patint des de
fa quasi un any. Però el problema de que no hagués Servei de
Neteja a l’any 2020 ha sigut el recurs presentat per una empresa
el qual va ser finalment rebutjat.
Des de les administracions locals, s’han dut a terme
diferents actuacions per tal de potenciar la neteja a les nostres
platges i entorn, com són la conscienciació dels usuaris a través
de diferents pannells i plecs informatius i diferents punts de
recollida de residus, tot això acompanyat de les certificacions
de qualitat que així ho avalen i que han estat renovades pel
propi Conseller de Medi Ambient i Territori, el Sr. Mir.
Atès les capacitats d’actuació de les administracions locals
que no poden sobrepassar el seu marc competencial i veient
amb molta preocupació la contínua arribada de residus a les
nostres platges, no entenem que un servei essencial com es la
Neteja de Litoral mitjançant embarcacions, al igual que ho es
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la recollida de residus als diferents municipis, no es presta
durant tot o gran part de l’any.

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

El pressupost del contracte per les Illes Balears del
2020-2021, per dos anys, va ser de quasi 2 milions d’euros,
dividit en tres lots. Atès que aquest lot ja estava atorgat pensem
que el que seria lògic seria aprofitar la concessió per poder
incrementar la duració del Servei de Neteja de Litoral a lo llarg
de l’any 2021. Podem debatre freqüències , igual que es fa amb
el servei de recollida de residus municipals. Així mateix podem
determinar diferents zones doncs som conscients de la dificultat
de cobrir tot el litoral en segons quines èpoques o condicions
meteorològiques, però el que si és una realitat és que es pot dur
a terme i a data d’avui no es fa.

El 3 d'octubre de 2019 el Partit Popular va defensar una
Proposició no de Llei presentada en la comissió d'economia
perquè fos una oportunitat i un clar exemple d’aquest govern
per part del Vicepresident i Conseller de Transició Energètica
i Sectors productius el desplegament de la transició energètica
amb les energies renovables a Menorca. Molt concretament en
uns terrenys propietat del Govern Balear, on està instal·lada
l'EDAR de Maó-Es Castell.

Les embarcacions de neteja de litoral fan una gran feina al
llarg de l’estiu, el que queda en res quan arriba l’hivern i les
nostres costes i platges tornen a estar cobertes de multituds de
residus i plàstics, i més enguany que no s’ha dut a terme el
compromís anunciat pel Conseller de que es faria, però mes
tard.
Per altra banda no ens podem oblidar de la part social
d’aquests contractes, són molts els patrons d’embarcacions que
s’han quedat sense feina durant tot l’any 2020 agreujant la seva
crisi econòmica i dels seus familiars.
És por tot això, que des de el Grup Parlamentari Popular
presentem la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta l’Agència Balear de
l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) de la Conselleria
de Medi Ambient i Territori del Govern de les illes Balears a:
Primer. Que s’activi el Servei de Neteja de Litoral el més aviat
possible, i si més no, abans de que comenci la pròxima
temporada d’estiu.
Segon. Que amb l’import que correspon a l’any 2020, s’activi
el Servei de Neteja de Litoral abans del previst, fora de la
temporada d’estiu, en una freqüència més reduïda i adaptada
tant a les condicions climatològiques pròpies dels temporals
d’hivern com a les característiques pròpies de cada illa.
Palma, a 18 de gener de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 1137/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fer efectiu l'acord unànime de la Comissió
d'Economia del Parlament de les Illes Balears de dia 3
d'octubre de 2019 per instal·lar una planta fotovoltaica a
l'EDAR de Maó-Es Castell, davant la Comissió
d'Economia.

La voluntat d'acord, des d'un principi, per part de Partit
Popular, va quedar clarament reflectida amb l'acceptació de la
proposta de transacció dels partits que formen el Govern
quedant la redacció de la següent manera.
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que prioritzi la instal·lació a Menorca d’una planta
fotovoltaica, amb les dimensions adequades per donar
cobertura a les necessitats energètiques de l’EDAR d’Es
Castell-Maó i, per tant, insta el Govern de les Illes Balears, a
establir una partida pressupostària per a aquesta finalitat en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2020 i/o altres línies de finançament públiques.”
El passat 30 de setembre, l'Institut Balear de l'Energia
anunciava que finançarà la planta fotovoltaica de Trepuconet
a Menorca. El principal inversor de la planta fotovoltaica de
Trepuconet prové de l'IBE amb una aportació de 250.000
euros.
L'acord dona inici als tràmits per a la futura construcció de
la planta, que un cop finalitzada arribaria a cobrir el 15,6% de
la demanda d'municipi:
"Aquest projecte forma part de l'estratègia de renovació
energètica per la qual ha apostat fermament tant el Govern
Balear amb el Consell de Menorca. Cal destacar que és una
de les primeres apostes de l'IBE per encapçalar la transició
energètica a les illes i que a més comptarà amb la
participació ciutadana. Hem de tenir clar que sense la
participació ciutadana difícilment podríem parlar d'una
transició energètica justa. Projectes com aquest venen a
reforçar la nostra lluita contra el canvi climàtic " va
destacar el Sr. Yllanes.
Des del Partit Popular ens preocupa que en els pressupostos
aprovats recentment no vingui cap gest ni menció concreta del
conseller Yllanes referit a aquest compromís unànime aprovat
per aquest Parlament el 3 d’octubre de 2019.
L'aposta per la transició energètica ja no té marxa enrere,
així com, previsiblement els fons que vindran d'Espanya i
d'Europa també, pel que entenem des del Partit Popular que han
d'anar una part d'aquests recursos destinats al compromís
unànime d’aquest Parlament.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei

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

1. El Parlament de les Illes Balears es ratifica en l'acord
unànime adoptat el passat 3 d’octubre de 2019 con a
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conseqüència del debat i aprovació de la Proposició no de llei
RGE núm. 4772/19 que finalment quedà redactat de la manera
següent:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que prioritzi la instal·lació a Menorca d’una
planta fotovoltaica, amb les dimensions adequades per
donar cobertura a les necessitats energètiques de l’EDAR
d’Es Castell-Maó i, per tant, insta el Govern de les Illes
Balears, a establir una partida pressupostària per a aquesta
finalitat en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2020 i/o altres línies de
finançament públiques.”
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, que en un termini màxim d'un any des de l’adopció del
present acord, disposi de la redacció del projecte per a la planta
fotovoltaica per l'EDAR de Maó-Es Castell d’acord amb el que
va aprovar per unanimitat el Parlament de les Illes Balears el
passat 3 d’octubre de 2019.
3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears, a dotar d'una partida econòmica extraordinària amb els
fons anunciats que es rebran per part del Govern d'Espanya,
així com d'Europa i destinar-los per a la instal·lació de la planta
fotovoltaica de l'EDAR de Maó-Es Castell d’acord amb el que
va aprovar per unanimitat el Parlament de les Illes Balears el
passat 3 d’octubre de 2019.
Palma, a 18 de gener de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

F)
RGE núm. 1138/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solucions al talús situat a l'entrada del municipi
de Fornalutx, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El municipi de Fornalutx compta aproximadament amb uns
650 veïns i maneja un pressupost aproximat de 1,2 M€, pel que
fa pràcticament impossible poder resoldre l’esquerda que
corona el talús proper a la carretera. Una situació urgent i
perillosa que arrossega des de fa anys per a la seguretat dels
ciutadans i visitants.
Els darrers anys s’han produït una sèrie de esfondraments
i lliscaments dels talús situat a l’entrada del municipi de
Fornalutx, on s’ubica un aparcament d’ús freqüent devora a la
carretera MA-2120 que travessa el casc urbà al pk+1.450 amb
seriós risc d’esfondrament.
El passat desembre el portaveu del Grup municipal del
Partit Popular al municipi de Fornalutx, va presentar una moció
per via extraordinària al Ple i va ser aprovada per unanimitat
per la corporació municipal:
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“El Ple de l’Ajuntament de Fornalutx insta el Govern
d’Espanya, Govern de les Illes Balears i Consell de
Mallorca a crear un grup de treball per acordar solucions
coordinades davant el perill que representa el talús de la
MA-2120 a l’entrada del municipi de Fornalutx”.
El Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell
de Mallorca ha vingut realitzant un seguiment del talús. El
control s'ha vingut realitzant en una esquerda que corona el
talús proper a la carretera.
El 7 de febrer de 2020 el Departament de Mobilitat i
infraestructures del CIM va procedir a realitzar una inspecció
a la zona del talús afectat a Fornalutx, on es va poder constatar
que és una zona molt inestable i que el risc de lliscament abasta
la major part de les marjades sobre un tram de carretera amb
una longitud aproximada de 100m.
Com a conseqüència d'aquest seguiment s'ha pogut
comprovar que el problema té dimensions majors de les que en
principi es van deduir. Durant una inspecció recent en
companyia de l'IGME (Institut Geológico Minero de España)
s'ha localitzat que el problema inclou un front de 40 metres en
paral·lel amb la carretera i una longitud pendent a dalt d'entre
35 i 40 metres sent el terreny de propietat privada.
Després de la revisió en detall sobre el terreny es van
observar dues grans zones de debilitat, totes dues amb grans
fractures en la direcció E-O, a més de línies de deformació N-S
per l'esforç a què estan sotmesos els sediments. Arribant a la
conclusió de les següents recomanacions entre d’altres:
• Cal fer una cartografia precisa del conjunt de l'talús per
poder cartografiar de forma exacta les fractures i les
deformacions observades sobre el terreny. Es recomana un
vol amb un dron per obtenir imatges de detall que després
siguin la base cartogràfica per determinar o no les
actuacions que haurien executar-se.
• Entre els efectes desencadenants sembla que les pluges
influeixen de forma significativa. No obstant això, altres
causes poden ser:
a) El desmunt de la part frontal del talús per
l'acomodament del pàrquing públic actualment
construït, el que ha donat lloc a la manca de sustentació
principal i a una modificació en el pendent del terreny.
b) Sembla que pot existir un component hidrològica i
hidrogeològica local que accelera el procés de
lliscament.
El 24 de febrer de l'any 2020 el conseller de Mobilitat i
Infraestructures del CIM, va compartir l'informe emès pel cap
de la Unitat de l’institut Geològic i Miner d’Espanya a les Illes
Balears, amb el Director General d’Emergències i Interior del
Govern de les Illes Balears, desprès d’una visita de camp que
es va fer el passat 7 de febrer, en relació al perill de lliscament
al T.M. de Fornalutx.
Al ple del CIM del passat 10 de desembre davant una
pregunta del Grup de consellers del Partit Popular, el conseller
de Mobilitat i Infraestructures, va manifestar que estaven
pendents a què es pronunciessin des de la Direcció General
d’Emergències i Interior del Govern.
Atès que a punt de complir-se 1 any i no s'ha manifestat
davant la necessitat de possibles actuacions, i vistes les
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dimensions que exigeix la coordinació entre totes les
administracions (Govern de les Illes Balears, Consell de
Mallorca, Govern d’Espanya i Ajuntament de Fornalutx).
Des del Partit Popular veiem amb preocupació un cop més
com des de la Direcció General d'Emergències i Interior no
hagi pres cartes en l'assumpte amb un tema tan perillós on la
negligència manifestada posen en perill als veïns, ciutadans i
visitants del T.M de Fornalutx.
Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears, insta al Govern de les Illes
Balears a crear un grup de treball en un termini màxim de 2
mesos des de l’aprovació d’aquesta iniciativa, integrat per
representants del Govern d’Espanya, del Govern de les Illes
Balears, del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de
Fornalutx per acordar solucions coordinades davant el perill
que representa el talús de la MA-2120 a l’entrada del municipi
de Fornalutx. Aquest grup de treball haurà d’aclarir en els seus
informes, entre d’altres, quines administracions són les
competents i com s’ha de procedir a resoldre aquesta urgència
en el terme municipal de Fornalutx.
Palma, a 18 de gener de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

G)
RGE núm. 1139/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a donar resposta a la demanda de sòl industrial a
Ciutadella, davant la Comissió d'Economia.

i tot, hi ha empreses que ja s’han traslladat a altres municipis de
Menorca on hi ha sòl industrial disponible.
En març de 2014 l’Ajuntament de Ciutadella va aprovar,
inicialment, el projecte d’obres d’urbanització del sector B9 del
Pla General d’Ordenació Urbana de Ciutadella, redactat per
l’enginyer Paz Socías Morell, i el contracte de construcció
d’instal·lacions per al subministrament elèctric.
L’Associació d’Empresaris del Polígon de Ciutadella ha
expressat en reiterades ocasions la seva preocupació per la
manca de sòl industrial i també ha reclamat l’agilització dels
tràmits per a fer efectiva aquesta necessària ampliació. En març
de 2017 el president d’aquesta associació empresarial, Isidro
Bellota, va declarar que “no volem que la manca de sól
industrial suposi un fre econòmic”.
La creixent activitat que registra el port de Son Blanc, amb
un augment del tràfic de vaixells, passatgers, vehicles i càrrega
rodada (mercaderies) ha incrementat la demanda de sòl al
Polígon Industrial de Ciutadella.
El transport de mercaderies a través del port de Son Blanc
també pateix les conseqüències de la manca d’espais adequats
per al seu emmagatzemament, provocant anades i vingudes dels
camions i carga rodada per la carretera general de Menorca,
amb el consegüent perill pel trànsit.
En aquests moments encara hi ha algunes parcel·les
disponibles, però són de petita superfície i totalment insuficient
per a donar resposta a les demandes i a les peticions de
promotors, empresaris i inversors que reclamen sòl industrial
a Ciutadella.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent
Proposició no de llei

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.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a participar, col·laborar i donar suport -tècnic i
financer- a l’Ajuntament de Ciutadella per a agilitar les gestions
i donar resposta a les necessitats de sòl industrial a Ciutadella.

Els ‘Acords de Bellver 2’, que el 21 de juny de 2019 van
signar el PSIB-PSOE, Unides-Podem i Més per a Mallorca, que
assenyalen els objectius del Govern de les Illes Balears per a
aquesta legislatura, anuncien en el punt 105 (Model econòmic.
Innovació i modernització) l’anunci d’una llei de polígons “per
millorar l’accés de les empreses al sòl industrial d’acord a
criteris de sostenibilitat”.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir amb l’Ajuntament de Ciutadella, el Consell
insular de Menorca i l’Associació d’Empresaris del Polígon de
Ciutadella, que forma part de la Federació de PIME-Menorca,
un calendari per a l’execució de l’ampliació del sòl industrial
a Ciutadella.

Precisament, una de les principals demandes per a impulsar
la reactivació econòmica a Menorca, concretament al municipi
de Ciutadella, consisteix en donar resposta a la demanda de sòl
industrial, tota vegada que el Polígon de Ciutadella és una zona
empresarial que acull activitats industrials, comercials i de
serveis, així com altres usos econòmics. Des fa temps pateix el
problema de manca de sòl i de parcel·les on ubicar noves
empreses i instal·lacions.
El retard en l’ampliació i desenvolupament del Polígon de
Ciutadella en els terrenys del Sector B9 estan dificultant
l’activitat econòmica al municipi, la pèrdua d’inversions i, fins

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu, davant la necessitat de sòl industrial de
Ciutadella, el compromís de “millorar l’accés de les empreses
al sòl industrial d’acord a criteris de sostenibilitat”, tal com
recullen els ‘Acords de Bellver2’.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar l’acord aprovat, per unanimitat en febrer de
2018, pel Ple de l’Ajuntament de Ciutadella consistent en
“demanar la col·laboració i suport tècnic del Consell insular i
del Govern de les Illes Balears per a agilitar els tràmits, fixant
un calendari d’actuació per a donar resposta a l’actual demanda
de sòl industrial a Ciutadella”.
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Palma, a 21 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

H)
RGE núm. 1163/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a garantia de la màxima transparència i
compliment del protocol de vacunació i assegurar el
cessament dels polítics que se'l salti o cometin qualsevol
tipus d'irregularitat associada al procés o a l'ordre de
vacunació, davant la Comissió de Salut (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: Davant la indignació i
malestar per part de la ciutadania que observa les inadmissibles
pràctiques irresponsables per part d'alguns responsables
polítics, sumat a la gran descoordinació entre el govern central
amb la resta d'autonomies per a la implementació del pla de
vacunació, que repercuteix en l'endarreriment en el procés de
vacunació, alhora que es desconeix la informació real de
registres i situació actual del procés de vacunació del territori;
es fa imperatiu i urgent assegurar, des de les institucions, el
provenir de l'estratègia de vacunació en cada autonomia, tant
per a oferir certituds a una ciutadania que confia en l'èxit
d'aquest pla per a la superació definitiva de la pandèmia, com
per a retornar la confiança en les institucions que han de fer
efectiu aquest pla.
El protocol de vacunació del Ministeri de Sanitat, que es va
actualitzar el passat 18 de desembre, estableix quins són els
grups prioritaris en aquesta primera fase de la immunització:
residents i personal sociosanitari que treballa en residències de
persones majors i d'atenció a grans dependents i personal de
primera línia en l'àmbit sanitari i sociosanitari. Després de
completar aquests grups, cosa que encara no ha ocorregut, els
segueixen per ordre de prioritat un altre personal sanitari i
sociosanitari i persones considerades com a grans dependents.
Els objectius inicials, en relació amb la vacunació de la
població, fixats pel propi Ministeri de Sanitat, establien com a
objectiu arribar almenys al 60% de la població, la qual cosa
suposa un ritme d'un milió de dosis administrades cada
setmana. Un objectiu que casa molt malament amb les
desigualtats regionals i la total falta de coordinació per part del
Govern d'Espanya que, de no remeiar-se, no permetrà
aconseguir un percentatge adequat de població vacunada. El
resultat reeixit de la vacunació, així com la rapidesa amb la
qual en tota Espanya siguem capaces de completar el procés,
seran determinants per a superar la crisi sanitària, econòmica i
social causada per la pandèmia. Milers de vides i llocs de
treball depenen, en conseqüència, de l'èxit de l'estratègia de
vacunació.
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En aquest sentit, els professionals sanitaris, col·legis
professionals de metges i infermeria, han posat l'accent en la
importància de la vacunació, assenyalant que és important
accelerar el procés de vacunació davant el repunt de casos que
estem vivint en els últims dies. Així mateix, tant personal
d'infermeria com farmacèutics i altres professionals sanitaris
han expressat la seva voluntat de participar de forma més activa
en la campanya de vacunació. Tenint en compte les
circumstàncies actuals és necessari seguir una estratègia
acordada i consensuada amb les comunitats autònomes per a
garantir que la vacuna arriba als grups prioritaris en aquesta
primera etapa, així com per a poder accelerar aquest procés.
Fins al moment a Espanya s'han administrat un milió de dosi,
només el 2,17% de la població ha rebut el sèrum.
No obstant això, la falta d'informació i rendició de comptes
per part del Ministeri de Sanitat és incomprensible, i més si
tenim en compte l'increment constant dels casos de contagis i
morts en tot el conjunt del territori. Necessitem un pla de
vacunació nacional urgent, coordinat amb totes les comunitats
autònomes per a unificar els esforços i accelerar el procés de
vacunació per a poder vacunar en aquesta primera etapa a tots
els grups de risc, incloent el personal sanitari i soci-sanitari
com a col·lectius més sensibles i exposats a causa de l'atenció
directa als pacients amb COVID-19. La consecució d'aquest
objectiu, no obstant això , es veu compromesa per la falta de
transparència i l'absència d'un control exhaustiu del compliment
del protocol i del procés de vacunació, motiu pel qual el nostre
grup parlamentari ja va sol·licitar la compareixença en el
Congrés del Ministre de Sanitat per a aportar la màxima
claredat a la situació real en la qual es troba Espanya respecte
del pla de vacunació.
Per si no fos prou, s'han donat comportaments polítics molt
greus com els que hem presenciat recentment per part del
conseller i funcionaris de la Conselleria de Salut de Múrcia,
així com els de diferents alcaldes (de diferents colors polítics,
també de formacions nacionalistes) i membres d'equips de
govern de diferents territoris, sent aquests vacunats enfront de
la COVID-19 saltant-se completament el protocol de vacunació
del Ministeri de Sanitat, el qual contempla que: “en aquesta
primera etapa, la vacunació se centrarà solament en el personal
que de manera específica realitza activitats que exigeixen
contacte estret amb persones que puguin estar infectades per
SARS-CoV-2, és a dir, en funció del risc d'exposició i
transmissió”.
No sols es tracta d'un comportament totalment irresponsable
i lluny de tota ètica, sinó que, la conseqüència directa que
aquestes persones hagin utilitzat vacunes en un moment
d'absoluta escassetat, implica que en aquests moments hi hagi
personal sanitari en contacte diari amb el virus o malalts
crònics i col·lectius de risc que es troben sense sortir de les
seves cases per por de contagi mentre esperen el seu torn per a
ser vacunats que s'han quedat sense rebre una de les dosis que
els corresponen d'acord amb el protocol de vacunació.
Tot això redunda en una major indignació i malestar per
part de la ciutadania, que observa com aquesta mena de
pràctiques irresponsables, sumat a la gran descoordinació entre
el govern central amb la resta d'autonomies per a la
implementació del pla de vacunació, endarrereix el procés de
vacunació alhora que desconeix la informació real de registres
i situació actual del procés de vacunació del territori.
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És per tot això que es fa imperatiu assegurar, des de les
institucions, el provenir de l'estratègia de vacunació en cada
autonomia, tant per a oferir certituds a una ciutadania que
confia en l'èxit d'aquest pla per a la superació definitiva de la
pandèmia, com per a retornar la confiança en les institucions
que han de fer efectiu aquest pla. El degoteig de responsables
polítics saltant-se el protocol i beneficiant-se del seu càrrec per
a obtenir la vacuna abans que se li subministri a moltes
persones que realment la necessiten no pot tornar a repetir-se
en cap municipi ni comunitat de tota Espanya. Són urgents tant
la transparència dels governs autonòmics com el compromís
ètic de totes les forces polítiques per a garantir que tot càrrec
que se salti un protocol assumirà les seves responsabilitats i
abandonarà el seu lloc de manera automàtica.

aproximadament un 15% del PIB de les nostres illes i té una
rellevància estratègica.

Per tot això, el Grup Parlamentari Ciutadans presenta la
següent

Des del Govern de les Illes Balears s'han posat en marxa tot
un seguit de mesures per mantenir l'ocupació en el sector, entre
les que podem destacar per part de la Direcció General de
Comerç l'aposta per obrir àmbits col·laboratius per a la
reactivació del teixit comercial i la regeneració dels centres
urbans mitjançant els convenis de Centres Comercials a Cel
Obert o ajudes col·lectives a actuacions
municipis-comerciants-veïnats. Al llarg de la pandèmia, han
tengut una especial cura amb el comerç i les pimes de zones
confinades, com Manacor, Vila i Sant Antoni de Portmany, i
donat suport al desplegament d'actuacions estratègiques a les
illes de Formentera i Menorca. En paral·lel, les ajudes a la
modernització del comerç detallista han arribat a més de 300
establiments i el nou catàleg d'emblemàtics protegeix ja 171
establiments a les 4 illes. A més de les mesures adoptades per
les administracions públiques cal remarcar el rol actiu al llarg
de la pandèmia que han tengut les cambres de comerç a cada
una de les nostres illes.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, per garantir la transparència i la rendició de
comptes envers tota la ciutadania, es comprometi a publicar
tota la informació sobre els criteris i protocols de vacunació,
així com sobre els registres establerts.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat que
el Govern dels Illes Balears i totes les formacions polítiques
amb presència institucional en la nostra comunitat autònoma
assumeixin el compromís ètic de demanar la dimissió o cessar
de manera immediata a qualssevol dels seus càrrecs públics,
siguin representants electes o alts càrrecs, que se saltin el pla de
vacunació o que incompleixi el protocol de vacunació establert
en profit propi o beneficiant-se de la seva posició, perjudicant
amb això a les persones que realment necessitaven amb
prioritat aquesta vacuna i han vist retardades la seva dosi a
causa d'aquestes irregularitats inadmissibles.
Palma, a 22 de gener de 2021
Els portaveus
Patricia Guasp i Barrero
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

La pandèmia generada per la Covid-19 ha tengut un efecte
molt negatiu per a comerços i autònoms, especialment en
aquelles comunitats autònomes que, com les Illes Balears tenen
una elevada dependència del monocultiu turístic. Efectivament,
la limitació dels desplaçaments per motius sanitaris ha colpejat
les nostres illes i hem vist com els comerços i autònoms
especialment de la primera i segona línia de costa i els dels
centres dels grans municipis han sofert una important
disminució dels seus ingressos. Com que aquests negocis solen
tenir uns lloguers elevats, la davallada d'ingressos pot posar en
perill els llocs de feina que proporcionaven.

De la mateixa manera, també s'han obert tota una sèrie de
línies de suport i ajuda per autònoms tant a nivell estatal com
autonòmic. A manera d'exemple podem citar els préstecs
d'inversió facilitats per l'ISBA amb imports de fins a 750.000
€ i un termini de fins a 180 mesos que es pot destinar a invertir
en actius fixos com a maquinària, instal·lacions, mitjans de
transport, reformes de les instal·lacions, etc. De la mateixa
manera des de l'ICO s'ha tret diverses línies de suport a
autònoms i pimes des de març de 2020, amb una dotació inicial
de 100.000 milions d'euros.

I)
RGE núm. 1165/21, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a posada
en marxa d'un servei de mediació per a la negociació del
preu de lloguer que paguen comerços o autònoms als
propietaris dels locals que ocupen per a la seva activitat
com a mesura per mantenir i impulsar llocs de feina al
sector, davant la Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
El comerç proporciona ocupació al voltant de 62.000
treballadors i treballadores a les Illes Balears. L'any 2019 el pes
del sector del comerç amb relació al total de l'economia va
suposar el 16,6% de les empreses i el 16,7% de les persones
treballadores. Es tracta d'un sector important que representa

Els municipis de les nostres illes també han tengut present
al sector comercial amb diverses convocatòries d'ajuts
econòmics i programes de suport. Per exemple cal destacar
l'Ajuntament de Palma que al 2020 ha destinat un total de
1.852.000€ en ajuts per a autònoms, micro i petites empreses
del sector comercial i de la restauració. A més han dut a terme
ajuts a la inversió per a la innovació, millora i modernització
dels establiments així com a la implantació de nous comerços.
És important destacar que l'import dels ajuts per a la inversió
es poden doblar en el cas que l'establiment dugui a terme obres
per eliminar barreres arquitectòniques. Addicionalment és
ressenyable que Palma ha ampliat el catàleg d'establiments
emblemàtics, que són aquells que destaquen per la seva
antiguitat i activitat singular, i l'Ajuntament també ha duplicat
els ajuts específics a aquests establiments.
El preu dels lloguers és un dels factors que influeixen en la
pervivència dels comerços de proximitat. Des del govern estatal
s'han pres mesures en aquest sentit, la darrera el Reial decret
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llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport
al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària.
Aquest reial decret estableix que els inquilins de locals
comercials l'arrendador dels quals sigui una empresa o entitat
pública o un gran propietari (algú que tingui 10 immobles
urbans o més de 1.500 metres quadrats en lloguer) podran
demanar-li fins al 31 de desembre del 2021 una negociació de
les rendes o una moratòria en els pagaments.
És fonamental que també des del Govern de les Illes
Balears es posin en marxa mesures que permetin mantenir i
impulsar llocs de feina en aquest àmbit d'ocupació En aquest
sentit, seria molt positiu disposar d'un servei de mediació que
ajudi a comerciants i propietaris a arribar a acords en rebaixes
o altres mesures adients per ambdues parts implicades.
Per tot l'abans exposat els Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca proposam la següent
proposta de resolució:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un servei de mediació que ajudi a
trobar fórmules consensuades per a la negociació del lloguer
entre comerços de proximitat o professionals que exerceixen la
seva activitat com autònoms amb els propietaris dels locals i
espais que ocupen com a mesura per ajudar a mantenir i crear
llocs de feina en aquest sector tan fortament colpejat per la crisi
generada per la pandèmia de la COVID-19.
Palma, a 22 de gener de 2021
Els diputats
Antònia Martín i Perdiz
Maria Pilar Sansó i Fuster
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

J)
RGE núm. 1166/21, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a suport
a Paul Rusesabagina, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió pel procediment d'urgència.
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Ruanda del 1994, va ser detingut el passat 31 d'agost a Kigali
(Ruanda) en virtut d'una ordre d'arrest internacional emesa en
2018 pel govern ruandès, amb l'acusació de liderar grups
terroristes.
El 1996 havia abandonat Ruanda juntament amb la seva
família i va obtenir primer asil polític a Bèlgica i després la
ciutadania d'aquest país. A partir de 2005 va començar de nou
a ser objecte d'amenaces, intimidacions i fins i tot intents
d'assassinat. La seva casa va ser saquejada, i de nou van fugir
a la recerca de seguretat, instal·lant-se als Estats Units, on se li
va concedir la Green Card o targeta verda (residència
permanent).
El 27 d'agost, Rusesabagina, que es trobava a Texas, va
pujar a un avió xàrter creient que es dirigia a Burundi per a
realitzar una gira de conferències. La família va intercanviar
missatges de WhatsApp amb ell aquesta mateixa nit. No van
saber res més d'ell fins que el 31 d'agost, l'Oficina de Recerca
de Ruanda va informar en un comunicat que Paul Rusesabagina
havia estat arrestat a Kigali. Paul i la seva família denuncien
que després de fer escala a Dubai va ser segrestat, torturat i
portat contra la seva voluntat a Kigali, i que la seva detenció va
ser il·legal, amb vulneració del dret al procés degut.
Paul Rusesabagina ha estat un destacat crític del govern de
Kagame, qualificant al seu govern de dictadura i instant els
països occidentals a pressionar-lo perquè respecti els drets
humans. Rusesabagina ha guanyat nombrosos honors
internacionals, inclosa la Medalla Presidencial de la Llibertat
dels Estats Units, que el president George W. Bush li va lliurar
personalment en 2005. Des de 1994 Rusesabagina, s'ha
convertit en una icona dels drets humans que advertia sobre els
horrors del genocidi i oferia un exemple viu de com fer front a
això en els seus discursos a tot el món.
La congressista Carolyn B. Maloney va escriure recentment
una carta al president Paul Kagame de la República de Ruanda
sol·licitant l'alliberament immediat i el retorn segur de Paul
Rusesabagina als Estats Units. En la seva carta al president
Kagame, assenyala que "utilitzant mètodes clandestins per a
atreure i arrestar al Sr. Rusesabagina, el govern ruandès va
ignorar deliberadament les vies legals disponibles a través de
les nostres lleis per a sol·licitar una deportació, violant la llei
dels Estats Units. [...] Si bé els detalls específics sobre l'arrest
segueixen sense ser clars, la qual cosa sí és clar és que la
República de Ruanda va segrestar extrajudicialment el Sr.
Rusesabagina per a empresonar-lo per delictes infundats
derivats dels seus esforços de defensa dels drets humans,
àmpliament documentats i aclamats internacionalment".

Motivació del procediment d'urgència: Paul Rusesabagina,
dissident polític i activista de drets humans roman detingut des
del 31 d'agost de 2020 i la seva salut empitjora a causa de les
males condicions de la presó i la falta d'accés a medicaments.
Atès el seu delicat estat de salut es fa necessari l'alliberament
immediat i el retorn segur de Paul Rusesabagina als Estats
Units.

Però no és un cas únic. La Ruanda presidida per Paul
Kagame és un país autoritari en el qual aquest exerceix un
poder total, els rivals polítics són empresonats, se'ls sotmet a
judicis espuris o moren en circumstàncies misterioses.
Igualment són perseguits periodistes, defensors de drets
humans, artistes i en general els qui públicament s'atreveixen a
manifestar les seves crítiques enfront del govern de Kagame, i
tot això tant a l'interior del país com en l'exili.

Paul Rusesabagina, dissident polític i activista de drets
humans de 66 anys, conegut internacionalment per salvar, a
l'hotel de Ruanda del qual era gerent, la vida a més de 1.200
persones, en la seva gran majoria tutsis, durant el genocidi de

En almenys sis països, exiliats ruandesos han estat assetjats,
atacats o assassinats com a part del que sembla ser una
campanya encoberta dirigida als detractors que més irriten a
Kagame. A Bèlgica, un polític fugitiu de la dictadura va ser
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trobat surant en un canal. A Kenya, un exministre va ser abatut
a tirs en el seu cotxe. A Gran Bretanya, la policia va advertir a
dos dissidents que planava sobre ells una "amenaça imminent"
del govern ruandès. A Sud-àfrica, un excap de l'exèrcit va rebre
trets en l'estómac, però va sobreviure. En 2020, Kizito Mihigo,
un popular cantant de góspel de 38 anys va ser detingut i va
morir sota custòdia policial. En suma, l'expressió pública de
crítiques al govern ruandès de Kagame suposa un gran risc per
a la llibertat i la vida.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears denuncia i condemna
l'assetjament als opositors polítics ruandesos (com Victoire
Ingabire, Diane Rwigara, Bernard Ntaganda o Déogratias
Mushayidi), i les desaparicions i assassinats de molts d'ells, així
com la de qualssevol altres persones que sofreixin persecució
per expressar idees crítiques enfront de la política de l'actual
govern ruandès, i reclama una recerca independent sobre tals
fets.
2. El Parlament de les Illes Balears insta a la República de
Ruanda a posar en llibertat immediatament Paul Rusesabagina,
en atenció al seu delicat estat de salut, i a permetre el seu retorn
als Estats Units d'Amèrica.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de Ruanda
a avançar en la democratització del país, garantint el ple
respecte als drets humans i el pluralisme polític.
4. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport a
totes aquelles entitats i persones que promouen iniciatives
internacionals de diàleg, com el Diàleg Intra Ruandès (DIR),
amb la finalitat d'establir les bases que haurien de permetre una
transició pacífica a la democràcia a Ruanda després de més de
dues dècades de conflictes bèl·lics i violències directes,
estructurals i culturals de gran intensitat, especialment el Diàleg
iniciat a Mallorca per Fundació S'Olivar i l'associació Drets
Humans de Mallorca, finançat principalment pel Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i que s'ha estès per
gairebé una desena de països. Un Diàleg que Paul
Rusesabagina va presidir, després dels primers anys, en els
quals tal presidència l'exerceix la Fundació S'Olivar.
Palma, a 22 de gener de 2021
Els diputats
Cristina Mayor i Abad
Joan Ferrer i Ripoll
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

K)
RGE núm. 1178/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
elaboració d'una estratègia per a les illes de la
Mediterrània, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears descriu al seu
títol VIIè la manera com s’organitzen les relacions
institucionals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(CAIB). En aquest sentit, els capítols I i II d’aquest títol es
refereixen, respectivament, a l’acció exterior i a les relacions
amb la Unió Europea. D’aquesta manera, els articles 101.1,
101.2 i 101.3, relatius a la projecció exterior, preveuen la
capacitat de la CAIB per impulsar la seva projecció exterior per
promoure els seus interessos en aquest àmbit. Igualment,
l’article 103, relatiu a la cooperació amb regions d’altres estats
preveu la capacitat per promoure la cooperació amb regions
d’altres estats amb les quals la CAIB comparteixi interessos
econòmics, socials o culturals.
Per una altra banda, l’article 106 preveu que la CAIB
participi en els assumptes relacionats amb la Unió Europea que
afectin les competències i els interessos de les Illes Balears, en
els termes establerts al propi Estatut d’Autonomia i a la
Constitució. De la mateixa manera, l’article 107 preveu
l’establiment de delegacions o oficines de representació davant
la Unió Europea per millorar l’exercici de les seves
competències i promoure adequadament els seus interessos. Per
últim, els articles 108, 110 i 111 preveuen diferents tipus de
mecanismes de participació de la CAIB en la presa de decisions
comunitàries.
Davant d’aquest conjunt de competències, el passat mes
d’octubre el Govern de les Illes Balears va presentar al ple del
Comitè Europeu de les Regions el primer dictamen per
iniciativa pròpia de l’Executiu autonòmic, titulat “Cap a un ús
sostenible dels recursos naturals en el marc insular
mediterrani”, que reclama una atenció específica de la Unió
Europea a les illes mediterrànies davant l’especial vulnerabilitat
socioeconòmica, ambiental i climàtica dels territoris insulars,
el qual fou aprovat, pràcticament, per unanimitat.
En relació amb el contingut d’aquest dictamen, aprovat per
àmplia majoria, cal tenir en compte que un dels principis de la
Unió Europea és la cohesió econòmica, social i territorial del
seus estats membres, dins la qual s’emmarca l’atenció especial
als territoris insulars que apareix recollida al Tractat de la UE.
Si més no, la realitat és que manca un plantejament concret que
reconegui la situació de les regions insulars mediterrànies, tal
com proposa el document presentat pel Govern de les Illes
Balears.
De fet, la situació sobrevinguda per la pandèmia provocada
per la COVID-19 ha posat de relleu la vulnerabilitat dels
territoris com el nostre que, en aquests moments, pateixen un
impacte econòmic i social molt més elevat que d’altres regions
del nostre entorn. En aquest sentit, l’escassetat de recursos
naturals, la manca de diversificació econòmica i
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l’infrafinançament històric que patim, són elements que
dificulten el nostre propi desenvolupament. Per aquest motiu,
entre d’altres mesures, resulta indispensable el plantejament
d’una estratègia de la Unió Europea respecte dels territoris
insulars de la Mediterrània i que es desenvolupi una associació
reforçada amb accions concretes i coordinades entre aquests
territoris, els Estats membres i la UE.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent
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Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1112/21, del Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud
de compareixença del rector de la Universitat de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat i
Recerca, sobre les mesures extraordinàries posades en
marxa per la UIB davant la situació de pandèmia per
COVID-19 durant el curs escolar 2020-2021, així com el seu
funcionament durant el primer trimestre del curs escolar.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport al
dictamen “Cap a un ús sostenible dels recursos naturals en el
marc insular mediterrani”, presentat per primera vegada per
iniciativa pròpia pel Govern de les Illes Balears en el marc del
Comitè Europeu de les Regions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2021, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca,
acordi la compareixença del rector de la UIB, per tal d'informar
sobre el tema indicat.
Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2. El Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el contingut
d’aquest dictamen, insta la Comissió Europea a elaborar una
estratègia de les illes de la Mediterrània que tengui en compte
les característiques i vulnerabilitats específiques dels territoris
insulars mediterranis i que desenvolupi una associació
reforçada amb accions concretes i coordinades entre aquests
territoris, els estats membres i la Unió Europea.
Palma, a 25 de gener de 2021
Els diputats
Juli Dalmau i De Mata
Antònia Martín i Perdiz
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 1056/21, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca, davant el Ple, sobre la
valoració del primer trimestre dels centres escolars.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2021, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, davant el Ple del Parlament, per tal
d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Tramitació de preguntes orals davant la Comissió de
Salut per a les preguntes escrites RGE núm. 5513, 5514,
5556, 5561, 6862, 6863, 6894, 6895, 6900 a 6903, 6912, 7025
a 7034/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 47/21,
presentat per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, i, conformement amb l'article 177.4 del
Reglament de la cambra, acorda que les preguntes esmentades,
relatives a tests de coronavirus realitzats als treballadors dels
centres Son Tugores i Son Llebre el mes de març de 2020, a
material de protecció sanitari comprat i repartit als treballadors
i usuaris del centre MaterMisericordiae els mesos de febrer i
març de 2020 i dins al 14 d'abril, a usuaris dels centres Es
Fusteret i Es Pinaret que han hagut d'estar aïllats per
coronavirus, a repartiment d'EPI a residències de les Illes
Balears, a nombre d'infectats sobre el total d'interns a
residències de les Illes Balears, a residències privades
intervengudes pel Govern a 14 d'abril, a protocol d'actuació en
relació amb la COVID-19 a residències públiques i privades, a
intervenció, contagis per COVID-19, personal, EPI i dèficit de
personal sanitari a les residències Oasis i Domus VI i a
medicalització de les residències intervingudes, siguin incloses
a l'ordre del dia de la sessió següent de la Comissió de Salut, on
rebran el tractament de les preguntes orals davant comissió.
Palma, a 26 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)

E)

Tramitació de preguntes orals davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial per a les preguntes
escrites RGE núm. 13752 a 13757/20.

Sol·licitud d'iniciar el procediment per a la interposició
de recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de
30 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a
l'any 2020.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1074/21, presentat pel diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb l'article 177.4
del Reglament de la cambra, acorda que les preguntes
esmentades, relatives a mesures per posar a l'abast de la
població habitatge públic i assequible (1 a 6), siguin incloses a
l'ordre del dia de la sessió següent de la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial, on rebran el tractament de les
preguntes orals davant comissió.
Palma, a 26 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2021, conformement amb l'establert a l'article
196 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 1113/21, presentat pels Grups Parlamentaris El PiProposta per les Illes Balears i MÉS per Mallorca i dos diputats
del Grup Parlamentari Mixt (MÉS per Menorca), mitjançant el
qual se sol·licita que el Parlament de les Illes Balears acordi
iniciar el procediment per a la interposició de recurs
d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de 30 de
desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2020;
i acorda d'incloure'l a l'ordre del dia d'una propera sessió
plenària.
Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Manteniment de les interpel·lacions RGE núm. 5709/19,
10296/19, 9477/20 i 14923/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1161/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i,
conformement amb l'article 168.4 del Reglament de la cambra,
accepta el manteniment de les interpel·lacions esmentades,
relatives a política del Govern en matèria de drets lingüístics,
a lluita contra el canvi climàtic, a inversions de l'Estat a les Illes
Balears i a desplegament del REIB, respectivament.
Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
Tramitació pel procediment ordinari per a la
Interpel·lació RGE núm. 14923/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1161/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta que
la interpel·lació esmentada, relativa a desplegament del REIB,
es tramiti pel procediment ordinari.
Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Comptabilitat dels Grups Parlamentaris Mixt (MÉS per
Menorca), MÉS per Mallorca, Socialista, Popular, VOXActua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Unidas
Podemos i Ciudadanos, corresponent a l'any 2019.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessions dels
dies 2 de setembre, 18 i 25 de novembre, 14 i 22 de desembre
de 2020 i 21 de gener de 2021, es va donar per assabentada
dels escrits RGE núm. 13730, 16069, 16343, 17525, 17821,
18002, 18043 i 18055/20, presentats pels grups parlamentaris
esmentats, respectivament, en relació amb els comptes anuals
dels grups parlamentaris corresponents a l'any 2019.
Així mateix, la Mesa, en sessió de dia 21 de gener de 2021,
de conformitat amb l'article 29.2 del Reglament de la cambra
i amb l'Acord sobre la presentació davant la Mesa de la
comptabilitat dels grups parlamentaris, n'ordena la publicació
al BOPIB i a la pàgina web del Parlament.
Grup Parlamentari Mixt (MÉS per Menorca)
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
Grup Parlamentari Unidas Podemos
Grup Parlamentari Ciudadanos
Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació
B)
Designació de segon portaveu suplent del Grup
Parlamentari Mixt.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2021, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 1177/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i
accepta la designació de la diputada Patrícia Font i Marbán
com a segona portaveu suplent, als sols efectes de poder
participar, amb veu i vot, a les sessions de la Junta de
Portaveus.
Palma, a 27 de gener de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Resolució de Presidència en relació amb la pròrroga de
determinats acords d’aplicació de mesures específiques
sobre reducció voluntària de jornada, excedència
voluntària i llicència especial per a assumptes propis al
personal del Parlament de les Illes Balears, derivades del
Decret llei 5/2012, d’1 de juny.
Antecedents
Al capítol III del Decret llei autonòmic 5/2012, d’1 de juny,
de mesures urgents en matèria de personal i administratives per
a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions
autonòmiques, s’hi inclouen una sèrie de mesures específiques
per al personal funcionari i laboral dels serveis generals,
relatives a la reducció voluntària de jornada i a la introducció
d’una excedència voluntària especial i d’una llicència especial
per a assumptes propis, les quals s’incorporaren, entre d’altres
acords de la Mesa Negociadora entre la Junta de personal i els
representants de l’administració parlamentària, a l’àmbit del
Parlament de les Illes Balears mitjançant l’acord de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears en la sessió de dia 31 de juliol de
2012, publicat al BOPIB núm. 61, de 10 d’agost de 2012,
modificat pels acords de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears en la sessió de 20 de desembre de 2012 (BOPIB núm.
80, de 27 de desembre de 2012), en la sessió de 9 d’abril de
2014,en la sessió de 22 de gener de 2016 i en la sessió de 12 de
febrer de 2020.
Els articles 26, 27 i 28 de la Llei 3/2020, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2021, han recollit les mesures abans
esmentades, ampliant la seva vigència fins al 31 de desembre
de 2021.
La disposició addicional sisena de l’esmentat decret llei
preveu que els òrgans competents en matèria de personal del
Parlament de les Illes Balears han d’adoptar els acords
necessaris per garantir, en l’àmbit de les seves competències,
l’aplicació efectiva de mesures equivalents a les que s’hi
estableixen.
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Per tots aquests motius, d’acord amb la Mesa del Parlament
de les Illes Balears en reunió celebrada el 27 de gener de 2021,
dict la resolució següent
Resolució
Primer. S’autoritza la pròrroga dels acords d’aplicació de
mesures específiques sobre reducció voluntària de jornada,
excedència voluntària i llicència especial per a assumptes
propis al personal del Parlament de les Illes Balears, derivades
del Decret llei 5/2012, d’1 de juny en el sentit següent:
A. Reducció voluntària de la jornada
S’acorda d’aplicar íntegrament al personal funcionari del
Parlament de les Illes Balears la mesura que preveu l’article
12 del Decret llei 5/2012, fins al 31 de desembre de 2021.
El personal pot sol·licitar la reducció de jornada, fins a un
màxim d’un terç, amb la reducció proporcional
corresponent de retribucions, sempre que no afecti a les
necessitats del servei, apreciades mitjançant una resolució
motivada de l’òrgan competent. La concessió d'aquesta
reducció, que és discrecional, no pressuposa l'autorització
per contractar o nomenar personal temporal substitut.
B. Excedència voluntària especial
S’acorda d’aplicar íntegrament la mesura que preveu
l’article 15 del Decret llei 5/2012, fins al 31 de desembre de
2021. El personal funcionari pot sol·licitar una excedència
voluntària especial, amb una durada mínima de sis mesos i
màxima de tres anys, durant la qual té dret a la reserva del
lloc de treball i al còmput del temps d’excedència a efectes
de triennis i grau personal. Durant la vigència d'aquesta
excedència la persona beneficiària no pot prestar serveis en
el sector públic, ni tampoc, si es tracta de personal
funcionari de carrera docent no universitari, en l'àmbit de
l'ensenyament concertat. La concessió de l'excedència està
supeditada a les necessitats del servei i no pressuposa
l'autorització per contractar o nomenar personal temporal
substitut.
C. Llicència especial per a assumptes propis
S’acorda d’aplicar íntegrament la mesura que disposa
l’article 16 del Decret llei 5/2012, fins el 31 de desembre de
2021. El personal funcionari pot sol·licitar una llicència
especial per a assumptes propis amb una durada màxima de
sis mesos anuals, sense dret a retribucions, durant la qual té
dret a la reserva del lloc de treball i al còmput de temps a
efectes de triennis i grau personal, amb l’obligació de
cotitzar que correspongui d’acord amb la normativa vigent.
La concessió d’aquesta llicència, que és discrecional, està
supeditada en tot cas a les necessitats del servei i no
pressuposa l’autorització per contractar o nomenar personal
temporal substitut.
Segon. S’ordena la publicació d’aquesta resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Tercer. S’ordena informar a la Junta de Personal de la resolució
adoptada.
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Parlamentari Socialista a la modalitat E, amb efectes econòmics
i administratius des del dia 19 de gener de 2021.

Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.
També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Palma, 27 de gener de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
Resolució de Presidència en relació al cessament del Sr.
Josep Oliver i Arles com a personal eventual adscrit al
servei del Grup Parlamentari Socialista.

•

•

Atès que:
La Sra. Silvia Cano i Juan, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, ha presentat una sol·licitud de cessament del Sr.
Josep Oliver Arles, amb DNI núm. ******86X, com a
personal eventual del grup parlamentari Socialista,
mitjançant l’escrit RGE núm. 1059/2021 de 19 de gener de
2021.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
la presidenta el nomenament i el cessament del personal
eventual.

Per aquests motius, dict la següent
Resolució
1. El cessament del Sr. Josep Oliver Arles, amb DNI núm.
******86X, com a personal eventual adscrit al servei del Grup

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.
També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Palma, 21 de gener de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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