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L) RGE núm. 1254/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a taronja "canoneta"
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M) RGE núm. 1255/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a taronja "canoneta"
4866

(3).
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de Portinatx.
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AM) RGE núm. 1318/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plàstics i escombraries
recollits en el litoral d'Eivissa i Formentera l'any 2020.
4870
AN) RGE núm. 1334/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
sol·licitats i/o presentats per ser finançats amb els fons europeus Next Generation EU per reforçar la competitivitat com a destinació
turística.
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AO) RGE núm. 1335/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes que
es duran a terme amb els fons provinents del Ministeri d'Indústria. Comerç i Turisme per fer costat al sector turístic de les Illes Balears.
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AP) RGE núm. 1347/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autorització de la
vacunació contra la COVID-19 del regidor de l'Ajuntament de Maó, Sr. Enric Mas.
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AQ) RGE núm. 1348/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control sobre les
persones que reben la vacuna de la COVID.
4871

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1349/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels criteris
i protocols de vacunació contra la COVID.
4871
B) RGE núm. 1389/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places de formació
d'infermeria.
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C) RGE núm. 1401/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes
emblemàtics, transformadors i amb capacitat de tracció per al Pla Europeu de Reactivació Next Generation EU de la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball.
4871
D) RGE núm. 1402/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació de
càrrecs públics.
4872
E) RGE núm. 1403/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a rescat de l'economia balear per part de Madrid.
4872
F) RGE núm. 1404/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a reducció del cànon de l'aigua.
4872
G) RGE núm. 1405/21 (complementat amb l'escrit RGE núm. 1414/21), de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a reactivació del turisme.
4872
H) RGE núm. 1411/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mètodes de contractació pública
de la CAIB.
4872
I) RGE núm. 1415/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació mitjana per viatge
de les línies de transport públic a Mallorca durant el mes de gener de 2021.
4872
J) RGE núm. 1416/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parc fotovoltaic
a Son Bonet.
4873
K) RGE núm. 1417/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equiparació de la
indemnització per residència dels sanitaris de les Illes Balears amb la de Canàries.
4873
L) RGE núm. 1418/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió respecte
de la recuperació del sector de l'hostaleria a les Illes Balears.
4873
M) RGE núm. 1419/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació i posada
en marxa, a Menorca, d'un centre per a l'atenció de les persones que pateixen discapacitat física.
4873
N) RGE núm. 1420/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió de la
desescalada davant les restriccions imposades pel Govern.
4873
O) RGE núm. 1421/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política en matèria de policia
local.
4873
P) RGE núm. 1422/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol de vacunació
per als centres educatius.
4874

BOPIB núm. 86 - 5 de febrer de 2021

4857

Q) RGE núm. 1423/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la modificació de la
llei antidesnonaments del Reial decret llei 37/2020.
4874
R) RGE núm. 1424/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la pandèmia.
4874
S) RGE núm. 1426/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recursos sanitaris per a l'atenció
a la cronicitat a Formentera.
4874

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1279/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impacte de la Proposició de llei de
coordinació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament en el marc del Sistema Nacional de Protecció Civil, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
4874
B) RGE núm. 1280/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes de modernització de
l'administració prevists durant la present legislatura, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
4875
C) RGE núm. 1282/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
valoració de la idoneïtat del Decret llei 8/2020 i de la Llei 2/2020, davant la Comissió de Turisme i Treball.
4875
D) RGE núm. 1283/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a forma
per eliminar places turístiques obsoletes i de baixa qualitat, davant la Comissió de Turisme i Treball.
4875
E) RGE núm. 1284/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
flexibilització de l'intercanvi de places turístiques, davant la Comissió de Turisme i Treball.
4875
F) RGE núm. 1294/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nous
mecanismes de reconversió de les places turístiques obsoletes i de baixa qualitat, davant la Comissió de Turisme i Treball.
4875

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 1185/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a defensa i protecció dels pactes
successoris propis del dret civil de les Illes Balears i especialment el dret civil d'Eivissa i Formentera (procediment d'urgència).
4876
B) RGE núm. 1187/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de fidelització dels professionals sanitaris a les Illes
Balears (procediment d'urgència).
4877

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1203/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a eliminació de la paga extra del juny
de 2021 de parlamentaris i alts càrrecs del Govern balear, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
4878
B) RGE núm. 1204/21, del Grup Parlamentari El Pî-Proposta per les Illes Balears, relativa a declaració per l'Estat de zona
catastròfica de la zona de la Serra de Tramuntana afectada pel fenomen meteorològic advers d'agost de 2020, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
4878
C) RGE núm. 1224/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a adhesió del Parlament de les Illes Balears al manifest
de commemoració dels 500 anys de la Germania Mallorquina, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
4879
D) RGE núm. 1225/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a fomentar el consum
en els menjadors públics d'ous procedents de les modalitats lliures de cria en gàbia, davant la Comissió d'Economia.
4880
E) RGE núm. 1236/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a rebuig a qualsevol normativa que doni
cobertura a l"okupació" il·legal i la recuperació immediata de l'immoble per part del seu propietari, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.
4881
F) RGE núm. 1264/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a canvi d'ús d'establiments turístics obsolets, davant la Comissió
de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
4882
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G) RGE núm. 1265/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de l'IVA de les mascaretes FFP2, del 21% al 4%, davant
la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
4883
H) RGE núm. 1272/21 (complementat amb l'escrit RGE núm. 1275/21), dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS
per Mallorca, relativa a garantir l'accés a la vacunació de qualitat i segura contra la COVID-19 en el sistema públic de salut, davant la
Comissió de Salut (procediment d'urgència).
4884
I) RGE núm. 1277/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a paralització de les obres de Ports de les Illes Balears a Fornells, davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
4885
J) RGE núm. 1278/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creació, atracció i retenció del talent a les Illes balears: ParcBit,
Districte Innovador, Formació, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
4886
K) RGE núm. 1293/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inclusió dels Polies Locals coma personal de risc per ser vacunats
el mes de març, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
4887
L) RGE núm. 1297/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada d'elements que contenen amiant, objectiu marcat pel Pla
director sectorial de prevenció i gestió de residus perillosos de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
4889
M) RGE núm. 1298/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic de vacunació per al personal docent i no docent dels
centres educatius de les Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
4890
N) RGE núm. 1302/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per impulsar, afavorir i garantir el sector
de l'"oci cultural" a les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
4891
O) RGE núm. 1320/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del Decret de l'ingrés mínim vital i transferència de
la seva gestió i tramitació a les Illes balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
4892
P) RGE núm. 1337/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a condicions de contractació pública equitatives per a les companyies
d'agències de viatges locals de les Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
4893
Q) RGE núm. 1352/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i Mixt, relativa a millora de l'Aeroport de Menorca, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
4894

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 13790/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment per municipis de Menorca dels habitatges HPO anunciats pel conseller Sr. Pons.
4895
B) A la Pregunta RGE núm. 13843/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a medicalització de l'Hotel Palma Bay i habilitació del Palau de Congressos davant la segona onada de COVID-19.
4895
C) A la Pregunta RGE núm. 13936/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a obres d'adequació i ampliació de l'Hospital Comarcal d'Inca (2).
4895
D) A la Pregunta RGE núm. 13997/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a eliminació de residus infectats per COVID-19.
4896
E) A la Pregunta RGE núm. 14000/20, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a abocaments al Port d'Eivissa.
4896
F) A la Pregunta RGE núm. 14020/20, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a reducció del període de quarantena.
4897
G) A la Pregunta RGE núm. 14022/20, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a transport, tractament i destrucció de materials residuals sanitaris de grups I, II i III.
4897
H) A la Pregunta RGE núm. 14114/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a referències a l'informe de la Fiscalia de les Illes balears respecte de menors en règim d'internament per mesures judicials.
4897
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I) A la Pregunta RGE núm. 14143/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a llista d'espera per a accés als centres de reforma de menors amb mesures d'internament.
4897
J) A la Pregunta RGE núm. 14144/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a centre de protecció específic per a menors amb problemes de conducta.
4898
K) A la Pregunta RGE núm. 14145/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a centre d'internament de menors Pinaret II.
4898
L) A la Pregunta RGE núm. 14146/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a test i mesures COVID-19 realitzades a centres de menors dependents del Govern de les Illes Balears, agost 2020.
4898
M) A la Pregunta RGE núm. 14147/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a nombre de menors internats a centres de reforma, compliment de mesures judicials, mes d'agost 2020.
4898
N) A la Pregunta RGE núm. 14160/20, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a promoció d'11 habitatges de protecció oficial a Manacor.
4899
O) A la Pregunta RGE núm. 14326/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a dades de donacions al Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l'any 2020.
4899
P) A la Pregunta RGE núm. 14327/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a equips i unitats d'extraccions fixes i mòbils del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears BdSTIB, durant el 2020. 4899
Q) A la Pregunta RGE núm. 14329/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a estratègies i actuacions establertes des del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears per fomentar la donació en el context
de la COVID-19.
4899
R) A les Preguntes RGE núm. 14357 a 14396 i 14400/20, presentades pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a sol·licituds telemàtiques per inscripció a cicles formatius de grau superior a diversos instituts d’ensenyança secundària
mitjançant sistema anònim en les quals no consta que s’hagi aportat cap dels documents requerits i mitjançant sistema autenticat en les
quals no consta tota la documentació, a reclamacions rebudes per diversos instituts d’ensenyança secundària per incidències en la
sol·licitud d’inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior, a reclamacions a la Delegació d’Educació a Menorca per
incidències en la sol·licitud d’inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior per al curs 2020-2021 a diversos instituts
d’ensenyança secundària, i a identificació d’incidència en el procés d’inscripció telemàtica als cicles formatius de grau superior per al
curs 2020-2021 per part de la Conselleria.
4901
S) A la Pregunta RGE núm. 14418/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a comissió interdepartamental d'estudi dels complements de rendes diferents a les pensions no contributives, establerta al Decret
llei 10/2020, de 12 de juny de 2020.
4902
T) A la Pregunta RGE núm. 14618/20, presentada per la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a persones contagiades a la residència Sa Serra.
4902
U) A la Pregunta RGE núm. 14634/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a dispositius/línies de COVID-Exprés.
4902
V) A la Pregunta RGE núm. 14661/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de gasificació de Menorca (2).
4902
W) A la Pregunta RGE núm. 14665/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de gasificació de Menorca (6).
4903
X) A la Pregunta RGE núm. 14666/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a denúncia en relació amb el preu de l'ametlla.
4903
Y) A la Pregunta RGE núm. 14669/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retirada dels fangs contaminants de l'antiga estació depuradora de Ferreries (Menorca) (3).
4903
Z) A la Pregunta RGE núm. 14670/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retirada dels fangs contaminants de l'antiga estació depuradora de Ferreries (Menorca) (4).
4903
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AA) A la Pregunta RGE núm. 14676/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a tramitació i instrucció dels procediments sancionadors respecte de les 1.129 actes per infraccions, segons afirmacions de la
consellera Isabel Castro en el dia d'avui.
4904
AB) A la Pregunta RGE núm. 14677/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a acomiadament de dues persones que presten servei per a l'empresa de seguretat a Es Pinaret amb motiu dels fets ocorreguts
el 22 d'agost en el centre socioeducatiu.
4904
AC) A les Preguntes RGE núm. 14678 i 14679/20, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a personal que presta serveis de protecció i vigilància en el centre socioeducatiu Es Pinaret (I i II).
4904
AD) A la Pregunta RGE núm. 14685/20, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reunions
del Consell d'Administració de l'IBE.
4905
AE) A la Pregunta RGE núm. 14687/20, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
integrants del Consell d'Administració de l'IBE.
4905
AF) A la Pregunta RGE núm. 14748/20, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
bilingüisme al perfil oficial de Twitter del Govern.
4905
AG) A la Pregunta RGE núm. 14750/20, presentada per la diputada catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a garantia que ofereixen les mascaretes KN95.
4906
AH) A la Pregunta RGE núm. 14751/20, presentada per la diputada catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a punt àlgid de la segona onada de la pandèmia.
4906
AI) A la Pregunta RGE núm. 14774/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a campanyes de sensibilització i programes de l'EPRTVIB (IB3) respecte de la violència a l'esport.
4906
AJ) A la Pregunta RGE núm. 14775/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a vacunes de la campanya de la grip 2020-2021 a les Illes Balears (1).
4907
AK) A la Pregunta RGE núm. 14776/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a vacunes de la campanya de la grip 2020-2021 a les Illes Balears (2).
4907
AL) A la Pregunta RGE núm. 14826/20, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a preu del combustible a Menorca.
4907
AM) A la Pregunta RGE núm. 14842/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures previstes/acordades des del Govern de les Illes Balears per compensar les conseqüències i l'impacte socioeconòmic
causats en el sector de l'activitat dels locals d'oci infantil, arran de l'ordre de tancament dictada per salut pública.
4908
AN) A la Pregunta RGE núm. 14853/20, presentada pel diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a Port de Fornells.
4908
AO) A les Preguntes RGE núm. 14901 i 14902/20, presentades per la diputada catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relatives a nombre de PCR fetes als barris palmesans de Son Gotleu, Can Capes, Soledat Nord i Son
Canals (I i II).
4909
AP) A la Pregunta RGE núm. 14919/20, presentada pel diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a inspecció turística.
4909
AQ) A la Pregunta RGE núm. 14920/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a temps d'espera d'arribada de l'ambulància en cas d'avís d'una residència per un cas greu de COVID-19. 4909
AR) A la Pregunta RGE núm. 14921/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a recursos dedicats pel servei d'ambulància 061 als malalts greus de COVID-19.
4909
AS) A la Pregunta RGE núm. 14952/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a tests ràpids d'antígens recentment adquirits pel Govern de les Illes Balears per diagnosticar la COVID-19.
4909
AT) A la Pregunta RGE núm. 14954/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuacions després de la fuga de tres interns del centre de menors Es Pinaret el passat 22 d'agost de 2020.
4910
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AU) A la Pregunta RGE núm. 14964/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adquisició d'un aparell d'ecografia a l'Hospital Mateu Orfila (1).
4910
AV) A la Pregunta RGE núm. 14965/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adquisició d'un aparell d'ecografia a l'Hospital Mateu Orfila (2).
4910
AW) A la Pregunta RGE núm. 14966/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adquisició d'un aparell d'ecografia a l'Hospital Mateu Orfila (3).
4910
AX) A la Pregunta RGE núm. 14967/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adquisició d'un aparell d'ecografia a l'Hospital Mateu Orfila (4).
4910
AY) A la Pregunta RGE núm. 14968/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adquisició d'un aparell d'ecografia a l'Hospital Mateu Orfila (5).
4910
AZ) A la Pregunta RGE núm. 14969/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adquisició d'un aparell d'ecografia a l'Hospital Mateu Orfila (6).
4911
BA) A la Pregunta RGE núm. 14986/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a conclusions de l'informe de la comissió d'experts sobre l'explotació sexual infantil a Mallorca (1).
4911

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 1115/21 (complementat amb l'escrit RGE núm. 1296/21), del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum davant el Ple, sobre els criteris que s'utilitzen per a la dispensació
de la vacunació de la COVID-19 a les Illes Balears.
4911
B) RGE núm. 1319/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors, sobre la situació actual i el plantejament de futur dels fons Next Generation EU a les Illes Balears.
4911

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1231/21.

4911

B) Tramitació de preguntes orals davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per a les preguntes escrites RGE núm.
11202 a 11205/20.
4912
C) Tramitació de preguntes orals davant la Comissió de Turisme i Treball per a les preguntes escrites RGE núm. 13649 a 13652/20.
4912
D) Tramitació de preguntes orals davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per a les preguntes escrites RGE núm.
13653 a 13656/20.
4912
E) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 8942/20.

4912

F) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 15713/20.

4912

G) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 226/21.

4913

H) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 16012/20.

4913

I) Tramitació davant la Comissió de Turisme i Treball per a la Proposició no de llei RGE núm. 9301/19.

4913

J) Correcció d'una errata advertida a les versions catalana i castellana de la Llei 3/2020, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, publicada al BOIB núm. 216, de dia 31 de desembre de 2020.
4913
K) Admissió de l'escrit RGE núm. 1274/21, del Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel
qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en l'àmbit de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l'exercici fiscal
de 2921, de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors
de l'activitat administrativa.
4914
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4. INFORMACIONS
A) Canvi de membre a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Grup Parlamentari Ciudadanos.

4914

B) Acord de la Mesa del Parlament en relació amb la possibilitat d'aplicar el procediment d'urgència a les preguntes amb sol·licitud
de resposta escrita.
4914
C) Programació de les línies generals d’actuació del Parlament de les Illes Balears per a l’any 2021 (X legislatura).

4914

D) Pròrroga de la declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el Títol V bis.
4915
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)

per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la
COVID-19 (RGE núm. 18053/20).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
extraordinària de dia 26 de gener de 2021, rebutjà, per 20 vots
a favor, 31 en contra i 3 abstencions, que el decret llei esmentat
a l'enunciat i validat a la mateixa sessió, es tramitàs com a
projecte de llei pel procediment d'urgència.

Compareixença del Sra. Presidenta del Govern de les
Illes balears, davant el Ple de la cambra, sobre la situació
de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears, l'evolució
de la campanya de vacunació i els efectes de les mesures del
Govern sobre el teixit econòmic de les Illes Balears (RGE
núm. 24/21).

Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
extraordinària de dia 26 de gener de 2021, tengué lloc la
compareixença del Sra. Presidenta del Govern de les Illes
Balears, qui informà sobre el tema indicat.
Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de febrer de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

A)

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual
es valida el Decret Llei 15/2020, de 21 de desembre, de
modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm.
18053/20).

RGE núm. 1190/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
servei d'ambulàncies de trasllat i urgències del 061 a
Eivissa a la tercera onada de la COVID-10 (1).

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
primera sessió extraordinària de dia 26 de gener de 2020,
després d’un debat i una votació de totalitat, acordà validar el
Decret Llei 15/2020, de 21 de desembre, de modificació del
Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un
règim sancionador específic per fer front als incompliments de
les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19 (Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 212 de 22 de desembre de 2020).
Palma, 27 de gener de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Rebuig de la tramitació com a projecte de llei pel
procediment d'urgència del Decret Llei 15/2020, de 21 de
desembre, de modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de
juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic
per fer front als incompliments de les disposicions dictades

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 d'infermeria i les de tècnics
d'emergències sanitàries han denunciat recentment que no hi ha
reforç d'ambulàncies a pesar del notable increment dels trasllats
de malalts o sospitosos de contagi COVID19 que està generant
la tercera onada de la pandèmia a Eivissa.
Considera la Conselleria de Salut i Consum suficient el
nombre d'ambulàncies habilitades i operatives a data
25-01-2021 per cobrir adequadament l'atenció de trasllats
pacients COVID-19, així com suficient el nombre
d'ambulàncies de SVB i SVA per cobrir alhora les urgències a
l'illa d'Eivissa davant l'augment d'incidència de la pandèmia en
aquesta tercera onada?
Palma, a 25 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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B)
RGE núm. 1191/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
servei d'ambulàncies de trasllat i urgències del 061 a
Eivissa a la tercera onada de la COVID-10 (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.
El servei de vehicle VIR d'intervenció ràpida
mèdica/sanitària que es va habilitar a Eivissa per acudir a
domicilis ha evitat el desplaçament i el trasllat de molts
pacients a hospitals, per haver-se'ls pogut atendre
domiciliàriament i ha reduït la saturació de les urgències
d'aquests centres.
Quina és llavors la raó per la qual el Servei de
Salut/Conselleria de Salut i Consum ha decidit retirar aquest
servei i aparcar el seu vehicle i la seva dotació?
Té previst el Govern, restaurar de manera immediata
aquesta unitat i aquest servei a Eivissa?

Llistat d'alts càrrecs del Govern balear, empreses públiques
i organismes dependents que han rebut alguna dosi de la vacuna
de COVID-19 a data de 25 de gener de 2021.
Palma, a 25 de gener de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

E)
RGE núm. 1194/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a alts càrrecs contagiats durant la gestió directa de
la pandèmia.
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.
Nombre d'alts càrrecs del Govern balear, empreses
públiques i organismes dependents que s'han contagiat de la
COVID-19 durant la gestió directa de la pandèmia.
Palma, a 25 de gener de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Palma, a 25 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
F)
C)
RGE núm. 1192/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
desplaçament del personal sanitari del servei de Salut
d'Eivissa a l'atenció domiciliària de pacients.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la raó per la qual el Servei de Salut de les Illes
Balears ha deixat de facilitar vehicles (incorporats en lloguer)
al personal sanitari que ha de desplaçar-se per a l'atenció
domiciliària a pacients, i que ara aquest l'ha de fer en el seu
vehicle particular/propi?

RGE núm. 1211/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya,
aplicació a la CAIB (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.
Quina previsió en mitjans i terminis (fase, etapa, grup) té el
Govern de les Illes Balears de facilitar la vacunació a tot el
personal no institucionalitzat que realitza labors sociosanitàries
en domicili de cuidadors de persones dependents i en situació
de discapacitat?
Palma, a 26 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 25 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
G)
D)
RGE núm. 1193/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a alts càrrecs que han rebut la vacuna COVID-19.

RGE núm. 1212/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya,
aplicació a la CAIB (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.

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 ha estat el calendari de vacunació del col·lectiu de
professionals que treballen a l'entorn hospitalari, atesa
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l'estratègia de vacunació establerta pel Ministeri de Sanitat i
gestionada per la Conselleria de Salut i Consum?

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

Se sol·licita especificació de les dates de vacunació del
personal atenent la seva categoria professional i destinació:
primera línia d'atenció al pacient, zona de risc, etc.:
- metges
- personal d'infermeria
- personal tècnic de cures d'infermeria
- tècnics d'emergències i transport sanitari
- personal de zeladors
- personal de neteja i manteniment
- personal de seguretat
- personal administratiu (admissió, consultes...)
- personal direcció i gerència

Quines mesures adoptarà el Govern de les Illes Balears
davant les reivindicacions en relació amb les qüestions
econòmiques i de contractació (fidelització del
personal/finalització dels contractes precaris) formulades pel
personal d'infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears?
En relació amb la pregunta plantejada, comprèn qüestions
que han estat objecte de reivindicació constant per part del
personal d'infermeria, de manera prolongada en el temps i que
són perfectament conegudes per aquest govern, a les quals no
s'ha donat solució i que, en aquest moment, s'estan veient
agreujades amb motiu de la pandèmia.

Palma, a 26 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 26 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)

J)

RGE núm. 1220/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal docent i substitucions davant l'augment dels
contagis per COVID-19 a Eivissa i Formentera.

RGE núm. 1245/21, de la diputada Joana Aina
Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a dades sobre proves i vacunacions de la
COVID-19 al municipi de Pollença.

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

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

1. Amb quin nombre de docents es comptava des de l'inici del
curs escolar per a la realització de reforç/substitucions del
personal/professorat afectat per causa de la COVID-19?
2. Considera la Conselleria d'Educació que s'ha donat una
correcta i eficient cobertura/substitució respecte dels docents
que no s'han pogut incorporar als centres educatius després de
les vacances de Nadal?
3. De quants docents es disposa, a data d'avui, per procedir a
realitzar les substitucions en els casos motivats per causa de
COVID-19?
4. Quants docents especialistes PT (Pedagogia Terapèutica)
han hagut de ser substituïts des de l'inici del curs escolar amb
motiu de la COVID-19? Quines mesures concretes s'han
adoptat a cadascun dels casos en relació amb l'alumnat afectat
per la no-assistència al centre educatiu pel PT?
Palma, a 26 de gener de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

I)
RGE núm. 1222/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal d'infermeria del Servei de Salut de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Quantes persones en total han estat vacunades de la
COVID-19 al municipi de Pollença?
Quantes persones, no estrictament personal sanitari o
sociosanitari o residents a residència de majors, han estat
vacunades de la COVID-19 al municipi de Pollença?
Quantes persones, càrrecs públics de l'Ajuntament de
Pollença han estat vacunades de la COVID-19?
Quantes persones, no estrictament personal sanitari o
sociosanitari o residents a residència de majors, es fan proves
periòdiques de PCR i/o antígens al municipi de Pollença en
compliment dels protocols establerts?
Palma, a 27 de gener de 2021
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell

K)
RGE núm. 1246/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
resposta a les reivindicacions del personal sanitari
d'Eivissa.
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.

4866

BOPIB núm. 86 - 5 de febrer de 2021

Com donarà solució el Govern als problemes en relació
amb el personal sanitari a l'illa d'Eivissa, en relació amb:
a) indemnització econòmica per residència per fidelitzar el
personal,
b) evitar/eliminar la situació de precarietat laboral,
c) evitar que el personal sanitari es vegi abocat a buscar
opcions laborals, en l'àmbit de la sanitat, fora de la nostra
comunitat?
Aquestes qüestions són perfectament conegudes pel Govern
ja que s'han posat de manifest de manera prolongada en el
temps (també en la seva anterior legislatura) i, a data d'avui
s'estan veient agreujades amb motiu de la pandèmia.
Palma, a 27 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

L)
RGE núm. 1254/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
taronja "canoneta" (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.
Ha iniciat la Conselleria d'Agricultura els tràmits necessaris
per fer possible el canvi de titularitat de la marca de la varietat
local de la taronja "canoneta"?
Palma, a 27 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

M)
RGE núm. 1255/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
taronja "canoneta" (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.
Quan finalitzarà el procés per dur a terme el canvi de
titularitat de la marca de la varietat local de la taronja
"canoneta"?
Palma, a 27 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 1256/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
taronja "canoneta" (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 començarà la Conselleria d'Agricultura a vetllar pel
bon funcionament i controlarà l'ús fraudulent de la marca de la
varietat local de la taronja "canoneta"?
Palma, a 27 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 1257/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
taronja "canoneta" (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.
Quines sancions preveu la Conselleria d'Agricultura per l'ús
fraudulent de la marca de la varietat local de la taronja
"canoneta"?
Palma, a 27 de gener de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 1258/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús,
subministrament i disponibilitat de xeringues de precisió
que permetin utilitzat cada vial de la vacuna de
Pfizer/BioNTech per administrar sis dosis en lloc de cinc.
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.
S'han detectat casos de dosis sobrants en un vial, casos
d'enviar vials a un centre sociosanitari, que es vacuni tot el
personal objectiu de la fase 1 establerta per l'Estratègia de
vacunació contra la COVID-19 i que hi hagi vials oberts amb
dosis sobrants, que també poden ser resultat de persones citades
a la vacunació que no es presenten per rebre la seva dosi o que
presenten símptomes en el moment de la vacunació i, per tant,
no se'ls pot administrar.
Les xeringues de precisió permeten complir amb
l'actualització del prospecte que va realitzar el passat 8 de
gener l'Agència Europea del Medicament, i que autoritzava a
utilitzar cada vial de la vacuna de Pfizer/BioNTech per
administrar sis dosis en lloc de les cinc que es contemplaven
fins a llavors.
1. En cas d'haver-se donat el cas d'aquesta pràctica per ús de
xeringues no precises, i en cas d'haver-se rebutjat una dosi de
les sis possibles contingudes, quin protocol aplica la
Conselleria de Salut i Consum sobre les dosis sobrants de
vacuna de la COVID-19?
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2. Quan ha realitzat el Govern de les Illes Balears
l'adquisició/compra de xeringues de precisió que permetrien
complir amb l'actualització del prospecte que va realitzar el
passat 8 de gener l'Agència Europea del Medicament, i que
autoritzava a utilitzar cada vial de la vacuna de
Pfizer/BioNTech per administrar sis dosis en lloc de les cinc
que es contemplaven fins llavors?
.
3. Compta la nostra comunitat autònoma amb un
subministrament adequat i suficient d'aquestes xeringues de
precisió per a l'aprofitament de dosis?
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S)
RGE núm. 1286/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a import no executat del pressupost de l'AETIB de 2020 (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total no executat del pressupost de l'AETIB
de 2020?

Palma, a 27 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 29 de gener de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Q)
RGE núm. 1271/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nombre de projectes acollits a reconversió i canvi d'ús
autoritzat a la disposició addicional primera de la Llei
2/2020, d'impuls de l'activitat econòmica.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants projectes s'han presentat acollint-se a la disposició
addicional primera de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de
mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat
econòmica i la simplificació administrativa a l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears, per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19?
Projectes de reconversió i canvi d'ús d'establiments
d'allotjament turístic i edificacions amb usos no residencials,
que ja podien iniciar la seva presentació quan es va aprovar el
Decret llei 8/2020, de 13 de maig.
Palma, a 27 de gener de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

T)
RGE núm. 1287/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a import no executat del pressupost de l'AETIB de 2020 (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import detallat no executat de cadascuna de les
actuacions, projectes, mesures, programes, etc., del pressupost
de l'AETIB de 2020? Feu una relació detallada de cadascun.
Palma, a 29 de gener de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

U)
RGE núm. 1288/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a import no executat del pressupost de l'AETIB de 2020 (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.

R)
RGE núm. 1281/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a sanció per ni dur mascareta en fase 4.

A què s'ha dedicat cadascuna de les partides no executades
del pressupost de l'AETIB de 2020?
Palma, a 29 de gener de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

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.
V)
D'acord amb el decret llei 15/2020, quina és la sanció que
correspon a la infracció consistent a incomplir el deure de dur
mascareta com és exigible en fase 4?
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

RGE núm. 1299/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
trasllat de pacients COVID-19 d'Eivissa a Mallorca per a
ingrés hospitalari.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina quantitat de plàstics i escombraries es van recollir en
el litoral de Mallorca l'any 2020?

Davant la situació de trasllat de pacients COVID ingressats
a l'Hospital d'Eivissa a l'Hospital de Mallorca, per la manca de
llits UCI, hospitalàries i/o la falta de personal sanitari suficient:

Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

1. Està permès la visita de familiars que es desplacen d'Eivissa?
Y)
2. Quin és el protocol informat per a aquests familiars, sobre
conèixer l'estat i l'evolució del pacient?
3. En cas que no puguin desplaçar-se a Mallorca per raons
econòmiques, quina ajuda ha establert el Govern per garantir el
dret que té qualsevol familiar a acompanyar, visitar i estar a
prop del pacient?
4. Té garantida la família que es desplaci i la família que no ho
faci, el suport psicològic en casos de situació crítica d'aquests
pacients d'Eivissa ingressats a hospitals de Mallorca?

RGE núm. 1304/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a plàstics i
escombraries recollits en el litoral de Menorca l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat de plàstics i escombraries es van recollir en
el litoral de Menorca l'any 2020?
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

W)

Z)

RGE núm. 1300/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació de la COVID-19 del personal d'emergències i
urgències sanitàries.

RGE núm. 1305/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
realitzades per IBANAT a Eivissa durant el 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina categoria, fase i període de vacunació té previst el
Govern incloure el personal de serveis d'urgències, emergències
i seguretat que, per raó d'un servei públic, té contacte directe
amb possibles pacients COVID?
Especificau els professionals de Policia Nacional, Guàrdia
Civil, Policies Locals; bombers de tots els cossos Palma,
insulars; serveis d'emergències de la CAIB; transport sanitari
i sociosanitari SAMU 061 i xarxa privada de salut (inclosa
Creu Roja Espanyola); i cos professional i voluntariat de
Protecció Civil.
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

X)
RGE núm. 1303/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a plàstics i
escombraries recollits en el litoral de Mallorca l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions ha realitzat l'IBANAT a Eivissa durant
l'any 2020? Indicau-ne l'import.
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AA)
RGE núm. 1306/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
realitzades per IBANAT a Formentera durant el 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions ha realitzat l'IBANAT a Formentera
durant l'any 2020? Indicau-ne l'import.
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch
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AB)
RGE núm. 1307/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
realitzades per IBANAT a Mallorca durant el 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions ha realitzat l'IBANAT a Mallorca durant
l'any 2020? Indicau-ne l'import.
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AC)
RGE núm. 1308/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
realitzades per IBANAT a Menorca durant el 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions ha realitzat l'IBANAT a Menorca durant
l'any 2020? Indicau-ne l'import.
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AD)
RGE núm. 1309/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a captures de
serps efectuades a Eivissa l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de captures de serps efectuades a Eivissa
durant l'any 2020?
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AE)
RGE núm. 1310/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a captures de
serps efectuades a Formentera l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre de captures de serps efectuades a
Formentera durant l'any 2020?
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AF)
RGE núm. 1311/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a captures de
serps efectuades a Mallorca l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de captures de serps efectuades a
Mallorca durant l'any 2020?
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AG)
RGE núm. 1312/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a captures de
serps efectuades a Menorca l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de captures de serps efectuades a
Menorca durant l'any 2020?
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AH)
RGE núm. 1313/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos per al
control del Parc Natural de Ses Salines 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.
Amb quins recursos de personal, vehicles, embarcacions o
altres compta el Govern balear per al control del Parc Natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch
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AI)
RGE núm. 1314/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada de
l'antic emissari de Talamanca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba la tramitació per a la retirada de
l'antic emissari de Talamanca?
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AJ)
RGE núm. 1315/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'execució
del pressupost d'ABAQUA l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin grau d'execució va tenir el pressupost d'ABAQUA
l'any 2020? Indicau les obres executades.
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AK)
RGE núm. 1316/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuts pendents
de cobrament per part de l'IBAVI.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants rebuts pendents de cobrament té l'IBAVI a data
d'avui i per quin import?
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AL)
RGE núm. 1317/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a expediuent de la
depuradora de Portinatx.
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.

Com es troba la tramitació de l'expedient de la depuradora
de Portinatx, tramès per l'Ajuntament de Sant Joan?
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AM)
RGE núm. 1318/21, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a plàstics i
escombraries recollits en el litoral d'Eivissa i Formentera
l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat de plàstics i escombraries es van recollir en
el litoral d'Eivissa i Formentera l'any 2020?
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AN)
RGE núm. 1334/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes sol·licitats i/o presentats per ser finançats amb
els fons europeus Next Generation EU per reforçar la
competitivitat com a destinació turística.
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 projectes s'han sol·licitat i/o presentat per part del
Govern balear per ser finançats pels fons europeus Next
Generation EU, amb l'objectiu de recuperar i reforçar la seva
competitivitat com a destinació turística?
Palma, a 29 de gener de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AO)
RGE núm. 1335/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes que es duran a terme amb els fons provinents
del Ministeri d'Indústria. Comerç i Turisme per fer costat
al sector turístic de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes es duran a terme amb els 100 milions
d'euros que el Ministeri d'Indústria. Comerç i Turisme ha
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Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

previst per als propers tres anys per fer costat al sector turístic
de Balear en el Pla de recuperació, transformació i resiliència?
Quins projectes es durant a terme concretament amb la
inversió prevista de 20 milions d'euros que corresponen a 2021,
dels esmentats fons?
Palma, a 29 de gener de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AP)
RGE núm. 1347/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autorització de la vacunació contra la COVID-19 del
regidor de l'Ajuntament de Maó, Sr. Enric Mas.
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)
RGE núm. 1349/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment dels criteris i protocols de vacunació contra la
COVID.
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, considera que s'estan complint els
criteris i protocols de vacunació quant als grups de persones
que han de rebre la vacuna contra la COVID?
Palma, a 1 de febrer de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

Qui va autoritzar la vacunació contra la COVID del regidor
de l'Ajuntament de Maó, el Sr. Enric Mas?
Ordre de Publicació
Palma, a 1 de febrer de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de febrer de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

AQ)
RGE núm. 1348/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
sobre les persones que reben la vacuna de la COVID.

Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
B)

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 control es realitza sobre les persones vacunades de
COVID-19? Es controla si les persones a les quals se
subministra la vacuna contra la COVID formen part del grup
autoritzat per vacunar-se?
Palma, a 1 de febrer de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 1389/21, del diputat Maxo Benalal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
places de formació d'infermeria.
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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.
Podrien ampliar-se les places d'infermeria de la UIB-Eivissa
per tal de tenir més personal a l'illa?
Palma, a 2 de febrer de 2021
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
C)
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de febrer de 2021, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.

RGE núm. 1401/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
projectes emblemàtics, transformadors i amb capacitat de
tracció per al Pla Europeu de Reactivació Next Generation
EU de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.

Sr. Conseller, fan comptes reduir el cànon de l'aigua a
aquelles empreses que romandran totalment o parcialment
sense activitat aquest 2021?

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, quins
projectes emblemàtics, transformadors i amb capacitat de
tracció plantejarà la seva conselleria per al Pla Europeu de
Reactivació Next Generation EU en el full de ruta del Govern
per impulsar la reactivació econòmica de les Illes Balears?

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

G)
Palma, a 3 de febrer de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

RGE núm. 1405/21 (complementat amb l'escrit RGE
núm. 1414/21), de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
reactivació del turisme.

RGE núm. 1402/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
vacunació de càrrecs públics.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.

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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Sr. Negueruela, quines mesures per reactivar el turisme
planteja en funció de l'avanç de la campanya de vacunació?

D)

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Sra. Armengol, quants càrrecs públics de l'administració
autonòmica s'han vacunat?
Palma, a 3 de febrer de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

H)
RGE núm. 1411/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mètodes de
contractació pública de la CAIB.

E)
RGE núm. 1403/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a rescat de l'economia balear per part de
Madrid.

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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Considera que els mètodes de contractació pública de la
CAIB afavoreixen les empreses locals?
Palma, a 3 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Sra. Presidenta, està d'acord amb la CAEB que Madrid ha
de rescatar l'economia balear?
Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

I)
RGE núm. 1415/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ocupació mitjana per viatge de les línies de transport públic
a Mallorca durant el mes de gener de 2021.

F)
RGE núm. 1404/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a reducció del cànon de l'aigua.
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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.
Quina ha estat l'ocupació mitjana per viatge de les línies de
transport públic a Mallorca durant el mes de gener de 2021?
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M)
RGE núm. 1419/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació i posada en marxa, a Menorca, d'un centre per a
l'atenció de les persones que pateixen discapacitat física.

J)
RGE núm. 1416/21, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a parc fotovoltaic a Son Bonet.
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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.
Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears per a la
creació i posada en marxa, a Menorca, d'un centre per a
l'atenció de les persones que pateixen discapacitat física?
Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Quina opinió té el Govern en relació amb el projecte
d'instal·lació d'un parc fotovoltaic a Son Bonet?
Palma, a 3 de febrer de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

K)
RGE núm. 1417/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
equiparació de la indemnització per residència dels
sanitaris de les Illes Balears amb la de Canàries.
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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.

N)
RGE núm. 1420/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
gestió de la desescalada davant les restriccions imposades
pel Govern.
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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sra. Armengol, com té previst el Govern dur a terme la
desescalada de les restriccions actuals?
Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Sra. Consellera de salut, té previst per a aquest any
equiparar la indemnització per residència dels sanitaris de les
Illes Balears amb la de Canàries?
Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

L)
RGE núm. 1418/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a previsió respecte de la recuperació del sector de
l'hostaleria 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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.
Quina previsió té el Govern respecte de la recuperació del
sector de l'hostaleria de les Illes Balears?
Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

O)
RGE núm. 1421/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política en
matèria de policia local.
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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.
Quina valoració fa el Govern de la seva política en matèria
de policia local?
Palma, a 3 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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P)

S)

RGE núm. 1422/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocol de vacunació per als centres educatius.

RGE núm. 1426/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recursos sanitaris
per a l'atenció a la cronicitat a 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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.

Té previst el Govern algun protocol de vacunació per als
centres educatius?

Com valora el Govern els recursos sanitaris per a l'atenció
a la cronicitat a l'illa de Formentera?

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Q)
RGE núm. 1423/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la
modificació de la llei antidesnonaments del Reial decret llei
37/2020.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

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 la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de febrer de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, dóna suport el
Govern de les Illes Balears a la modificació de la llei
antidesnonaments del reial decret llei 37/2020 que empara
l'ocupació d'habitatges?
Palma, a 3 de febrer de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

R)
RGE núm. 1424/21, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió 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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sra. Armengol, està satisfeta de la seva gestió de la
pandèmia?
Palma, a 3 de febrer de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

Ordre de Publicació

Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 1279/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impacte de la
Proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció,
extinció d'incendis i salvament en el marc del Sistema
Nacional de Protecció Civil, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
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.
Ha valorat la consellera d'Administracions Públiques i
Modernització l'impacte sobre les competències de la CAIB de
la Proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció,
extinció d'incendis i salvament en el marc del Sistema Nacional
de Protecció Civil, registrada al Congrés dels Diputats el 18 de
setembre (expedient 122/000082) i que actualment s'està
tramitant?
Palma, a 28 de gener de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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B)

E)

RGE núm. 1280/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes de
modernització de l'administració prevists durant la present
legislatura, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals.

RGE núm. 1284/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a flexibilització de l'intercanvi de places
turístiques, davant la Comissió de Turisme i Treball.

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 projectes de modernització de l'administració té
previst la Conselleria d'Administracions Públiques i
Modernització dur a terme durant la present legislatura?

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.
Es planteja el Govern flexibilitzar l'intercanvi de places
turístiques en el sentit de retornar al sistema en què aquestes
places es podien obtenir al mercat lliure demolint l'edifici d'on
provenien les places?

Palma, a 28 de gener de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

C)

F)

RGE núm. 1282/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració de la idoneïtat del Decret llei 8/2020 i
de la Llei 2/2020, davant la Comissió de Turisme i Treball.

RGE núm. 1294/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nous mecanismes de reconversió de les places
turístiques obsoletes i de baixa qualitat, davant la Comissió
de Turisme i Treball.

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.
Vist el nombre de peticions per canvi d'ús presentades
d'acord amb el decret llei 8/2020 i amb la Llei 2/2020,
considera un encert aquesta regulació?
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

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.
Preveu la Conselleria de Turisme nous mecanismes per
reconvertir les places turístiques obsoletes i de baixa qualitat
que aportin solucions per a l'edifici que perd les places?
Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 1283/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a forma per eliminar places turístiques obsoletes i
de baixa qualitat, davant la Comissió de Turisme i Treball.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

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.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de febrer de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

El canvi d'ús no seria una forma per eliminar places
turístiques obsoletes i de baixa qualitat en determinats casos
sempre que hi hagués una regulació que ho fes viable?

Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 29 de gener de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
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A)
RGE núm. 1185/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a defensa i protecció
dels pactes successoris propis del dret civil de les Illes
Balears i especialment el dret civil d'Eivissa i Formentera
(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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple,
pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: El Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears sol·licita que aquesta iniciativa
sigui tramitada pel procediment d'urgència pels greus efectes
que poden causar en els pactes successoris d'Eivissa i
Formentera prevists i protegits a la Compilació de dret civil de
les Illes Balears, el projecte de llei de mesures per prevenir i
combatre el frau fiscal que s'està tramitant al Congrés dels
Diputats que preveu modificar l'article 36 de la Llei 35/2006 de
l'IRPF, i el darrer criteri interpretatiu de l'Agència Tributària de
les Illes Balears. Per tot això, considerem que és necessari que
es produeixi el debat i la votació d'aquesta iniciativa en el Ple
el més aviat possible.
D'acord amb l'article 149 de la Constitució la conservació,
la modificació i el desenvolupament del dret civil foral o
especial de les Illes Balears és competència de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
L'article 30.27 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
(Llei Orgànica 1/2007) estableix que la comunitat autònoma té
competència exclusiva en matèria de conservació, modificació
i desenvolupament del dret civil propi de les Illes Balears,
inclosa la determinació del seu sistema de fonts.
La competència de les Illes Balears en aquesta matèria es va
plasmar i concretar en el Decret legislatiu 79/1990 pel qual
s'aprova el text refós de la Compilació del dret civil de les Illes
Balears, norma que fou modificada per la Llei 7/2017. L'article
1 d'aquesta compilació ens deixa ben clar que el dret civil de
les Illes Balears es compon pels drets civils històrics de les illes
de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera, d’acord amb
la tradicional divisió per llibres d’aquesta compilació. És a dir,
que el dret civil especial de les Illes Balears no és un tot unitari
sinó que cada illa té el seu règim i les seves institucions, el seu
llibre. Algunes de les figures de dret substantiu previstes a la
Compilació varen rebre un impuls de primera magnitud gràcies
a la Llei balear 22/2006, de reforma de l'impost de successions
i donacions, que va preveure un bon tractament fiscal per
exemple per als pactes successoris, tracte que ha provocat
l'amplificació de l'ús d'aquesta figura, tot ajudant la població
illenca a l'ús de les institucions civils genuïnes i afavorint el
lliurament dels béns en el si de les famílies.
Els pactes successoris són una institució cabdal del nostre
dret civil que permeten donar béns en vida, sense grans
obstacles fiscals, com transmissions per causa de mort, seguint
la tradició pròpia i la manera de concebre l'herència particular
de les Illes Balears. Així, a través dels pactes successoris la
cessió de béns del pare als seus fills té el mateix tipus impositiu
que l'aplicable a successions entre pares i fills, és a dir, un 1%.
Tot i que per la diversitat del dret civil de les Illes Balears s'ha

de tenir ben present que els pactes successoris a Mallorca i
Menorca tenen un abast més limitat (només quan el pare deixa
al fill o als fills tota l'herència o quan els deixa només la
legítima: donació universal i per definició) que a Eivissa i
Formentera on l'abast és molt més gran, per tant, existeixen
situacions o contractes que a Mallorca i Menorca no es
consideren pactes successoris que sí tenen aquesta consideració
a Eivissa i Formentera amb les conseqüències fiscals
corresponents.
Resulta que els darrers mesos aquesta figura dels pactes
successoris està rebent un doble atac.
Per una banda, un atac estatal a través d'una modificació de
la Llei de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
Per una altra banda, un atac de foc amic pel mateix Govern de
les Illes Balears a través d'un criteri interpretatiu establert per
l'Agència Tributària de les Illes Balears.
Un atac estatal perquè en aquests moments es troba en
tramitació al Congrés dels Diputats un projecte de llei de
mesures per prevenir i combatre el frau fiscal que preveu
modificar l'article 36 de la Llei 35/2006, de l'IRPF, modificació
que generaria que el fill que hagués fet un pacte successori i
procedís a vendre un dels béns rebuts a través d'aquesta figura,
hauria de tributar com a increment patrimonial a l'IRPF, és a
dir, hauria de pagar un 19% del valor del bé en impost; previsió
que a més es fa per a totes les transmissions, és a dir, amb
caràcter retroactiu encara que el pacte successori s'hagués
produït abans de la modificació legal de l'IRPF i previsió que
es fa a més sense límit de temps, és a dir, encara que aquesta
transmissió es faci havent transcorregut molts d'anys des del
pacte successori i, per tant, sigui evident que no existeix cap
tipus de frau fiscal.
Un atac propi del Govern de les Illes Balears perquè un
criteri interpretatiu de l'Agència Tributària de les Illes Balears
considera tots els pactes successoris d'Eivissa i Formentera que
no són els dos pactes successoris prevists per a Mallorca i
Menorca (donació universal i per definició) com una donació
i no com una successió i, per tant, que tributin al 7% com a
donació i no al tipus de l'1% com a successió, cosa que xoca
frontalment amb la regulació substantiva del dret civil especial
d'Eivissa i Formentera que considera que en aquestes dues illes
es poden fer més pactes successoris que els dos prevists a
Mallorca i Menorca.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Congrés dels Diputats a no aprovar cap modificació
de l'impost de la renda de les persones físiques ni cap altra
modificació fiscal que suposi un canvi tributari per als pactes
successoris i, per tant, s'insta que es descarti que la persona
beneficiària d'un pacte successori, si és procedent a vendre o
donar un bé rebut com a pacte successori, hagi de tributar en
IRPF com a increment patrimonial.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Congrés dels Diputats que, en cas que aprovin una
modificació de l'IRPF que provoqui que la persona beneficiària
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d'un pacte successori si és procedent a vendre o donar un bé
rebut com a pacte successori hagi de tributar en IRPF com a
increment patrimonial, en tot cas això només sigui aplicable
pels pactes successoris que es constitueixin a partir de l'entrada
en vigor d'aquesta modificació de l'IRPF i només sigui
aplicable si es fa durant els quatre anys següents a la signatura
del pacte successori.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar el dret civil especial i, en conseqüència,
a convocar una reunió urgent amb el Govern de l'Estat per
reconduir aquesta reforma legal de l'IRPF tan perjudicial per a
la institució dels pactes successoris i, si n'és el cas, adoptar
totes les mesures al seu abast per defensar la competència
autonòmica en dret civil foral o especial.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar els canvis normatius o de criteris
interpretatius per defensar, en tot el seu abast, els pactes
successoris d'Eivissa i Formentera prevists i protegits a la
Compilació de dret civil de les Illes Balears, deixant clar que
tots els pactes successoris d'Eivissa i Formentera es consideren
mortis causa i tributen a l'1% a l'impost de successions i
donacions
Palma, a 25 de gener de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 1187/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures de fidelització dels professionals
sanitaris a les Illes Balears (procediment d'urgència).
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realitzant torns dobles diaris a conseqüència de les plantilles
infradotades de la sanitat pública.
Atès que aquests incentius, inclosos els econòmics, ja
s'estan aplicant a altres comunitats autònomes amb
problemàtiques semblants.
Sens dubte, en els moments de màxima incidència de la
COVID a la nostra comunitat autònoma, es fa més necessari
que mai augmentar els esforços i recursos de què es disposen
per lluitar contra aquesta pandèmia. Això passa sens dubte per
facilitar i fer atractiu per als professionals sanitaris el
desplaçament i l’estada a les nostres illes, unes illes amb un
cost de vida elevat que fa que, en moltes ocasions, que sigui
impossible que aquells professionals de la salut que vulguin
venir, hi puguin fer front.
Canàries ha aconseguit mesures molt més avantatjoses que
les que s’ofereixen a les Illes Balears, amb l’establiment de
mesures fidelitzadores que resulten del tot atractives per als
professionals, es fa necessari doncs que el Govern de les Illes
Balears iniciï les negociacions amb els sindicats a fi de
consensuar mesures semblants que ajudin a dotar la sanitat
pública de la nostra comunitat autònoma del personal adient per
fer front a la greu situació actual.
A Canàries les illes majors tenen incentius més alts que
Mallorca i a les illes menors aquest suplement és més alt que a
les illes menors de Balears. En xifres reals podem destacar que
a Gran Canària i a Tenerife els metges, per exemple, tenen un
incentiu de 172 euros al mes i a la resta de l’arxipèlag canari de
575 euros. A Mallorca, en canvi, aquest incentiu és de 97 euros
enfront dels 172 euros de Gran Canària. A Menorca, a Eivissa
i a Formentera és de 108 euros davant dels 575 de Canàries. Si
s’accepta aquesta equiparació, un metge de Menorca, d’Eivissa
i Formentera passarà a cobrar 467 euros més cada mes.

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 Ple, pel procediment d'urgència.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Motivació del procediment d'urgència: La situació actual que
patim amb la pandèmia de COVID a la nostra comunitat
autònoma, juntament amb la problemàtica que tenen molts
professionals sanitaris per poder desplaçar-se i fer front al cost
de la vida a les Illes fa necessari i urgent implementar mesures
fidelitzadores que permetin dotar del personal necessari totes
les Illes.

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
del Govern de les Illes Balears per tal que proposi, durant el
2021, als sindicats d’àmbit sanitari d'aquesta comunitat
autònoma amb representació a l'IBSALUT, l'inici de les
negociacions de mesures fidelitzadores efectives que facilitin
l'arribada de professionals sanitaris a la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

La problemàtica de la manca de personal al Servei de Salut
de les Illes Balears, especialment de metges i infermers, és una
de les causes per les quals s'han produït disfuncions
assistencials a l'IBSALUT en aquests darrers anys, fet que s’ha
vist agreujat amb l’arribada de la COVID-19.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la quantia del complement
d’indemnització per residència del personal del Servei de Salut
de les Illes Balears i equiparar-lo al complement de Canàries en
aquesta legislatura.

Una de les raons d'aquesta mancança és la falta de mesures
de fidelització i, dins aquestes, les relacionades amb el cost de
la vida d'aquesta comunitat autònoma i la precarietat dels
contractes laborals que s’ofereixen.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a la contractació de personal sanitari per adequar a les
necessitats actuals les plantilles hospitalàries i d’atenció
primària.

La situació actual és realment complicada, el personal es
troba desbordat, molts de sanitaris de les Illes Balears estan

Proposició no de llei

Palma, a 25 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí
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El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

A l’àmbit de les administracions públiques aquestes dues
pagues extra es paguen els mesos de juny i desembre. Els
polítics com a treballadors de les institucions públiques també
cobren aquestes pagues extres en aquests mesos.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de febrer de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Atès que l’eliminació del cobrament de la paga extra per als
diputats i els càrrecs del Govern balear (membres del Govern
de les Illes Balears i alts càrrecs a què es refereix l’article 2.2
de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs) seria una mesura que
demostraria que els responsables públics estan devora la
societat a la qual serveixen, a més d’ajudar, encara que sigui
simbòlicament, bé a reduir el deute públic creixent o bé a
obtenir recursos suplementaris per donar suport als serveis
públics essencials.
El Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
presenta la següent

A)
RGE núm. 1203/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a eliminació de la
paga extra del juny de 2021 de parlamentaris i alts càrrecs
del Govern balear, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
El món i les Illes Balears viuen una brutal crisi de salut però
també econòmica a conseqüència de la COVID-19. L’activitat
econòmica està en caiguda lliure, a les Balears es calcula una
caiguda de l’entorn del 30% del nostre Producte Interior Brut.
Lògicament aquesta situació està provocant atur, pobresa i
tancament d’empreses. Les administracions públiques tot i patir
també una caiguda importantíssima dels seus ingressos han
d’intentar donar resposta i ajuda en aquests moments tan
difícils.
Els representants dels ciutadans són perfectament
conscients del patiment social i del gravíssim moment que
vivim. El que passa és que aquests representants, al contrari del
que succeeix amb bona part de la població, no ha vist reduïda
la seva paga ni els seus ingressos dins aquesta conjuntura. La
sensació social que els polítics viuen a un altre escenari i que
són aliens als efectes de la crisi és una sensació que genera
distància, rebuig i desafecció, per tant, és necessari que els
polítics siguin capaços de fer gests que els puguin acostar una
mica al pensament de bona part de la societat.
L’article 31 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
dels treballadors estableix queel treballador té dret a rebre dues
gratificacions extraordinàries l’any, l’una amb ocasió de les
festes de Nadal i l’altra en el mes que es fixi per conveni
col·lectiu o per acord entre l’empresari i els representants
legals dels treballadors.
Igualment, s’ha de fixar per conveni col·lectiu la quantia
d’aquestes gratificacions. No obstant això, es pot acordar en el
conveni col·lectiu que les gratificacions extraordinàries es
prorrategin en les dotze mensualitats.

Proposició no de llei
Instar el Parlament i el Govern de les Illes Balears a adoptar
les resolucions i els acords necessaris per eliminar la paga extra
als diputats i als càrrecs del Govern balear membres del Govern
de les Illes Balears i alts càrrecs a què es refereix l’article 2.2
de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs, com a sacrifici
necessari per donar llum dins el panorama de patiment social
a conseqüència de la COVID-19.
Palma, a 26 de gener de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 1204/21, del Grup Parlamentari El PîProposta per les Illes Balears, relativa a declaració per
l'Estat de zona catastròfica de la zona de la Serra de
Tramuntana afectada pel fenomen meteorològic advers
d'agost de 2020, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
El passat 29 d'agost de 2020 un esclafit i un cap de fibló
d'enorme virulència van afectar una important zona de la Serra
de Tramuntana de Mallorca. Concretament aquest fenomen
climàtic va afectar els municipis de Banyalbufar, Esporles i
Valldemossa i va causar una important destrucció del paisatge
i de la biodiversitat i va afectar elements patrimonials dignes de
preservació, també va afectar serveis bàsics i béns immobles
privats. La destrossa va ser grossa i rellevant tant en l'aspecte
ambiental com en l'aspecte purament econòmic. Van quedar
afectades entre 700 i 800 hectàrees ubicades a una àrea
declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
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A principis de setembre el Consell de Govern va sol·licitar
formalment a l'Estat la declaració de zona catastròfica de l'àrea
afectada per aquest episodi de pluges i vent que va deixar uns
danys materials molt elevats. Concretament aquesta petició
pretenia que l'Estat habilitàs les ajudes i les mesures
econòmiques que preveuen els articles 21, 22 i 24 de la Llei
17/2015, en relació amb la disposició addicional quarta de la
mateixa llei i el Real Decret 307/2005, pel qual es regulen les
subvencions en atenció a determinades necessitats derivades
d'emergència o de naturalesa catastròfica. La petició mateixa
del Govern balear acredita que el nostre executiu considerava
que es donaven les circumstàncies i exigències perquè es
produís aquesta declaració.
L'article 23 de la Llei 17/2015 estableix que la declaració
de zona afectada greument per una emergència de protecció
civil (zona catastròfica) correspon al Consell de Ministres que
ha de
valorar, entre altres coses i en tot cas, que s'hagin produït danys
materials derivats d'un sinistre que afecti greument les
condicions de vida de la població a una àrea geogràfica
determinada.
D'acord amb aquest precepte legal el Consell de Ministres
té un ample marge d'apreciació a l'hora de fer o no fer aquesta
declaració de zona afectada greument per una emergència.
La declaració d'un espai com a zona afectada greument per
una emergència de protecció civil habitualment provoca que
s'habilitin per l'Estat ajudes econòmiques o beneficis fiscals als
particulars pels danys patits a les seves propietats i que es
compensin a les corporacions locals les despeses derivades
d'actuacions inajornables de reparació i recuperació de serveis
i infraestructures públiques.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a declarar la zona de la Serra de Tramuntana afectada
per l’esclafit i el cap de fibló de 29-08-2020 com a zona
afectada greument per una emergència de protecció civil (zona
catastròfica) d'acord amb la petició formulada pel Govern
balear i, si n'és el cas, a instar el Govern de l'Estat a tornar
enrere qualsevol acord o posició contrària a aquesta declaració.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a defensar amb tots els mitjans al seu abast la declaració de la
zona de la Serra de Tramuntana afectada per l’esclafit i el cap
de fibló de 29-08-2020 com a zona afectada greument per una
emergència de protecció civil (zona catastròfica) i, si n'és cas,
a impugnar jurisdiccionalment la seva possible denegació per
part del Govern de l'Estat.
Palma, a 26 de gener de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom
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C)
RGE núm. 1224/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a adhesió del Parlament de les Illes
Balears al manifest de commemoració dels 500 anys de la
Germania Mallorquina, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
La comissió cívica anomenada Germania 500, que compta
amb el suport de l'Ajuntament de Palma i el Departament de
Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de
Mallorca, ha elaborat el següent manifest per a la
commemoració del mig mil·lenni de l'episodi històric que
suposà la revolta dels agermanats a Mallorca:
El 7 de febrer d'aquest any 2021 es compliran cinc-cents
anys d'un dels episodis més rellevants en la història de
Mallorca: la Germania, aixecament que s'inicia el 7 de febrer
del 1521 i acabà el 7 de març del 1523.
Ha de quedar palès que les motivacions que provocaren
l'esclat de l'aixecament agermanat són múltiples i provenen de
segles anteriors, a les quals no se'ls havia posat remei. De fet,
part de la casuística de l'esclat agermanat prové de la revolta de
1391 i de l'aixecament forà de 1450.
Entre els principals objectius dels alçats trobem els de posar
fre a la corrupció duta a terme per part de les oligarquies
ciutadanes; una redistribució justa dels imposts i gaudir de
llibertats polítiques i socials per als estaments més humils de la
societat illenca. A més a més, la revolta contra l'espoli fiscal,
tenia importants continguts socials, fins a arribar a proclamar
que «cap captiu de la terra no podia ser esclau».
El 1521 els sectors més clarividents de la societat havien
arribat al convenciment que el Regne de Mallorca mai seria
lliure si no eren els mateixos afectats els que transformessin les
estructures del poder que els mantenia en la captivitat més
abjecta. Una de les primeres accions dutes a terme pels
agermanats va ser la de crear un òrgan nou anomenat la
Tretzena - a imitació de la Valenciana Junta dels Tretze constituïda per l'Instador del bé comú, Joan Crespí i dotze
tretzeners, representant la ciutat i la part forana. Pel que fa a les
mesures dutes a terme, tant Joan Crespí com Joanot Colom
engegaren una sèrie de reformes polítiques per dur a terme una
progressiva reducció del deute a través de la "Santa Quitació",
l'elaboració d'un cadastre per tal que tothom contribuís d'acord
amb la vàlua dels béns posseïts i, també, la supressió de certs
drets personals que afectaven, molt directament, l'estament
popular.
L'oposició granítica dels sectors més allerats, conscients que
tals reformes podien perjudicar la seva privilegiada situació,
juntament amb l'oposició de l'emperador a escoltar als seus
súbdits no deixà altra opció als revoltats a la rendició o la lluita
fins al final. Al llarg dels vint-i-cinc mesos que durà la
germania mallorquina es produïren desafeccions del bàndol
agermanat, però molts altres, moriren en batalla com les de Son
Fornari i Rafal Garcés. En poc temps, l'avanç de les tropes
reials per l'illa va ser imparable i l'últim reducte agermanat,
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Ciutat, va ser ocupada el 7 de març del 1523 d'acord amb unes
capitulacions que no serien respectades.
La repressió, en aquest cas no s'inicià un cop cau la ciutat
sinó que s'havia iniciat ja l'octubre i novembre passat. A més de
les sentències a mort, també es confiscaren centenars de béns
i s'imposaren multes econòmiques. Entre els nombrosos
executats, destaca el líder de l'aixecament, Joanot Colom, el
qual fou executat, esquarterat i el seu cap va estar 299 anys dins
una gàbia penjada a la plaça de la Porta Pintada. Com a resultat
de tot plegat ens trobem que la població minvà i s'empobrí, fins
a tal punt que, només trenta anys després començà a
recuperar-se. Es va pretendre eliminar, per sempre, qualsevol
record de vindicació col·lectiva dels mallorquins.
Emperò, no pogueren acabar amb la flama de la revolta. La
Mallorca que avui es rebel·la contra la injustícia social, que
reivindica el dret a la sobirania política, que renega del
patriarcat, que abandera la defensa del territori i la llengua i la
cultura catalana, que lluita contra el canvi climàtic, que aspira
a una societat cohesionada i solidària, és hereva dels
agermanats.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears s'adhereix al manifest de
commemoració dels 500 anys de la Germania Mallorquina
(1521-2021).
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adherir-se al manifest de commemoració dels 500
anys de la Germania Mallorquina (1521-2021).
Palma, a 26 de gener de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 1225/21, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
fomentar el consum en els menjadors públics d'ous
procedents de les modalitats lliures de cria en gàbia, davant
la Comissió d'Economia.

Avui és d'estricta justícia rememorar la Germania, no
solament pel coratge que tingueren els nostres avantpassats en
enfrontar-se a una administració pública corrupta i combatre
una societat injusta, parcial i opressora, sinó perquè els valors
que empararen aquesta lluita són ben vigents: democratitzar les
estructures governamentals per tal que tots els ciutadans
gaudeixin dels mateixos drets i oportunitats.

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.

Cal, per tant, honorar la seva obra i atorgar-los la justícia
que en el seu moment els fou negada i que ha estat ignorada per
la historiografia conservadora i tradicionalista. El discurs dels
vencedors ha estat el que ha prevalgut dins «determinats cercles
oficials», predisposats a criminalitzar les accions dels
agermanats, segurament perquè, abans i ara, els seus principis
i actituds fan nosa a determinades ideologies.

El sistema alimentari actual està dominat per una visió del
menjar com un bé de consum en lloc de com un bé comú.
Entendre el menjar com un producte no és compatible amb un
enfocament sostenible. La transformació cap a un sistema
alimentari sostenible requereix una visió on l'element central
sigui la sostenibilitat, entès com un conjunt de factors entre els
quals es troba la nutrició, el desenvolupament rural ètic, les
necessitats de productors, distribuïdors i consumidors, la
cultura i el benestar animal.

Servar i difondre la memòria col·lectiva, tant popular com
institucional, dels moviments socials que han perseguit un futur
millor per al poble de Mallorca és un deure per a tota persona
que es vulgui comprometre amb la democràcia i amb el
benestar d'aquesta terra. Així doncs, serveixi aquesta
commemoració per a reivindicar també les lluites compartides
que durant anys han combatut en diferents àmbits per fer-nos
avançar com a poble.
Benvinguda és l'hora en què dones i homes compromesos
en la recuperació de la nostra memòria històrica i en la defensa
de valors com la llibertat, igualtat, la sobirania i la justícia
social, hem decidit retre homenatge als que fa 500 anys en
foren precursors: «Els agermanats» i com ells cridaren: Pac qui
deu! Mori el mal Govern!
I en conseqüència: convidam tota la ciutadania i les
institucions de Mallorca a afegir-se a aquesta crida i a
compartir tots els esdeveniments que es faran durant aquest
2021 en memòria dels nostres avantpassats.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca presenta la següent

En un sistema sostenible i resilient, tots els factors són
tinguts en compte i respectats, inclosos el benestar animal i la
seguretat alimentària.
Científics i experts en benestar animal, estan d'acord que el
confinament d'animals en gàbies redueix seriosament el seu
benestar. Per això, el sistema de cria en gàbies ha obtingut la
puntuació més baixa en benestar animal en diversos estudis
científics.
Les dades científiques ens demostren que engabiar els
animals causa un enorme sofriment, en aquest cas les aus.
Perden qualsevol control sobre les seves vides, experimenten
frustració crònica aguda, la seva capacitat de moviment queda
seriosament limitada i se'ls impedeix expressar gairebé
qualsevol comportament natural. En aquest sistema intensiu,
manquen d'oportunitats per a moure's amb llibertat i se li
impedeix volar. Se suposa que les gàbies reglamentàries han
d'incloure àrees de furgat, però la llei no especifica com
d'àmplies han de ser, la qual cosa en la pràctica comporta que,
amb freqüència, siguin mínimes. En les gàbies, no tenen opció
d'executar comportaments naturals com els banys de sorra, i els
penjadors no poden estar prou altes per a complir la seva funció
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principal: permetre que les gallines accedeixin a una altura que
els faci sentir seguretat davant possibles predadors.
La Convenció Europea per a la protecció dels animals
destinats a consum estipula que «La llibertat de moviment d'un
animal (...) no ha de restringir-se de manera que causi sofriment
innecessari». També estableix que «Quan un animal està
contínua o regularment confinat, se li ha de proporcionar l'espai
apropiat per a les seves necessitats psicològiques i etològiques
en concordança amb l'experiència acumulada i el coneixement
científic». En el sistema de producció d'ous mitjançant
utilització de gàbies, no obstant això, no es proporcionen
aquestes condicions mínimes.
Per part seva, el Consell de la Unió Europea estableix que
«El benestar dels animals també està vinculat a la seguretat
alimentària, ja que contribueix a la resiliència, a l'eficiència
dels recursos i als resultats en matèria d'equitat i responsabilitat
social», tal com va concloure el Comitè de Seguretat
Alimentària Mundial.
El 63% del mercat nacional ja s'ha compromès a deixar de
vendre ous de codi 3. Grans empreses ja s'han compromès a
deixar de vendre ous procedents de gallines en gàbia per a
2025. Ja des de 2017, segons l'enquesta elaborada per Kantar
Worldpanel, el 70% de les llars espanyoles prefereix consumir
ous de gallines criades en llibertat. Amb el coneixement de la
informació i dades, el Parlament d'Illes Balears té una nova
oportunitat de continuar fent passos cap a una agricultura i
ramaderia sostenibles.
El document de la Comissió Europea "Cap a una Europa
Sostenible per a 2030 (FOOD2030)" expressa la necessitat
d'«un enfocament integral que impliqui un canvi genuí en la
forma en què produïm, transformem, consumim i distribuïm
aliments, en accelerar la transició cap a un sistema alimentari
sostenible a través de la producció d'aliments innovadors,
saludables, respectuosos amb el medi ambient i el benestar
animal, innocus i nutritius».
La societat està cada vegada més conscienciada i
interessada en el funcionament ètic i sostenible de la indústria
agroalimentària. Per això des del Parlament de les Illes Balears
hem de fer passos perquè les institucions públiques siguin punta
de llança del que la nostra societat reclama.
Per tot això, els Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, plantegem la següent
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Palma, a 25 de gener de 2021
Els diputats
Helena Benlloch i Bottini
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

E)
RGE núm. 1236/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a rebuig a qualsevol
normativa que doni cobertura a l"okupació" il·legal i la
recuperació immediata de l'immoble per part del seu
propietari, 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 El Pi-proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
L'article 18.2 de la Constitució garanteix el dret fonamental
a la inviolabilitat del domicili. I l'article 33 de la Constitució
garanteix el dret a la propietat.
L'"okupació" il·legal d'immobles és una realitat que genera
molta alarma social. Es tracta d'una violació de drets
fonamentals i constitueix la comissió del delicte de violació de
domicili (allanamiento de morada) o del delicte d'usurpació
(article 245 del Codi Penal). Per tant, entrar dins una propietat
aliena és un comportament clarament contrari a l'ordenament
jurídic. Precisament per això les normes legals han de tenir com
a gran objectiu que aquest immoble ocupat il·legalment sigui
recuperat al més ràpidament possible pel seu legítim titular,
habitualment el seu propietari.
Certament la Constitució al seu article 47 també estableix
el dret a un habitatge digne i adequat. I evidentment els poders
públics han d'implementar totes les polítiques necessàries
perquè aquest dret sigui una realitat. Polítiques com l'increment
del nombre d'habitatges protegits, dels lloguers socials, dels
habitatges a preu taxat i polítiques com l'acompanyament i la
protecció socials per a aquelles persones o famílies que passen
unes circumstàncies que fan impossible que puguin trobar un
habitatge on viure sense la intermediació i la garantia de les
administracions públiques.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars i ajuntaments de la comunitat
autònoma a la inclusió en els plecs de condicions tècniques
d'adjudicació de serveis de menjadors públics, tant en l'àmbit
educatiu com en el sanitari i en el referent a serveis socials, del
requisit de proveir-se únicament amb ou fresc, i en el seu cas,
ovoproducte procedent de les modalitats lliures de cria en
gàbia. Aquest requisit també ha d'aplicar-se en els altres
establiments, transports o instal·lacions dependents de
l'administració pública, que comptin amb servei de servei
d'àpats o de menjador.

Polítiques, com la lluita contra l'especulació (també un
mandat constitucional) que possibilita als poders públics
intervenir en el mercat i realitzar operacions com el lloguer
obligatori que suposa la figura dels grans tenidors d'habitatges
buits prevista a la Llei balear d'habitatge. Són moltes les
accions que es poden dur, que s'han de dur, a terme per garantir
el dret a l'habitatge. Ara bé, el que en cap cas no és admissible
és que un propietari sigui desposseït d'un bé immoble sobre el
qual ostenta uns drets legítims sense cap procediment
jurídicament establert, sense cap compensació econòmica i se'l
condemni a llargs processos per ser restablert en els seus drets
i en la posició que tenia abans de la il·legalitat. Davant la
il·legalitat els poders públics s'han de posar al costat de qui
pateix la il·legalitat i no donar cobertura a qui comet la
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il·legalitat. Davant la il·legalitat els poders públics han de
garantir respostes àgils i eficients perquè qui ha estat violentat
en els seus drets retorni de forma immediata a la situació
anterior a la il·legalitat.
Són molts els països que tenen previstes vies legals per
recuperar la possessió d'un immoble en un breu termini de
temps i en seu policial. Així, Holanda només exigeix una
denúncia policial per recuperar-la tot exhibint el títol de
propietat i que els posseïdors no disposen de cap títol. A França
la policia pot desallotjar un "okupa" il·legal durant les primeres
48 hores d'ocupació des del moment del coneixement d'aquest
fet. A Alemanya, també es recupera la possessió de les cases
ocupades en un termini de 24 hores després que es conegui la
seva ocupació il·legal amb el requisit que el propietari presenti
una denúncia. I a Itàlia el jutjat dóna ordre immediata a la
policia per recuperar la possessió acreditada la propietat del bé
i la inexistència de títol de l'ocupant.
L'ocupació il·legal no només és una despossessió il·legítima
del titular d'uns drets sinó que a més genera, molt sovint, la
inseguretat dels veïnats de l'immoble ocupat i genera problemes
amb la comunitat de propietaris.
Recentment l'Estat ha aprovat el Reial Decret Llei 1/2021,
de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris davant
situacions de vulnerabilitat social i econòmica. La disposició
final primera d'aquest Reial Decret Llei 1/2021 procedeix a fer
un canvi legal que acaba provocant que els subjectes que han
realitzat una "okupació" il·legal sense intimidació o violència
no puguin ser expulsats de manera ràpida i immediata, generant
un règim jurídic que fa més difícil la recuperació de l'immoble
en relació amb el règim jurídic aplicable abans d'aquesta
modificació.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi -Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. Instar el Govern de l'Estat a no aprovar i, si escau,
derogar qualsevol normativa que pugui endarrerir o allargar els
terminis perquè el propietari o titular d'un dret sobre un
immoble el pugui recuperar de forma ràpida i imminent en cas
d'"okupació" il·legal, hi hagi o no hi hagi intimidació o
violència.
Segon. Instar el Govern de l'Estat a garantir que el propietari o
titular d'un dret de possessió sobre un immoble, si aquest és
ocupat il·legalment, el pugui recuperar de forma ràpida i
imminent. Una recuperació ràpida i imminent és un termini
molt breu d'entre 24 i 48 hores.
Tercer. Instar el Govern de l'Estat a recuperar la regulació
existent abans de la modificació legal introduïda amb el Reial
Decret Llei 1/2021 en relació amb la recuperació d'immobles
ocupats il·legalment sense intimidació o violència.
Palma, a 27 de gener de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

F)
RGE núm. 1264/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a canvi d'ús d'establiments turístics obsolets,
davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Urgència per donar
sortida a iniciatives que impulsin l'activitat econòmica, com el
canvi d'ús d'edificis turístics obsolets a ús residencial social que
podrien beneficiar-se de les mesures previstes a la Llei 2/2020,
de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a
l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de
les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada
per la COVID-19, i que en aquests moments no són possibles.
A la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i
extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la
simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, s'estableixen, entre altres
mesures, iniciatives per a l'impuls del sector turístic i de la
construcció.
Una d'elles es recull a la disposició addicional primera, que
regula la “Reconversió i canvi d'ús d'establiments d'allotjament
turístic i edificacions amb usos no residencials”. Mitjançant
aquesta, es permet en determinades situacions la possibilitat del
canvi d'ús d'edificis turístics obsolets a ús com a habitatge
protegit/social.
Amb aquesta mesura es dóna resposta a la problemàtica
d'edificis turístics i edificacions amb ús diferent al residencial
que es trobin en situació d'obsolescència, ja que s'afavoreix i es
facilita la seva reconversió, millorant per tant la nostra
infraestructura hotelera i, d'altra banda, afavoreix l'impuls del
sector de la construcció (sector molt castigat per la crisi
econòmica derivada de la pandèmia provocada per la
COVID-19) i, a priori, pretén afavorir també l'accés a
l'habitatge, a l'habitatge protegit.
Aquesta mesura implicaria un decreixement de places
turístiques i podria suposar un increment del nombre
d'habitatges disponibles, que, a més, serien de petites
dimensions i per tant accessibles per exemple als joves.
No obstant això, la mesura que està vigent des del 13 de
maig de 2020, amb l'aprovació del Decret llei 8/2020 (que
després de tramitació com a projecte de llei va derivar el 15
d'octubre en la Llei 2/2020), no ha aconseguit que,
pràcticament, avui dia s'hagin presentat projectes que s'acullin
a aquesta possibilitat.
Si una iniciativa per impulsar l'activitat econòmica (títol de
la llei) no té l'efecte esperat, ens obliga a plantejar solucions.
Pel que s'ha dit, cal afirmar que, amb aquesta regulació,
pràcticament cap projecte no pot acollir-se a la possibilitat de
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reconversió que en aquesta disposició addicional primera
s'estableix; entenem que pot derivar-se de l'excessiu
encotillament que implica que únicament es puguin sol·licitar
canvis d'ús d'edificis amb usos diferents al residencial i els
allotjaments turístics obsolets que es troben en zones madures.
Així s'estableix com a condició/requisit en els apartats a) i c)
del punt 2 d'aquesta disposició.
Obrir la possibilitat que edificis amb usos diferents al
residencial i els allotjaments turístics obsolets puguin
reconvertir-se i així afavorir l'increment del parc d'habitatge
social, independentment d'estar o no situats a zones turístiques
declarades madures. Permet que la mesura pugui ser aplicada
a tots els municipis de les Illes Balears, incrementant amb això
les possibilitats perquè els interessats puguin acollir-s'hi i,
afavorir així les economies locals.
D'altra banda, des de la iniciativa privada s'està proposant
també la possibilitat de reconvertir establiments hotelers en
centres adaptats a teletreballadors temporals (nòmades digitals)
d'empreses de fora de les Illes.
Així, per tot l'exposat, des del nostre Grup Parlamentari
considerem que un impuls i una revisió de la normativa actual,
(donada la problemàtica residencial/residencial de les nostres
illes, agreujada per la crisi actual) podria donar lloc a una
reconversió dels establiments turístics obsolets i a la millora
d'establiments turístics.
Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar fórmules per permetre que el canvi d'ús
d'edificació turística obsoleta a residencial social, segons el que
s'estableix a la Llei 2/2020, no es vegi condicionat al fet que
l'edifici estigui situat o no a una zona turística madura.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a plantejar més possibilitats per a canvi d'ús d'edificis
turístics obsolets.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la possibilitat que, després d'una reforma
integral, els edificis turístics obsolets puguin destinar-se a
allotjar a teletreballadors temporals d'empreses de fora de les
Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la possibilitat d'incorporar a les mesures
especials de canvi d'ús de la Llei 2/2020 d'impuls de l'activitat
econòmica a establiments turístics donats de baixa de manera
definitiva.
Palma, a 26 de gener de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La portaveu
Patria Guasp i Barrero
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G)
RGE núm. 1265/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció de l'IVA de les mascaretes FFP2, del
21% al 4%, 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: Donada la situació de
crisi actual i donat el caràcter essencial de l'ús de mascaretes,
es fa necessària la reducció de l'IVA de les mascaretes FFP2
perquè un sector més ampli de la població pugui beneficiar-se
del seu ús, una vegada constatat el seu alt nivell de protecció
enfront de les mascaretes i el seu caràcter essencial per detenir
l'avanç de la COVID-19.
Tenint en compte els diferents tipus catalogats de
mascaretes, així com els diferents nivells de seguretat que
ofereixen i les indicacions d'ús específiques de cada model, les
mascaretes s'han convertit en un article de primera necessitat
davant la pandèmia.
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 3 de juny de 2020, va aprovar una proposició no
de llei del Grup Popular relativa a la distribució de les
mascaretes a farmàcies. El text aprovat pel Parlament va ser el
següent:
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el repartiment de mascaretes als ciutadans
a les Illes Balears es dugui a terme a través de la recepta
electrònica per retirar en les oficines de farmàcia.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les mascaretes, mentre duri aquesta
pandèmia, siguin considerades com un medicament finançat
més, contemplant la gratuïtat per a pensionistes i aturats.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es faciliti el nombre de mascaretes d'ús
diari per tal que es pugui cobrir la demanda, com a mínim,
de 7 a 15 dies.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a la reducció de l’IVA, del 21% de les
mascaretes, guants i gels hidroalcohòlics al 4% per
tractar-se de productes de primera necessita."
No obstant això, les mascaretes FFP2, que han demostrat
ser molt més eficaces en la protecció enfront del virus, van
quedar exemptes de la rebaixa de l'IVA, a poc a poc, es va
imposant el seu ús obligatori en determinats entorns.
Països com França, Àustria o Alemanya ja han prohibit les
mascaretes de tela que filtrin menys del 70% de les partícules,
i hi són obligatòries les conegudes com FFP2 per entrar a
espais públics, bars o supermercats.
A Espanya, a les mascaretes FFP2 se'ls aplica el tipus
màxim d'IVA (21%) el que implica que per a una família tipus
de quatre membres el cost mensual d'aquest element protector
pot superar els 100 euros.
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El director del Centre de Coordinació d'Alertes i
Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va assegurar la
setmana passada que el Ministeri de Sanitat no descarta "fer
obligatori l'ús de mascaretes FFP2 en algunes circumstàncies
concretes". Argumentava que "pot ser raonable" estendre l'ús
d'aquestes mascaretes, tal com estan imposant alguns països de
l'entorn europeu com Àustria, on s'ha aprovat l'ús obligatori
d'aquesta mena de mascaretes a supermercats i al transport
públic.
A diferència de les quirúrgiques, les FFP2 no sols
protegeixen els altres, sinó també a un mateix, compten amb un
nivell de filtració molt més eficaç que el d'una mascareta
quirúrgica o sanitària.
Les mascaretes quirúrgiques es graven amb l'IVA reduït del
4%, en canvi les FFP2, més segures i més cares, es graven al
21%.
Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Popular, presenta la
següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les mascaretes, mentre duri aquesta pandèmia,
siguin considerades com un medicament finançat més i se'n
contempli la gratuïtat per a pensionistes i aturats.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a la reducció d'IVA de les mascaretes FFP2, del 21%
al 4%.
Tercer. El Parlament dels Illes Balears acorda donar trasllat
d'aquesta iniciativa al Govern de les Illes Balears, al president
del Govern d'Espanya i a la ministra d'Hisenda, així com a tots
els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
Palma, a 27 de gener de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

H)
RGE núm. 1272/21 (complementat amb l'escrit RGE
núm. 1275/21), dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a garantir l'accés a
la vacunació de qualitat i segura contra la COVID-19 en el
sistema públic de salut, 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, 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.
Motivació del procediment d'urgència: La vacunació contra la
COVID-19 ja està en marxa i és imprescindible garantir que es
faci en les condicions recollides en aquesta proposició no de
llei.

La pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2 ha
costat la vida de gairebé dos milions de persones al món, amb
més de 79 milions de casos registrats segons l'OMS. A Espanya
ens estem acostant als dos milions de casos diagnosticats i més
de 51.000 morts, mentre que a les Illes Balears ens situem en
476 persones que han perdut la vida a causa de la infecció
d'aquest virus i més de 37.000 contagiades.
La COVID-19 com és conegut el SARS-CoV-2 no sols ha
tingut un cost en contagis i vides sinó que ha afectat
enormement l'economia de tots els països i de les famílies. La
gran diferència l'estem veient en aquelles regions que disposen
de serveis públics. A tall d'exemple, és evident que el Pla de
Recuperació per a Europa marca un abans i un després amb
relació a l'aplicació de polítiques austericides que tant de
sofriment van causar en la crisi-estafa del 2008. Aquest pla, és
el paquet més gran d'estímul mai finançat per la Unió Europea
amb un total d'1,8 bilions d'euros que ajudarà a reconstruir
l'Europa posterior a la COVID-19. Entre els seus programes
principals cal destacar un relatiu específicament a salut, el
EU4Health, l'impuls a la innovació, l'impuls a l'administració
pública per a fer-la més eficient o els fons destinats a la cohesió
i la resiliència europees.
A Espanya s'ha aplicat el denominat Escut Social amb
polítiques orientades a afrontar la crisi econòmica generada per
la COVID-19 especialment en un país com el nostre el PIB del
qual està fortament lligat al turisme i el sector serveis en el seu
conjunt. D'aquesta manera s'han protegit no sols els sectors
productius més danyats sinó també la salut de la població tenint
en compte la prohibició dels desnonaments, del tall de
subministraments bàsics com l'aigua o l'electricitat, la protecció
a les persones treballadores i ajudes a autònoms i PIME.
És reprovable i miserable l'actitud dels que encara avui dia
mantenen supòsits negacionistes amb relació a la pandèmia, els
seus efectes i els riscos per a la salut quan hi ha professionals
sanitaris que es juguen la vida per atendre'ns i cuidar-nos. I ens
només sanitaris, educatius, comercials i molts altres àmbits
s'han vist en primera línia amb tots els riscos que això
comporta. Des d'aquí el nostre agraïment i reconeixement a
totes aquestes persones.
Gràcies a un esforç sense precedents a nivell mundial s'han
aconseguit posar en marxa en pocs mesos proves diagnòstiques
fiables i, per fi, vacunes eficaces i segures per a la població. El
15 d'octubre de 2020, la Comissió Europea va publicar
l'informe "Preparedness for COVID-19 vaccination strategies
and vaccine deployment" en el qual s'assenyalen els elements
clau que han de tenir-se en compte per a les estratègies
nacionals de vacunació. D'acord amb aquest, es van elaborar i
van acordar en el Consell Interterritorial de Salut d'Espanya els
criteris de vacunació per a tot l'Estat. Per establir la prelació
dels grups a vacunar s'ha realitzat una avaluació en funció de:
risc de morbiditat greu i mortalitat, d'exposició, d'impacte
socioeconòmic i de transmissió, a més de criteris de factibilitat
i acceptació. Amb aquests paràmetres s'han establert els
primers grups que seran vacunats: residents i personal sanitari
i sociosanitari en residències de persones majors i amb
discapacitat; personal sanitari de primera línia; un altre
personal sanitari i sociosanitari; i, en quart ordre, persones amb
discapacitat que requereixen intenses mesures de suport per a
desenvolupar la seva vida.
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Derivat dels contractes d'adquisició de vacunes de la Unió
Europea amb diverses companyies està previst que Espanya
rebi entorn de 140 milions de dosis. És fonamental que la
vacunació es dugui a terme de manera àgil, segura i per part del
sistema sanitari públic. Avui dia veiem com hi ha algunes
comunitats autònomes que estan molt per sota dels estàndards
mínims acceptables. A mode d'exemple les Illes Balears
destaca en positiu ja que és la tercera comunitat autònoma que
més ha vacunat amb relació a les dosis rebudes amb un 52,1%
mentre que a la cua se situen Madrid amb un 6,3% i Cantàbria
amb un 5%.
Acabem de conèixer que la Comunitat de Madrid ha
externalitzat una part de la vacunació en lloc de contractar
professionals per a la sanitat pública, àmbit on hauria d'estar
duent-se a terme el programa de vacunació com a la resta de
comunitats. A les Illes Balears estam en el bon camí i volem ser
un exemple a nivell estatal quant a la protecció de la salut
poblacional, un aspecte fonamental tenint en compte no sols la
repercussió en salut d'aquesta pandèmia sinó també en el seu
vessant econòmic. La vacuna per ser efectiva ha d'arribar en el
termini i en la forma escaient a la població i això només pot
assegurar-se des d'un sistema de salut públic dotat de suficients
professionals.
Sobre la base de l'aquí exposat els Grups Parlamentaris
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca presenten la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer que la vacunació contra el SARS-CoV-2 sigui
duta a terme exclusivament pel sistema sanitari públic de la
nostra comunitat autònoma amb els reforços de personal propi
necessaris sense externalitzacions o privatitzacions a empreses
o ONG i que aquest procés de vacunació es regeixi pels criteris
sanitaris i científics acordats en el si del Consell Interterritorial
de Salut com a garantia de qualitat i seguretat per a la població.
Palma, a 26 de gener de 2021
Les diputades
Antònia Martín i Perdiz
Irantzu Fernández i Prieto
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort
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destruir l’antic restaurant Es Pla, i es va comprometre
públicament a consensuar les actuacions amb l’Ajuntament d'Es
Mercadal, la Junta Local i els veïns de Fornells.
En aquest sentit, l’Ajuntament d'Es Mercadal mitjançant un
acord de plenari del mes de març del 2018, va rebutjar “la
construcció d’un edifici de nova planta a la zona de domini
públic Es Pla de Fornells que tengui com a finalitat un servei de
restauració (bar, cantina, restaurant...)”, i va demanar a Ports de
les Illes Balears que renunciés a incloure en qualsevol projecte
de remodelació integral del port de Fornells de l’esmentada
edificació i servei. Val a dir que en aquell moment l’oposició
a la nova edificació es focalitzava en l’oposició a la construcció
d’un edifici amb servei de restauració perquè era el que estava
previst, però la motivació última era l’oposició a la construcció
d’una nova edificació a la zona. A més, tots els grups polítics
amb representació a l’Ajuntament d'Es Mercadal es van
manifestar favorables a la inversió de Ports IB per millorar les
infraestructures portuàries de Fornells (soterrar el dipòsit de la
benzinera, reparar l’espigó, millorar el passeig marítim, etc.),
però alhora una àmplia majoria de la població de Fornells i de
la corporació municipal ha expressat el seu rebuig a tornar a
privatitzar la zona de domini públic d'Es Pla, amb un edifici a
primera línia de mar amb fins lucratius.
Un cop caducada l’autorització administrativa de l’antic
restaurant, s’obria l’oportunitat de reordenar de manera més
racional i integral aquest espai emblemàtic, que hauria de tenir
com a prioritat l’ús públic per a la ciutadania i per a les
activitats tradicionals de varada i manteniment d’embarcacions.
A més, cal recordar que Menorca és Reserva de la Biosfera i,
com a tal, cal evitar l’impacte paisatgístic d’actuacions
prescindibles. En aquest sentit, l’excusa de l’autosuficiència
econòmica per justificar un establiment de restauració i així
recaptar més recursos no és vàlida: la raó de ser de Ports de les
Illes Balears és prestar un servei públic de qualitat, i ubicar els
serveis que siguin necessaris (oficines, serveis públics,
magatzem) en espais més discrets i integrats dins la zona
portuària, sense malmetre la singularitat i la centralitat de la
zona d'Es Pla.
El Parlament de les Illes Balears es va manifestar en aquest
sentit el febrer de 2019, quan va aprovar la proposició no de
llei relativa a projecte de millora del Port de Fornells (RGE
núm. 7174/2018, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca). D’acord amb el text aprovat, s’instava el Govern de
les Illes Balears i Ports de les Illes Balears a no incloure en el
projecte de reforma integral del Port de Fornells (fase II) cap
nova edificació en superfície a la zona de domini públic d'Es
Pla de Fornells.

I)
RGE núm. 1277/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a paralització de les obres de Ports de les Illes
Balears a Fornells, 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
La primavera de 2017, Ports de les Illes Balears va anunciar
públicament la intenció de dur a terme un projecte de millora
de la zona portuària de Fornells, després d’un incendi que va

El 25 de juny el ple de l’Ajuntament d'Es Mercadal es va
tornar a manifestar en contra de la construcció de l’edifici de
nova planta a la zona d'Es Pla de Fornells, reiterant el que el
mateix consistori ja havia acordat el març de 2018. En contra
d’aquesta voluntat, el 18 de setembre de 2020 es va fer públic
el Pla d’usos del Port de Fornells. Si bé aquest pla d’usos
preveu una sèrie d’actuacions molt necessàries, atès que Ports
IB fa molts anys que no fa el manteniment i les millores que el
Port de Fornells necessita, també contempla la concessió d’una
cantina-restaurant en un dels habitatges recuperats i, a més,
insisteix en la construcció d’un edifici al Pla de Fornells per a
serveis portuaris. En conseqüència, l’Ajuntament d'Es Mercadal
va reiterar, en sessió plenària del passat 30 de setembre, la
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petició de no incloure l'edifici de nova construcció en
superfície damunt el Pla i a replantejar el Pla d’usos.

projecte inclourà una calendarització per a l’execució de la
inversió relativa a la renovació dels béns instal·lats en domini
públic maritimoterrestre.

Poc després, el passat 13 d’octubre, el conseller de
Mobilitat i Habitatge va afirmar en aquesta seu parlamentària
que, sobre aquesta qüestió, cercaria l’acord amb la Junta Local
de Fornells i va afegir que “si la Junta Local de Fornells diu
que sí, tirarem endavant aquest projecte, i si diu que no,
evidentment l’haurem de replantejar”. “La darrera paraula la té
la Junta Local de Fornells”, va concloure el Sr. Marc Pons.

Palma, a 28 de gener de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
La portaveu
Sílvia Tur i Ribas

El passat 17 de novembre, preguntada sobre la qüestió, la
presidenta del Govern va defensar, en resposta a una pregunta
de control, que aquest projecte era “exemplar en termes
ambientals”, tot i que va treure importància a la necessitat de
pactar-lo amb la Junta Local de Fornells. Així doncs, tot i no
comptar amb el suport de la junta local, el passat 25 de gener
el Consell de Govern va autoritzar Ports IB a iniciar l’expedient
de despesa corresponent a la licitació del projecte de reforma
integral del Port de Fornells, amb un import que supera els 9,5
milions d’euros, i que inclou la construcció d’un edifici a la
zona d'Es Pla.

J)

En un altre ordre de coses, cal destacar que la Llei de Ports
de les Illes Balears estableix que totes les actuacions
edificatòries a les zones portuàries han de comptar amb un
informe urbanístic per part de l’ajuntament corresponent, tot i
que Ports de les Illes Balears encara no ha registrat cap petició
per obtenir aquest document, sense el qual no es podrà aprovar
el plec de condicions per a la gestió del negoci de restauració
i la remodelació dels habitatges del carrer Governador.

Motivació del procediment d'urgència: Donat el context
socioeconòmic actual, es fa més que mai prioritària i necessària
la urgent adopció de mesures i actuacions perquè
immediatament s'implementin i desenvolupin mesures per
adquirir el compromís real i efectiu per a l'impuls, l'atracció i
la retenció del talent a les nostres illes com a mesura per a la
reactivació econòmica i per garantir la prosperitat de les Illes
Balears.

Aquesta licitació doncs, posada en marxa sense comptar
amb el suport de la Junta Local de Fornells ni del Ple de
l’Ajuntament d'Es Mercadal, sense atendre criteris paisatgístics
i sense contemplar els requeriments que estableix la normativa
sectorial, fa necessària la paralització immediata del procés de
licitació del projecte de reforma integral del port de Fornells.

En els últims anys i més especialment en aquest segle, tant
les empreses, com les regions o els països, han desenvolupat
una autèntica guerra per atreure el talent. Ara bé, en el cas de
les Illes Balears, com en altres territoris, el problema és a
identificar quines estratègies són les més idònies a fi d'atreure,
retenir, activar a les persones talentoses, així com saber generar
o almenys posar els mitjans més adequats per també generar
talent.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt (MÉS
per Menorca) presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a paralitzar de manera immediata el procés de
licitació de les obres de la segona fase del projecte constructiu
de reforma integral del Port de Fornells, sigui quin sigui el seu
estat d’execució.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir una comissió amb la participació de
Ports IB i els grups polítics de l’Ajuntament d'Es Mercadal amb
l’objectiu de reformular el projecte de reforma integral del
Port de Fornells i reduir-ne l’impacte ambiental. La creació
d’aquesta comissió implicarà el replantejament del Pla d’usos
del Port de Fornells publicat el setembre del 2020 i a definir els
usos dels habitatges recuperats en funció de les necessitats del
poble i en diàleg amb l’ajuntament i les entitats d’aquell.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i Ports IB a elaborar un projecte d’imatge de
façana marítima del Port de Fornells de forma coordinada amb
el poble de Fornells i l’Ajuntament d'Es Mercadal. Aquest

RGE núm. 1278/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a creació, atracció i retenció del talent a les Illes
balears: ParcBit, Districte Innovador, Formació, davant la
Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.

L'existència a les nostres illes d'infraestructures com els
parcs tecnològics, actualment el ParcBit de Palma i el ParcBit
d'Alaior, conformen un factor important per a l'impuls,
l'atracció i la retenció del talent en l'àmbit de la innovació
tecnològica i l'economia vinculada al coneixement. La seva
bona governança és imprescindible per assegurar la seva
viabilitat i el seu futur.
Les Illes Balears requereixen també disposar de centres
tecnològics d'excel·lència per poder acollir-se a les ajudes del
programa Cervera.
D'altra banda, considerem que s'ha de consolidar el projecte
de la creació d'almenys un “Districte d'Innovació” a les nostres
illes. L'Ajuntament de Palma ja ha iniciat les passes, que no han
de quedar-se en propostes, sinó que han de tenir el suport i la
implicació del Govern i del Consell de Mallorca.
La definició de Districte Innovador segons Bruce Katz i
Julie Wagner és una àrea geogràfica on institucions de
referència i empreses connecten amb petites empreses,
start-ups, incubadores i acceleradores. Un DI és físicament
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compacte i accessible, tècnicament connectat i urbanísticament
basat en una mescla d'usos d'habitatges, oficines i comerç.
En definitiva, a les Illes Balears s'ha de conjuminar esforços
per impulsar el talent, el lideratge científic, tecnològic,
econòmic, etc. Fomentar el talent comporta fomentar la
innovació i, per tant, un augment de la productivitat i la
competitivitat.
Qualsevol política de creació, atracció i retenció del talent
que s'apliqui a les Illes Balears passa per tenir en compte la
formació i la capacitació.
En aquest cas lligar innovació a Universitat de les Illes
Balears (UIB) és fonamental. Una Universitat amb programes
i ofertes de formació i recerca que resultin d'interès “al talent”
(per a les Illes Balears, la resta de comunitats autònomes i,
també, internacionalment). Per tant, s'ha d'impulsar una UIB
atractiva perquè compleixi la seva funció de crear,
desenvolupar i difondre talent.
En aquest sentit, reforçar el Districte d'Innovació de Nou
Llevant amb el desenvolupament d'instal·lacions universitàries
mitjançant un campus tecnològic facilitaria l'impuls de la
formació STEAM, que actualment és fonamental per al
desenvolupament econòmic i social del futur.
És necessari dotar de places de residència per a estudiants
mitjançant la construcció de residència d'estudiants per satisfer
la gran demanda existent i les problemàtiques que es deriven
amb motiu de l'accés a allotjament per part dels estudiants.
Actualment únicament serà possible la construcció d'una
residència al campus si es decreta interès autonòmic, pel fet que
el campus ja ha esgotat l'edificabilitat prevista.
En aquesta iniciativa que presentem es proposen mesures
per millorar la captació tant de talent entre els estudiants com
per atreure talent docent, conferenciant i investigador, mesures
que han de formar part de la planificació estratègica que guiï
les negociacions per a l'adjudicació de finançament dels fons
Next Generation EU.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la creació de centres tecnològics
d'excel·lència per permetre acollir-se a les convocatòries
d'ajuda del programa Cervera del CDTI.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a programar una recerca activa d'empreses estrangeres
que puguin incorporar-se a l'ecosistema dels nostres parcs
tecnològics, als nostres districtes innovadors o al nostre teixit
productiu com a palanca de noves ocupacions de qualitat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, en coordinació amb l'Ajuntament de Palma
i el Consell Insular, un districte d'innovació capdavanter a la
zona del Nou Llevant.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, en col·laboració amb la UIB i l'Ajuntament
de Palma, la construcció d'infraestructures universitàries en el
Districte d'Innovació de Nou Llevant.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aconseguir acords de col·laboració públicoprivada
per permetre la construcció d'una residència en el districte
d'innovació del Nou Llevant, per allotjar els docents,
conferenciants, científics, etc., que vinguin a realitzar la seva
labor a Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la creació de noves línies d'FP que combinin
àrees tecnològiques i digitals amb àrees d'enginyeria, salut,
turisme, ja existents.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la tramitació de la declaració d'interès autonòmic que
permeti la construcció d'una residència d'estudiants al Campus
de la UIB com a mesura de facilitar la creació i l'atracció de
talent.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar estabilitat als projectes i programes de recerca
que es desenvolupen actualment a les nostres illes.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta
la següent

Palma, a 22 de gener de 2021
Els diputats
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
Jesús Méndez i Baiges
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l'increment d'inversió pública i privada
destinada a I+D+i perquè aconsegueixi al més aviat possible el
percentatge del 2% del PIB de Balears.
K)
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar els parcs tecnològics de Mallorca i
Menorca (ParcBit Palma i Alaior) com a pols d'atracció
d'empreses tecnològiques capdavanteres adequant els recursos
i el seu model de gestió als actuals reptes i necessitats dels seus
usuaris.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a accelerar la gestió i la construcció del futur parc
tecnològic ParcBit d'Eivissa.

RGE núm. 1293/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inclusió dels Polies Locals coma personal de risc
per ser vacunats el mes de març, 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.

4888

BOPIB núm. 86 - 5 de febrer de 2021

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat de
que el col·lecitu de Policies Locals dels nostres municipis entri
dins els grups de riscs que rebran la vacuna contra la COVID
en el proper mes de març tal com ho fan la resta de forces i
cossos de seguretat, es fa necessari i urgent un acord del
Parlament de les Illes Balears, el més aviat possible, per poder
impulsar aquesta proposta.
El Govern de l'Estat ha considerat els membres de Policia
Nacional, Guàrdia Civil i Forces Armades com professionals
d'alt risc i tindran prioritat a partir de març del present any per
ser vacunats per part de l'administració sanitària. Des del Partit
Popular celebrem aquesta decisió, no obstant això, no
compartim, i no és la primera vegada, que es torni a oblidar els
Policies Locals.
Tal com s'estableix a l'Estratègia de vacunació enfront de la
COVID-19 a Espanya, a la primera etapa en la qual el nombre
de dosis de vacunes serà limitat, s'oferirà la vacunació de
manera prioritzada a les persones que s'inclouen en els següents
grups de població:
1. Residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa
a residències de persones majors i d'atenció a grans
dependents.
2. Personal de primera línia en l'àmbit sanitari i
sociosanitari.
3. Altre personal sanitari i sociosanitari.
4. Persones considerades com grans dependents (grau III de
dependència, és a dir, amb necessitat d'intenses mesures de
suport) que no estiguin actualment institucionalitzades.
Les primeres dosis disponibles s'utilitzaran per vacunar els
grups 1 i 2 en aquest ordre i, després de completar aquests
grups i en la mesura que hi hagi més disponibilitat de dosis, es
vacunaran els grups 3 i 4.
En aquests grups no s'inclouen les Forces i Cossos de
Seguretat (FFCCSS) en general, ni les FFCCSS de l'Estat en
particular, però entenem correcta i ajustada la mesura presa pel
Govern de l'Estat de la seva inclusió com a garants dels drets
dels ciutadans i per estar en primera línia i en contacte directe
en les seves actuacions quotidianes en defensa dels drets i
llibertats i en la seva lluita contra les infraccions enfront de les
mesures sanitàries, fins i tot desconeixent si amb qui
interactuen estan afectats i sense equips de protecció adequats.
Ara bé, davant el greuge que fa el Govern de l'Estat entre
diferents Forces i Cossos de seguretat, a uns considerant-los
prioritaris i a uns altres no, des del Partit Popular entenem que
han de ser classificats de la mateixa manera tots els agents
d'autoritat. La discriminació que fa el Govern de l'Estat quant
als Policies Locals no és justa i per aquest motiu entenem que
s'han d'incorporar en el calendari d'Interior i de Sanitat en els
mateixos termes que la Policia Nacional i Guàrdia Civil, sent
vacunats en igualtat de condicions i temporalitat, és a dir, tal
com ha apuntat el ministre, a partir de març.
El dèficit a les plantilles de la Policia Local a Balears és
demolidor, si comparem les memòries presentades per l’ISPIB
trobem que l'any 2016 en els municipis de Balears disposaven
de 2.531 professionals en comparació a l'última memòria
presentada de l'any 2019 amb 2.286 agents, per tant un dèficit
de 245 policies en tres anys.

Des del Partit Popular veiem amb preocupació l'exclusió
d'aquest cos tan minvat d'efectius i tan necessari, i creiem del
tot imprescindible que siguin incorporats, dins els grups de risc
per poder rebre la vacuna el més aviat possible. La pandèmia
porta a noves preses de decisions del poder legislatiu
diàriament, la qual cosa fa encara més necessari poder comptar
amb el major nombre d'efectius de policia a la disposició dels
municipis.
Aquest col·lectiu ha estat exposat a la pandèmia de COVID
durant els deu mesos que han passat des que per primera
vegada es va decretar l'estat d'alarma, però ara cal protegir el
personal indispensable per a un bon funcionament dels serveis
públics essencials. Hem vist com plantilles senceres de policies
han quedat confinades per contactes amb positius deixant sense
seguretat tot un municipi.
En les tasques de control els policies locals són fonamentals
i es recorre a ells tantes vegades com és necessari. De fet, en
l'actualitat, continuen sent de les primeres unitats que arriben
als llocs on s'infringeixen normes restrictives d'àmbit municipal
o autonòmic.
Ara que les vacunes comencen a arribar, des del Partit
Popular entenem que les Policies Locals de les nostres illes
se'ls han de tenir en compte en els plans de protecció. En aquest
sentit, així ho ha expressat el col·lectiu de batles pertanyents al
Partit Popular, amb la redacció d'un document que faran arribar
a la Conselleria de Salut a fi que els Policies Locals de les Illes
Balears siguin considerats com personal d'alt risc i, en
conseqüència, siguin vacunats el mes de març juntament amb
la resta de cossos i forces de seguretat de l'Estat.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular proposa la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
reconsiderar l'exclusió dels Policies Locals com personal de
risc per a ser vacunats tal com es fa amb els Cossos i Forcesde
Seguretat de l'Estat. I insta el Govern de l'Estat a introduir
aquest col·lectiu dins els grups d'alt risc per tal que puguin
rebre la vacuna contra la COVID el proper mes de març com la
resta de membres dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en cas que el Govern de l'Estat negui l'opció
d'incloure el col·lectiu de policies locals com personal d'alt
risc,
sigui el Govern de les Illes Balears qui garanteixi la vacunació
per a tots els Policies Locals de les Illes Balears el proper mes
de març.
Palma, a 28 de gener de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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L)
RGE núm. 1297/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retirada d'elements que contenen amiant,
objectiu marcat pel Pla director sectorial de prevenció i
gestió de residus perillosos de les Illes Balears, 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.
L'amiant o asbest és un mineral que es presenta en forma de
fibres flexibles, brillants i suaus, que té un alt grau de
resistència a la combustió, per la qual cosa s'ha emprat en la
fabricació de revestiments i teixits resistents al foc i a la calor.
A Espanya, igual que a la majoria de països europeus, durant
el segle XX i fins a la seva prohibició total en 2002, l'amiant es
va utilitzar de forma generalitzada, a causa del seu baix cost i
les seves excel·lents propietats (molt durador, gran resistència
mecànica i a l'abrasió, aïllament tèrmicoacustic, baixa
conductivitat elèctrica, incombustibilitat, resistència a agents
químics, no biodegradable, etc.).
La nostra comunitat autònoma actualment produeix unes
80.000 tones anuals d'aquest residu segons el Pla Sectorial de
Residus Perillosos, aprovat l'abril de 2020.
L'amiant és un material molt perillós per a la salut de les
persones que hi estan exposades, ja que poden generar
malalties greus i incurables com l'asbestosi (fibrosi pulmonar),
el mesotelioma maligne (que és un càncer de les membranes
que envolten el pulmó, la pleura i el peritoneu) o càncer de
pulmó, per la qual cosa des de l'any 2002 està prohibida a
Espanya, tant l'extracció de les mines, com la seva utilització en
cap procés productiu.
Podem trobar amiant o asbest en els elements de
fibrociment com les plaques de fibrociment (conegudes
col·loquialment com uralita) que componen cobertes o
recobreixen façanes, en canonades per a canalitzacions d'aigua
o baixants d'edificis, en dipòsits d'aigua, projectat sobre
estructures com a protecció ignífuga, com a recobriment de
canonades, etc.
Mentre el material està en perfectes condicions i
correctament col·locat, sense manipular-se, no té per què
originar cap risc per a la salut, per això les situacions més
freqüents en les quals una persona pot estar exposada a
l'amiant, són operacions de manteniment en les quals calgui
intervenir directament i indirectament sobre materials amb
amiant, la demolició d'edificis i els propis treballs de
desamiantat.
L'amiant es presenta en forma de fibres, unes fibres molt
fines que, a més, tenen la particularitat de poder anar
dividint-se fins a donar lloc a fibres fins a 800 vegades més
fines que les que hi havia en origen, augmentant amb això la
seva perillositat. Aquesta propietat fa que qualsevol petit cop
o agressió provoqui la seva separació en fibres cada vegada
més i més fines, augmentant amb això la seva perillositat de
dues maneres:
1. Com més fines són aquestes fibres, més temps poden
quedar en suspensió (surant) en l'aire durant molt més
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temps, la qual cosa fa augmentar les probabilitats que siguin
respirades per alguna persona.
2. En inhalar partícules tan petites, aquestes es mantenen en
suspensió a través dels conductes del sistema respiratori,
sent capaços d'aconseguir la part més profunda dels
pulmons.
Una altra de les particularitats de l'amiant és que les
conseqüències d'una exposició al producte tòxic no són
immediates. En general, els efectes de l'exposició apareixen a
llarg termini, al voltant dels deu anys de mitjana, sent inferior
en el cas de l'asbestosi, i superior en el mesotelioma, en què el
període de latència pot arribar fins als 30 anys. Això provoca
la falsa sensació que no és tan perillós o que no passa res per
retirar-ho sense els EPI i els processos de treball adequats, o
que quan es pateix un càncer, aquest no es relacioni amb una
exposició a aquesta mena de substàncies tòxiques en el passat,
bé en el treball o bé per una inhalació accidental de qualsevol
persona en un ambient que el contingui.
Tot això fa imprescindible una labor de formació,
informació i conscienciació als principals sectors i treballadors
que puguin trobar-se exposats al llarg de la seva vida laboral,
com són els treballadors de la construcció i de manteniment,
tant de la perillositat de l'amiant, com dels processos adequats
de retirada, mesures preventives, EPI i dels drets que
assisteixen als treballadors, per exemple, davant la sol·licitud
per part d'un superior o de la pròpia empresa, per realitzar una
retirada inadequada o fraudulenta de tals residus, que podria
generar, si es realitzés, un perill per a la salut d'aquests
treballadors i per a altres persones.
La retirada de productes que contenen amiant només poden
realitzar-la empreses especialitzades inscrites en el RERA
(Registre d'Empreses amb el risc d'Amiant). Ha de realitzar-se
amb els edificis desallotjats o sense la presència en les
instal·lacions de personal que no siguin els propis treballadors
que realitzaran la retirada. A grans trets, després de l'acotament
i desallotjament de l'àrea de treball, els treballadors,
perfectament equipats amb els EPI corresponents, procedeixen
a polvoritzar l'element que conté amiant amb una solució
“encapsulant” que evita la dispersió de les partícules, després
es procedeix a llevar ancoratges i elements d'unió, s'apilen els
elements en saques que es precinten i s'etiqueten assegurant la
traçabilitat del residu tòxic (origen, transport i destinació) i es
trasllada mitjançant transport autoritzat a abocador autoritzat.
Tot aquest procés, encara que necessari, és costós, per la
qual cosa, desgraciadament, amb una certa freqüència, bé per
desconeixement, bé per imprudència, els particulars
procedeixen a retirar algun element susceptible de contenir
amiant, com un petit dipòsit d'aigua, o plaques de fibrociment
que puguin estar col·locades en un petit magatzem en el camp
o similars, sense estar autoritzats i sense els EPI necessaris,
amb el consegüent risc, per a ells mateixos i per a altres
persones.
Com que aquesta retirada no es realitza per empresa
autoritzada, els residus generats tampoc no poden emportar-se
a abocador autoritzat, per la qual cosa els que han retirat
fraudulentament aquest element, sovint recorren a deixar-los
abandonats en qualsevol zona pròxima a camins rurals o
abocadors, exposats a la intempèrie, o opten per enterrar-los en
alguna finca o terreny, causant un veritable problema de salut
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pública, ja que aquests elements que contenen amiant,
segurament s'hauran deteriorat i fracturat en les operacions de
desmuntatge, per la qual cosa es poden estar desprenent fibres,
i com desconeix la seva localització, s'està contaminant amb un
residu molt tòxic, la zona on han estat dipositats, i exposant
persones que poden viure, passejar o jugar en zones pròximes,
a la inhalació d'aquestes fibres d'amiant (recordem que poden
provocar càncer), i que són aliens al perill al qual estan
exposades per aquesta mena de pràctiques.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que es comprometi a coordinar un inventari amb els
municipis de Balears en les edificacions o els llocs que
alberguin elements susceptibles de contenir amiant, tant de
titularitat municipal, pública o de titularitat privada, a fi de tenir
localitzats els focus potencials de risc i facilitar el control de
l'eliminació de tots ells, abans de 2025, objectiu marcat pel Pla
Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos
de les Illes Balears (Decret 14/2020, de 8 d'abril, pel qual
s'aprova el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de
Residus Perillosos de les Illes Balears, BOIB núm. 54, de 9
d'abril de 2020).
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de Balears
que els treballadors que estiguin o puguin estar exposats a
fibres d'amiant rebin, de manera periòdica, una formació
específica, tant teòrica com pràctica, que els permeti adquirir
els coneixements i les competències necessaris en matèria de
prevenció i seguretat en els treballs amb amiant, tal com
s'indica a l'article 13 del RD 396/2006, i estendre aquesta
formació al personal que dirigeixi o supervisi aquests
treballadors.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de Balears
a posar en marxa campanyes de difusió sobre la prevenció de
riscos laborals i la correcta retirada d'elements susceptibles de
contenir amiant als particulars, comunitats de propietaris,
administradors de finques, agents promotors no professionals
i resta d'agents professionals intervinents en el procés, de
manera que s'aconsegueixi sensibilitzar i conscienciar sobre la
gravetat que revesteixen els treballs en presència de materials
que contenen amiant, i pugui millorar-se la qualitat de l'acció
preventiva en els diferents sectors.
4. El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de Balears
a posar en marxa una campanya informativa sobre els perills
que comporten l'amiant abans del 30 de juny 2021 a totes les
Illes, així com a facilitar un número de telèfon d'assessorament
tècnic perquè els ciutadans puguin fer les consultes necessàries.
Palma, a 18 de gener de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

M)
RGE núm. 1298/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla estratègic de vacunació per al personal
docent i no docent dels centres educatius de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat i
Recerca (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió, pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat que
el personal docent i no docent dels centres educatius de les Illes
Balears pugui rebre el més aviat possible la protecció que dóna
la vacuna contra la COVID atès el grau d'exposició diari de tot
aquest personal amb el conjunt d'alumnes, es fa necessari i
urgent l'establiment d'un pla de vacunació específic que agiliti
aquest procés. Per tant consideram necessari i urgent que la
cambra es pronunciï al respecte a fi d'impulsar aquesta actuació
el més aviat possible.
La greu pandèmia que estam patint afecta de manera
transversal tots els sectors econòmics i socials de la nostra
comunitat, amb greus conseqüències sanitàries, econòmiques
i socials.
Davant aquest fet excepcional hem de fer front amb totes
les eines disponibles i d’entre tots els vessants, tant dins l’àmbit
privat com des del públic.
Per tal que això sigui efectiu és necessari que des de les
institucions públiques es llanci un missatge clar i fàcil de
comprendre per part de la societat en el seu conjunt. Els
continus canvis en les mesures i restriccions, moltes vegades
amb decisions que costa comprendre, fan que el conjunt de la
societat se senti desemparat davant una administració que es
veu superada pels esdeveniments.
La principal eina de què disposem ara mateix per sortir
d’aquesta pandèmia consisteix en la vacunació de la població
el més aviat possible. Sobre aquesta vacuna recau la majoria
d’esperances de la societat en el seu conjunt i dels sectors més
afectats en particular.
Des del Grup Parlamentari Popular hem presentat
iniciatives per instar el Govern balear a establir un pla clar i
específic de vacunació que fixi els criteris i protocols a seguir
per poder complir l’objectiu de vacunació de la població el més
aviat possible, sense renunciar a la seguretat que aquest procés
ha de tenir en tot moment, així com per instar-lo a utilitzar tots
els mitjans i recursos al seu abast per accelerar la campanya de
vacunació contra la COVID.
Per altra banda, la comunitat educativa ha reclamat
reiteradament l’elaboració d’un pla de vacunació estratègic i
clar pel sector docent, ja que és un dels serveis essencials per
a la societat, tant pel seu paper conciliador com per la seva
labor educativa i pedagògica dels nostres fills.
La pandèmia ha demostrat que els centres educatius són una
eina bàsica per la conciliació de les famílies a causa de l’horari
que els fills passen dins les aules coincident amb la jornada
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laboral, així com per la dificultat que l’estat d’alarma ens ha
deixat per poder comptar amb altres recursos per a la cura dels
infants. Per altra banda, el fet que els nins estiguin en aules de
20 o més alumnes durant una mitjana de sis hores diàries, una
gran majoria utilitzin el menjador escolar i facin activitats
esportives, determina una responsabilitat sanitària afegida a la
responsabilitat pròpia del personal educatiu, que s’ha vist
obligat a garantir protocols sanitaris estrictes per fer de les
escoles un lloc segur.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer la important labor que fa el personal
dels centres educatius, responsabilitzant-se juntament amb la
tasca pedagògica i educativa, d’una tasca sanitària de prevenció
i protecció dels alumnes, per mantenir la COVID-19 fora de les
aules i poder tenir les escoles obertes amb la major seguretat
possible davant la pandèmia.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un pla estratègic de vacunació per al
personal docent i no docent de tots els centres educatius
balears, amb un calendari precís, àgil i transparent que permeti
donar tranquil·litat i seguretat a tota la comunitat educativa el
més aviat possible.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure mesures efectives de conciliació
familiar i laboral, alternatives a l’escola i consensuades amb la
societat de forma immediata, dins el Pla de Conciliació promès
per Govern i demanat per tots els grups parlamentaris, per
rebaixar la pressió existent sobre els centres educatius com a
única eina actual de conciliació davant els diferents escenaris
i restriccions a què ens du la lluita contra la pandèmia.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compte en seu parlamentària de les
actuacions desplegades en compliment d’aquest mandat amb la
major agilitat possible.
Palma, a 29 de gener de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

N)
RGE núm. 1302/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a adopció de mesures per impulsar, afavorir i
garantir el sector de l'"oci cultural" a les Illes Balears,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.
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Motivació del procediment d'urgència: Necessitat d'adoptar
mesures urgents per atorgar estabilitat, impulsar, afavorir i
garantir el sector de l'“oci cultural” a les Illes Balears; sector
que té una important rellevància en l'economia balear i, per
tant, suposa també un atractiu dins de l'oferta turística que les
nostres illes poden ofereixen com a destinació.
El turisme, principal font d'ingressos de les nostres illes, no
iniciarà la seva recuperació, de manera tímida, segons fonts
governamentals, fins al segon semestre de 2021.
De cara al reinici de l'activitat i per impulsar les reserves de
visitants a les nostres illes, des de la nostra comunitat s'haurà
d'escometre una gran estratègia de promoció.
Aquesta estratègia, que ha de coordinar l'AETIB (Agència
d'Estratègia Turística) en col·laboració amb els diferents
sectors de la cadena de valor de la indústria turística, no ha
d'oblidar el sector de l'oci cultural.
Lligar la indústria de l'oci cultural (concerts, teatre,
espectacles, etc a la cadena de valor de la indústria turística ens
enforteix com a destinació.
Una indústria d'oci molt consolidada a Balears, amb
professionals a empreses privades que han estat capaços
d'atreure grans artistes i promoure espectacles d'alt nivell a les
nostres illes; també amb un gran nombre d'establiments en els
quals s'ha pogut escoltar música en viu i que han permès que
els nostres artistes locals de totes les tendències poguessin
exercir la seva professió.
Segons ABSEDI, les empreses d'oci cultural donen treball
a unes 5.000 famílies a les nostres illes.
El 2020 s'han suspès 1.000 concerts, únicament a Mallorca.
L'exemple de Madrid, que amb una política d'espectacles molt
atractiva ha aconseguit impulsar les estades hoteleres en caps
de setmana pot i ha de replicar-se a les nostres illes.
La col·laboració públicoprivada en aquest sector serà clau
per mantenir les empreses i els autònoms que sustenten el
sector de l'oci cultural, que actualment es troben en una greu
situació econòmica pels efectes de la pandèmia provocada per
la COVID-19 i l'absència d'activitat que aquesta està
ocasionant.
Al sector de l'oci cultural cal prestar-li, com no pot ser d'una
altra manera, especial atenció en aquests moments de crisi,
moments de dificultats que afecten tots els àmbits i sectors, per
la qual cosa des del nostre grup parlamentari considerem que
s'han d'establir i impulsar mesures per al seu manteniment i
evitar, per tant, que les empreses i els autònoms que conformen
aquest àmbit es vegin obligats i/o abocats a paralitzar la seva
activitat i/o a l'abandonament o cessament definitiu.
Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata la importància del
sector de l'oci cultural com a actiu per atreure turisme de
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qualitat i la seva rellevància per afavorir la creació i la retenció
del nostre talent cultural.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a considerar el sector de l'oci cultural entre els
receptors de tota mena d'ajudes econòmiques i alleujaments
fiscals que evitin que les empreses i els autònoms que el formen
es vegin obligats a tancar de manera definitiva.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar la col·laboració públicoprivada perquè
concerts, esdeveniments, actes i celebracions organitzats per
l'administració i finançats amb fons públics es realitzin també
a locals privats i col·laborar així a la supervivència de les
infraestructures privades actuals.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a plantejar una acció conjunta entre Govern, *Consells
i ajuntaments, en col·laboració públicoprivada, d'impuls i
promoció d'activitats d'oci cultural (concerts, espectacles,
exposicions, etc.) per atreure turisme cultural a les nostres illes
mitjançant el desenvolupament de programes i projectes
culturals de tota índole.
Palma, a 26 de gener de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La portaveu
Patria Guasp i Barrero

O)
RGE núm. 1320/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació del Decret de l'ingrés mínim vital i
transferència de la seva gestió i tramitació a les Illes
balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió, pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Amb la finalitat
d'agilitar els tràmits de l'Ingrés Mínim Vital i per tal que, com
més aviat millor, el Govern de l'Estat iniciï els tràmits
necessaris per dur a terme el que proposa aquesta iniciativa, es
fa necessari i urgent un pronunciament de la cambra en el sentit
d'impulsar les actuacions proposades.
La pandèmia provocada per la COVID-19 ha generat una
crisi sanitària, social i econòmica de terribles conseqüències
especialment per a les nostres illes: 528 ciutadans morts a
Balears (a 28 de gener), més de 30.000 afectats pels ERTO,
109.900 d'aturats i milers de persones que necessiten ajuda per
poder atendre les seves necessitats més bàsiques.
Les administracions públiques, cadascuna en el seu àmbit
competencial, han de treballar per evitar que els milions
d'afectats per ERTO no perdin la seva feina, els aturats tinguin
oportunitats de trobar una ocupació i per fer costat a aquells
espanyols que estan en risc d'exclusió i cobrir les seves
necessitats bàsiques.

La crisi de la COVID-19 ha afectat multitud de països, no
obstant això, la crisi no és simètrica, amb Espanya i
particularment amb les Illes Balears s'està acarnissant a
conseqüència de la ineptitud la i ineficàcia del Govern de Pedro
Sánchez i del Govern de Francina Armengol.
En l'àmbit local, són moltes les ajudes socials que
proporcionen aliments, ajudes per al pagament del lloguer,
escola infantil, despeses mèdiques o pagament d'impostos, per
esmentar solament alguns exemples de les diferents necessitats
que cobreixen aquestes ajudes, a aquells veïns i famílies que es
troben en situació vulnerable i no disposen de suficients
ingressos per a subsistir.
Des que es va decretar l'estat d'alarma i el tancament de
l'economia espanyola, les entitats locals han experimentat una
major afluència dels seus veïns als serveis socials, un augment
en el nombre d'ajudes d'emergència social sol·licitades i
concedides, així com un major nombre de veïns i famílies que
acudeixen als bancs d'aliments locals a proveir-se de menjar
que no poden adquirir per haver vist reduïts dràsticament els
seus ingressos a conseqüència d'un ERTO o de perdre la seva
ocupació.
Les entitats locals, que ja venien assistint i ajudant els veïns
i les famílies més vulnerables dels seus municipis i els consells
insulars, han reforçat, durant la pandèmia, les àrees de serveis
socials i han augmentat les partides pressupostàries destinades
a aquests serveis i a les ajudes gestionades per aquests per
atendre el creixent nombre d'espanyols que han passat a estar
en risc d'exclusió social a conseqüència de la crisi de la
COVID-19.
Per altra banda a la nostra comunitat Autònoma comptem
amb ajudes econòmiques com la renta social garantida
regulades pel Decret 10/2020 de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears i modificada pel Decret 14/2020
del mes de desembre, que encara que el seu objectiu era
proporcionar una xarxa de protecció a les persones en situació
de pobresa o exclusió social ha resultat ser totalment insuficient
i que ha creat frustració a moltes famílies.
El passat 1 de juny va entrar en vigor el Reial decret llei
20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'Ingrés Mínim
Vital, una nova prestació de la Seguretat Social que tindrà
caràcter permanent i que, en paraules del Govern d'Espanya,
deien que tenia com a principals objectius la redistribució de la
renda, amb la intenció d'eradicar la pobresa extrema, la inclusió
social i la participació en el mercat laboral de les persones en
situació de vulnerabilitat.
Un ingrés, per tant, que té els mateixos objectius que els
que ja gestionen les comunitats autònomes.
No obstant això, el Govern d'Espanya no va consensuar
aquesta mesura amb les comunitats autònomes ni amb els
consells insulars o amb les entitats locals per dissenyar la
norma, situació que està provocant duplicitats i ineficiències en
la gestió a més de generar incertesa i inseguretat jurídica,
sobretot davant el caos en el qual el Govern de l’Estat ha situat
la tramitació d'aquesta prestació, amb els consegüents
perjudicis que això està ocasionant a centenars de milers de
famílies en especials condicions de vulnerabilitat
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Les dades de Balears són alarmants, de més de 27.000
sol·licituds de l’ingrés mínim vital just se n’han aprovat 1.650,
se n’han denegat 15.061 i més de 11.000 continuen sense
contestació a un limbe.
Però és que, a més, tot això ha comportat el col·lapse de la
Seguretat Social, la qual cosa ha suposat retard en més de
quatre mesos del reconeixement i cobrament de les pensions de
jubilació, viduïtat, orfandat, etc.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar el Decret de l’ingrés mínim vital quant als
requisits necessaris i criteris de concessió, per tal d’arribar no
just a la pobresa severa sinó també a totes aquelles persones
que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica
sobrevinguda per l’actual greu crisi econòmica.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a transferir a la nostra comunitat autònoma, és a dir al
Govern de les Illes Balears, la gestió de la tramitació de
l’ingrés mínim vital i que el pagament es faci directament des
del Ministeri de Seguretat Social, de la mateixa manera que les
pensions no contributives.
Aquesta transferència de la gestió, arribat el cas, haurà de
portar aparellada, obligatòriament, la transferència de la
dotació econòmica necessària per fer front als recursos humans
i materials que permetin el reforç dels serveis socials
comunitaris, personal administratiu i tècnic, així com els canals
d'informació i tramitació de les ajudes.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a constituir, com més aviat millor, la Comissió de
Seguiment prevista a l'article 30 del Reial decret llei 20/2020,
de 29 de maig, pel qual s'estableix l'Ingrés Mínim Vital, per tal
d’activar els mecanismes de cooperació i la col·laboració amb
les comunitats autònomes a fi de realitzar una adaptació
ordenada dels diferents sistemes de rendes mínimes
autonòmiques i posar fi al caos administratiu que ha ocasionat
la falta de previsió en la posada en marxa que la prestació
econòmica de l'Ingrés Mínim Vital està provocant.
Palma, a 29 de gener de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

P)
RGE núm. 1337/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a condicions de contractació pública equitatives
per a les companyies d'agències de viatges locals de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
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L’administració pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears contracta cada any un gran volum de serveis
d’agències de viatges. L’actual model de contractació
centralitzada d’aquest tipus de serveis provoca que unes poques
companyies amb un gran volum de negocis puguin optar a
aquests contractes, ja que per qüestions d’economia d’escala
obtenen importants avantatges per part de determinats
proveïdors amb les quals les agències de viatges de caràcter
local no hi poden competir. A més, en moltes ocasions les
licitacions d’aquests contractes s’agrupen en grans lots o
inclouen el requisit que les agències tenguin presència física a
les quatre illes. Aquests elements provoquen que el sistema de
contractació pública dels serveis d’agències de viatges exclogui
les companyies d’agències de viatges locals.
En aquest sentit, cal destacar que durant el 2019 només el
contracte per gestionar l’organització dels viatges dels
esportistes, clubs i seleccions autonòmiques de les federacions
esportives representava el 67,68% de l’import total dels
contractes que el Govern va treure a licitació en concepte de
serveis d’agències de viatges. Per altra banda, una empresa en
concret va aconseguir guanyar el 48,49%, és a dir, gairebé la
meitat dels contractes públics de serveis d’agències de viatges
del mateix any.
Per tots aquests motius, es fa necessari explorar altres
sistemes i altres criteris per tal que les companyies locals
puguin competir en igualtat de condicions. En aquest sentit,
caldria valorar altres elements més enllà del preu com ara la
proximitat, l’atenció presencial o la qualitat del servei.
Una altra de les alternatives que es podrien estudiar és un
model de contractació individualitzat, en el qual sigui l’usuari
el que escull l’agència de viatges i després aquesta companyia
sol·licita el rescabalament de l’import del servei a
l’administració pública. Aquest model de contractació és el que
se segueix al Parlament per als viatges dels diputats de les illes
de Menorca, Eivissa o Formentera quan s’han de desplaçar a
Palma, o els usuaris de l’Ibsalut que s’han de desplaçar a
Mallorca per motius mèdics. A més, cal destacar que aquest
model garanteix la qualitat del servei, atès que el mateix
consumidor s’assegura d’anar a un lloc on ofereixin un bon
servei.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt (MÉS
per Menorca) presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la generalització del model de
contractació individualitzat en la contractació pública de servei
d’agències de viatges.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure, en tots els plecs de contractació de
serveis d’agències de viatges d’aquells casos en els quals no es
consideri adient implantar el model de contractació
individualitzat exposat en el primer punt d’aquesta iniciativa,
la divisió del contracte en lots per a cada una de les illes amb
l’objectiu que les agències de viatges locals puguin competir en
igualtat de condicions.
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Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a valorar, a tots els plecs de contractació de
serveis d’agències de viatges d’aquells casos en els quals no es
consideri adient implantar el model de contractació
individualitzat exposat en el primer punt d’aquesta iniciativa,
l’existència d’oficines presencials a cadascuna de les Illes com
a un mèrit.
Palma, a 27 de gener de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
La portaveu
Sílvia Tur i Ribas

Q)
RGE núm. 1352/21, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos i Mixt, relativa a millora de l'Aeroport de
Menorca, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos i Mixt presenten la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
En els darrers anys, la Representació Legal dels
Treballadors (RLT) del personal de l'Aeroport de Menorca, tant
d'AENA S.M.E. S.A. com d'ENAIRE ha manifestat de manera
reiterada la manca de personal per poder atendre de manera
eficient, les càrregues de feina de la temporada d'estiu.
L'Aeroport de Menorca és un dels més estacionals dins la
seva categoria a nivell mundial, la qual cosa queda palesa en
les xifres de moviments de passatgers i aeronaus que es
concentren en un 90% durant set mesos, de l'1 d'abril al 31
d'octubre de cada any.
Aquesta manca de personal es va agreujar després de 2012
quan AENA va aprovar un pla de desvinculacions, reduint la
plantilla en algunes ocupacions, disminuint en 23 treballadors
en el cas de Menorca. Encara avui, no s'han recuperat aquestes
places, en la seva totalitat.
El Consell Insular de Menorca, el maig de 2016 va aprovar
una proposta d'acord, instant el Govern balear i el Parlament,
que fessin una intervenció davant el Govern central, així com
exigint al Ministeri de Foment i a AENA, a negociar amb la
RLT per aconseguir una plantilla marc, mínima per l'estiu que
no podia ser inferior a la de 2012, considerant que el trànsit de
passatgers i d'operacions havia crescut d'una manera
considerable (més d'un 20%). Amb posterioritat, el 3 de juny,
la Comissió de Turisme del Parlament balear va aprovar una
PNL en el mateix sentit i el 15 de febrer de 2017 la Comissió
de Foment del Congrés de Diputats, per ampla majoria va
estalonar una PNL amb la mateixa reivindicació, que avui,
quatre anys després, no s'ha materialitzat.
El juliol de 2019 AENA es va desdir de la construcció d'una
nova torre de control a Menorca, tot i haver-ho anunciat el mes
de febrer i estan pressupostades al DORA (Document de
Regulació Aeroportuària 2017-2021), en l'apartat d'inversions,
sent considerada com a rellevant, però és que, ja en el Pla
Director de 2009 de l'Aeroport de Menorca, s'havia previst la

seva construcció, ja que la torre de control en el 2010 ja no
tenia les dimensions pertinents per a les necessitats tècniques
i d'instal·lacions. La societat menorquina primer, amb una PdA
aprovada per unanimitat en el Consell Insular i posteriorment,
també per unanimitat en el Parlament balear el mes de febrer de
2020, es van pronunciar pel manteniment del projecte de
construir una torre de control, al marge del projecte de torre
remota, anunciat per AENA i que el dia d'avui no ha estat atès,
com tampoc la petició de la RLT de poder participar, tal com
reconeix l'estatut de treballadors, en la planificació de la
formació necessària, l'establiment d'una plantilla mínima per
ENAIRE i que en el nostre aeroport s'ha vist reduïda.
Fins al moment AENA tampoc no ha estat sensible a la
PDA aprovada per unanimitat al Consell Insular de Menorca,
el novembre de 2019, per crear una sala d'espera de pacients
hospitalaris en trànsit i recuperar el servei de dispensari a
l'Aeroport de Menorca.
El maig de 2020, quan el pitjor de la primera ona de la
pandèmia havia passat i s'estava en el pla de "desescalada", tot
i tenir una plantilla de 8000 treballadors, AENA S.M.E. S.A.
va presentar un ERTO que afectava únicament a 24 treballadors
i treballadores, 13 a l'Aeroport de Menorca. És dona la
circumstància que el menorquí, ha estat un dels aeroports que
ha estat per davall de la mitjana de baixada de tràfic aeri a tot
l'Estat i AENA té uns resultats econòmics el dia d'avui prou
solvents, segons el valor de les seves accions.
Al llarg de 2020 hi ha hagut diverses concentracions a
l'aeroport i més recentment han denunciat l'anunci d'AENA
d'acomiadar a tres treballadors amb més de 10 anys
d'experiència per contractar a treballadors sense experiència, en
contra del criteri de la RLT, que ha plantejat a més una sortida
que pot satisfer totes les parts i evitar un conflicte social i
laboral.
Podem concloure que Menorca en els darrers anys ha estat
maltractada per AENA S.M.E. S.A., però no podem obviar que
l'Aeroport de Menorca és una infraestructura cabdal per a les
comunicacions, el transport dels menorquins i menorquines,
així com per l'economia, ja que més d'un 80% de les persones
que entren o surten de la nostra illa ho fan per l'aeroport.
Comptar amb una bona dotació humana i de serveis, és
prioritari i de primera necessitat per a la nostra illa. S'ha de
recordar a més que l'article 138 de la Constitució Espanyola
estableix que s'ha de garantir la solidaritat territorial i l'equilibri
entre les diverses parts del territori de l'Estat, atenent,
particularment, el fet insular.
Per tot això, des dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos
i Mixt (MÉS per Menorca) presentem la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta AENA S.M.E. S.A. a
reconsiderar les diferents peticions que, des de la societat de les
illes, han fet arribar a l'empresa com ara les relatives a la Torre
de Control o la necessitat d'un servei per als malalts en trànsit,
que fins al moment han estat obviades.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per la situació actual que es viu a l'aeroport i per
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la manca de diàleg entre empresa i la representació legal dels
treballadors.

Per tant, dins el 2020 s’hauran lliurat 4 HPO i hi haurà 87
habitatges en marxa.

3. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva solidaritat
amb els bombers i tots els treballadors vinculats a l'alta
estacionalitat de la infraestructura, i insta que el conflicte
laboral actual es pugui solucionar de manera satisfactòria per
a totes les parts fent una crida al diàleg entre aquestes.

Per altra banda, i fent referència a l’altre municipi esmentat
a la pregunta, en el cas des Castell, ja hi ha acordada la cessió
del solar per a la construcció de més HPO, amb una promoció
de 40 habitatges, al Clot de Santa Anna, on ja s’ha signat el
conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca,
l’Ajuntament des Castell, l’Institut Balear de l’Habitatge i el
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes
Balears, per a la determinació de l’ús i titularitat final de les
finques on s’ubiquen els quarters Duc de Crillon i Comte de
Cifuentes de la Plaça de s’Esplanada des Castell, així com el
solar del Clot de Santa Anna, per a finalitats d’interès públic o
interès social.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a dur
a terme les gestions necessàries davant el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i l'Empresa AENA
S.M.E. S.A., així com a ENAIRE, perquè siguin sensibles al fet
insular i a les reivindicacions de les institucions locals i
insulars, i a les dels treballadors i dels seus representants.
5. El Parlament de les Illes Balears traslladarà els continguts
d’aquests acords al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana i a AENA S.M.E. S.A., així com a ENAIRE.
Palma, a 1 de febrer de 2021
Els diputats
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Josep Castells i Baró

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 13790/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a repartiment per municipis de Menorca
dels habitatges HPO anunciats pel conseller Sr. Pons.
La xifra d’HPO anunciada pel conseller el setembre de
2019 s’ha vist augmentada ja que des de l’inici de la legislatura
s’ha treballat per ampliar el parc d’habitatge de protecció
oficial a les Illes Balears, i en conseqüència, a Menorca. Per
tant, i amb la voluntat de traslladar la situació real dels HPO a
Menorca, seguidament s’especifica per municipis com estan les
diferents promocions al mes d’octubre de 2020 a Menorca.

Palma, 27 d’octubre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 13843/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a medicalització de
l'Hotel Palma Bay i habilitació del Palau de Congressos
davant la segona onada de COVID-19.
Els tècnics del Servei de Salut i personal de l’Hospital Son
Llàtzer van preparar tots els circuits d’entrades i sortides dels
pacients, mapa de llits, bugaderia, farmàcia, infermeria,
muntatge dels sistemes informàtics, alimentació i recollida
selectiva.
De moment, el sistema sanitari públic i privat de les Illes
Balears té prou capacitat per atendre les necessitat de tots els
pacients. Si es produeix un increment del nombre de casos,
l’hotel medicalitzat estarà a punt per acollir pacients, lleus o
asimptomàtics, amb COVID-19. També hi seran derivats
aquells que requereixin aïllament en els casos que no disposin
d’un domicili, que el seu habitatge no sigui adequat per garantir
l’aïllament amb condicions òptimes, o que convisquin amb
persones vulnerables.
L’hotel està gestionat per personal de l’hospital Son Llàtzer.

1. Actualment a Menorca ja tenim en construcció 58 nous HPO
i ja s’han lliurat les claus de 4 HPO a finals d’octubre.
• Una promoció de 4 habitatges a Sant Lluís, al carrer Sant
Jacint, 41-45, on les obres ja han finalitzat i ha s’ha fet
l’entrega de claus.
• Una promoció en construcció de 18 habitatges a Maó, al
carrer Borja Moll.
• Una promoció en construcció de 40 habitatges a Maó, al
carrer Borja Moll.
2. Dins del 2020 (d’aquí a finals d’any) està previst que
comencin també les obres d’altres 29 habitatges:
• Una promoció de 14 habitatges a Maó al carrer Roca i
Vinent (en fase de licitació).
• Una promoció de 15 habitatges a Maó al carrer Roca i
Vinent-Av. Femenies (en fase de licitació).

Palma, 10 de de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 13936/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a obres d'adequació i
ampliació de l'Hospital Comarcal d'Inca (2).
L’anunci de 2017 correspon a la primera proposta
d’ampliació del Servei d’urgències, que s’efectuava desplaçant
la unitat de crítics i l'hostejaria que actualment es troben a la
pastilla d’urgències a un nou volum a construir en la planta
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superior. També es reubicava el servei d’urgències
pediàtriques.

esmentat és molt més restrictiu que, per exemple, la normativa
catalana homònima.

La primera proposta suposava que les urgències passaven
d’una superfície de 967 m2 a 1.526 m2.

2. En primer lloc el titular no s’ajusta a la realitat. En segon
lloc la Conselleria de Salut i Consum no autoritza el trasllat de
residus sanitaris. Els gestors que efectuen el seu transport han
de complir les condicions que consten en les seves
autoritzacions per aquest transport i també, en general, en la
normativa aplicable. Aquests transportistes s’han de registrar
on tingui seu social l’empresa aportant una declaració
responsable que compliran amb la normativa que els afecti.

En el desenvolupament del projecte, la solució definitiva
per a resoldre les necessitats assistencials plantejades pel servei
finalment ha suposat ocupar el Servei de rehabilitació, que serà
construït en un edifici annex al principal de l’hospital amb una
superfície de 668,73 m2.
Amb el nou plantejament les noves urgències de l’hospital
passaran dels 967 m2 actuals als 2.258 m2.
Tenint en compte que l’execució de les obres s’ha de dur a
terme sense paralitzar el servei, el projecte defineix i proposta
ubicacions provisionals per al servei de rehabilitació i
urgències pediàtriques.
L’abast final de l’obra és molt superior a l’inicialment
anunciat. Per tant, el pressupost també és superior a l’anunciat
en el seu moment.
Palma, 10 de de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

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

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 14000/20, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a abocaments al Port d'Eivissa.
Eren les primeres pluges torrencials després de la posada en
servei de les noves instal·lacions i es van donar algunes
incidències per diversos motius, principalment perquè es va
produir un micro tall elèctric que va provar la parada de 3 de
les 4 bombes que treuen l’aigua del dipòsit de tempestes cap a
la zona de darrera de l’espigó del port.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 13997/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a eliminació de residus
infectats per COVID-19.
1. La responsabilitat d’una correcta gestió dels residus, (tots
ells, no just els sanitaris) és dels seus productors i gestors (pel
que fa a la recollida, transport, emmagatzematge, tractament i
eliminació), però no de l’Administració.
L’Administració ha de vetllar perquè aquesta gestió es
desenvolupi d’acord amb les normes aplicables com el Decret
136/1996, de 5 de juliol, d’ordenació de la gestió dels residus
sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, però
fins i tot els productors de residus que abans requerien
d’autorització administrativa expressa, des de l’aplicació de la
legislació bàsica estatal en la matèria, la Llei 22/2011, de 28 de
juliol, de residus i sòls contaminats han vist substituït el seu
règim d’autorització per una comunicació prèvia i declaració
responsable.
Les empreses dedicades a activitats d’emmagatzematge,
tractament o eliminació requereixen autorització administrativa
per part de la comunitat autònoma on es trobin les seves
instal·lacions i també on tinguin la seu social.
En tot cas, res indica que aquests residus no s’hagin
eliminat correctament ja que es transportaven a una instal·lació
autoritzada de Catalunya per tal seu tractament final. D’altra
banda el possible incompliment va per les característiques del
seu transport i per la qual cosa s’ha obert un procediment
sancionador, i s’han pres mesures cautelars de manera
immediata. Cal recordar, a més, que el Decret 136/1996 abans

L’única bomba que va quedar operativa després de la fallida
elèctrica, no va ser capaç d’assumir tot el cabal de pluja que
rebia el dipòsit, de manera que aquest es va omplir fins a vessar
cap al bombament d’aigua residual contigu. Aquest bombament
va ser incapaç d’evacuar tot el cabal propi que li arribava més
el que precedia el sobreeiximent del dipòsit, fent que la xarxa
municipal d’aigua residual d’Eivissa entrés en càrrega i
desbordarà a port pels sobreeixidors de la xarxa de pluvials que
hi ha al Moll de les Andanes, ja que les xarxes de pluvials i de
clavegueram d’Eivissa estan connectades en alguns punts.
Es va veure que la comunicació entre l’autòmat del port i el
PC de control emplaçat a l’EDAR d’Eivissa no estava
operativa, encara que es desconeix la causa, i que els
arrencadors no estaven programats pel rearmament automàtic.
Van ploure 40 l. en 20 minuts i la instal·lació va funcionar
correctament els primers 15 minuts, fruit d’això és que ni la
Marina, ni es Pratet es van inundar, és més ni es van formar
bassals, el que indica que un cop solucionats els desajustos de
programació és d’esperar que en futures tempestes el
funcionament sigui el correcte.
Les obres les varen dirigir des del Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i el projecte va ser
supervisat pels serveis del mateix Ministeri. Les mesures ja
s’han preses, com s’indica, s’han analitzat les causes de per què
va succeir i s’ha procedit a solucionar els desajustos. El que no
serà possible solucionar són els talls de fluid elèctric ja que
aquests problemes surten del nostre abast de control.
Palma, 10 de desembre de 2020
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

BOPIB núm. 86 - 5 de febrer de 2021

Ordre de Publicació
F)

Residus i Educació Ambiental atorga, queda expressament
recollida l’obligació que tenen els gestors de respectar la
normativa en aquest àmbit.

A la Pregunta RGE núm. 14020/20, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a reducció del període de quarantena.
En el document estratègic vigent a Balears s’estableix la
quarantena durant 10 dies en consonància amb els acord
assolits en el si de la Ponència d’Alertes i Emergències que
coordina el Centre Nacional d’Alertes i Emergències Sanitàries.
Almenys de moment no es contempla la reducció d’aquesta.
Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
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Per tot això:
El SEPRONA va realitzar més de 500 inspeccions en
empreses gestores de residus sanitaris durant l’estat d’alarma
arreu de l’Estat espanyol, en el marc de l’Operació Retrovirus
coordinada per l’EUROPOL. En aquest context, pel que fa a les
Illes Balears, en el mateix moment en què la Direcció General
de Residus i Sòl Contaminats va tenir constància de l’actuació
d’inspecció desenvolupada pel SEPRONA pel cas que ens
ocupa, es va suspendre l’autorització emesa i es va paralitzar
l’activitat de l’empresa, d’acord amb el procediment previst per
la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Tot això, de forma absolutament responsable, ràpida i diligent,
ja que des del mateix dia que es va comunicar tal circumstància
a la Direcció General, s’obriren les primeres diligències.

G)
A la Pregunta RGE núm. 14022/20, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a transport, tractament i destrucció
de materials residuals sanitaris de grups I, II i III.
La responsabilitat d’una correcta gestió dels residus
(tots ells, no just els sanitaris) és dels seus productors i gestors
(pel que fa a la recollida, transport, emmagatzematge,
tractament i eliminació), però no de l’Administració.
L’administració ha de vetllar perquè aquesta gestió es
desenvolupi d’acord amb les normes aplicables com el Decret
136/1996, de 5 de juliol, d’ordenació de la gestió dels residus
sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, però
fins i tot els productors de residus que abans requerien
d’autorització administrativa expressa, des de l’aplicació de la
legislació bàsica estatal en la matèria, la Llei 22/2011, de 28 de
juliol, de residus i sòls contaminants han vist substituït el seu
règim d’autorització per una comunicació prèvia i declaració
responsable.
Les empreses dedicades a activitats d’emmagatzematge,
tractament eliminació requereixen autorització administrativa
per part de la comunitat autònoma on es trobin les seves
instal·lacions i també on tinguin la seu social. Els antics
documents de control i seguiment han estat substituïts
actualment per registres informàtics que es conserven
digitalment, en aplicació tant de la Llei 22/2011, de 28 de
juliol, de residus i sòls contaminants com del Real Decret
553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus
a l’interior del territori de l’Estat o de la Llei 8/2019, de 19 de
febrer, de residus i sòl contaminats de les Illes Balears, en
atenció a aquelles normes relatives a l’administració
electrònica, ha sigui a través de l’aplicació SINGER de la
pròpia Conselleria de Medi Ambient i Territori o de la
Plataforma eSIR del Ministeri de Transició Ecològica. Ara bé,
atès que les plataformes encara no estan desplegades en la seva
totalitat, hi ha una bona part d’aquestes notificacions que ens
arriben en paper pel registre d’entrada.
L’òrgan competent en matèria de transport de mercaderies
no és la Direcció General de Residus i Educació Ambiental,
sinó de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre.
Així i tot, en les autoritzacions que la Direcció General de

Actualment, aquest assumpte és objecte d’un expedient
sancionador que instrueix la Direcció General de Residus i
Educació Ambiental, per tant, tot allò referent a l’esmentat
expedient només és accessible per les parts interessades segons
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Dit això no ens és
possible, per imperatiu legal, donar-vos accés al detall de la
informació requerida
Palma, 17 de novembre de 2020
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 14114/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a referències a l'informe
de la Fiscalia de les Illes balears respecte de menors en
règim d'internament per mesures judicials.
Des del Govern de les Illes Balears simplement es vol
manifestar el respecte pel contingut de la memòria de la
Fiscalia de les Illes Balears i posar de manifest que de les
observacions que es manifesten el Govern té en marxa mesures
per pal·liar les que en són competència pròpia, entre d’elles
obrir un centre amb 32 places més.
Palma, 19 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 14143/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a llista d'espera per a
accés als centres de reforma de menors amb mesures
d'internament.
L’ocupació dels centres des del mes d’abril no supera el
100% per tant, no s’ha generat llista d’espera per falta de

4898

BOPIB núm. 86 - 5 de febrer de 2021

places. Els joves que esperen per entrar, és durant el temps que
duu gestionar els tràmits d’intentar una planificació
consensuada (a vegades fins a dues notificacions per correu
certificat, termini per venir a la cita i després pactar una data).
No tenim la fota fixa de cada mes atès que és un llista que
es mou. En aquest moments tenim:
• 6 en procés de citació per part de la DG
• 1 esperant ordre de detenció
• 4 amb ordre de detenció
Palma, 13 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
J)

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 14146/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a test i mesures COVID19 realitzades a centres de menors dependents del Govern
de les Illes Balears, agost 2020.
Durant el mes d’agost s’han realitzat un total de 85 proves
PCR als usuaris dels centres de menors, la freqüència de les
quals ha estat determinada pel seguiment mèdic: 7 menors
s’han realitzat 4 PCR, 6 d’ells 3 PCR, 18 d’ells 2 PCR i la resta
1.
Pel que fa als professionals, a dia 31/08/20 i des de l’inici
de la pandèmia, tenim coneixement que s’havien realitzat 117
proves de test coronavirus a treballadors. Només 4 treballadors
varen donar resultat positiu en la prova:

A la Pregunta RGE núm. 14144/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a centre de protecció
específic per a menors amb problemes de conducta.

Pinaret
Fusteret
Mussol
Pis convivència
CIS
Altres programes
Serveis generals

Aquest centre al qual es fa referència correspon per
competències als consells insulars. De fet aquest suggeriment
entra dins l’apartat de protecció de menors.
Palma, 19 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

S’han realitzat proves de serologia a aquells pacients que ha
indicat el centre coordinador COVID i quan aquest els ho ha
indicat, sent 4 el total de menors.
Palma, 13 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 14145/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a centre d'internament
de menors Pinaret II.
El centre 4 Pins (Pinaret II) es preveu que estigui operatiu
quan finalitzi la instal·lació del sistema de càmeres de vídeo
vigilància i migració de l’actual central de control al control
nou. Té 32 places de les quals 16 provindran des Pinaret (per
permetre la seva descongestió) i les 16 restants seran de nova
entrada.
L’estimació de finalització de les obres era per finals de
l’any 2018 però davant l’incompliment dels terminis de
l’empresa adjudicatària que va provocar la rescissió del
contracte i la tramitació d’adjudicació a TRAGSA ens situa al
punt indicat anteriorment.
Palma, 19 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

81
13
9
8
2
1
3

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 14147/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a nombre de menors
internats a centres de reforma, compliment de mesures
judicials, mes d'agost 2020.

2020

Pinaret

Fusteret

Mussol

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre

1
1
2
1
3
1
1
1
4
3

0
0
1
2
0
0
0
0
0
1

1
1
0
0
0
0
0
0
1
0

Palma, 13 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació

Sang total
Total

N)
A la Pregunta RGE núm. 14160/20, presentada pel
diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a promoció d'11
habitatges de protecció oficial a Manacor.

4899
20.438
22.781

Al Banc de teixits, s’han registrat 21 donants de teixit osteo
tendinós, 31 de còrnies, 72 donants de llet (228 litres) i 41
donants de cordó umbilical.

La promoció dels 11 habitatges de protecció oficial a
Manacor compte amb un total de 1.721,60 m2 construïts.

Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Palma, 30 de novembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
P)

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 14326/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades de donacions al
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l'any
2020.
Des de l’1 de gener fins al 31 d’agost de 2020 s’han
aconseguit 22.781 donacions de les quals 20.438 corresponen
a donacions de sang total i 2.343 donacions de components
sanguinis per afèresi.
Les 20.438 donacions de sang total s’han aconseguit gràcies
a l’ajuda de 15.879 persones. 7.812, el 49,2% són dones i
8.067, el 51,8%, homes. L’edat mitjana és de 43,6 anys.
La nacionalitat no és una dada enregistrada a la base de
dades de les persones que donen sang. Per país de naixement
podem informar que el 88,3% ha nascut a Espanya (14.018),
265 (1,7%) a Argentina, 192 (1,2%) a Colòmbia, 165 (1%)
Alemanya, 139 (0,9%) Marroc, 106 (0,7%) a Equador, 100
(0,6%) Uruguai, 82 (0,5%) Itàlia, 77 (0,5%) Brasil. El 4%
restant, 638, ha nascut en 58 països diferents. Veure taula 2.
País de naixement de les persones que donaren sang de l’1 de
gener al 31 d’agost de 2020.
Per lloc de residència, 4.700 persones, el 29,6% viuen a
Palma, 667 (4,2%) a Manacor, 539 (3,4%) a Marratxí, 506
(3,2%) a Inca, 410 (2,6%) a Calvià, 393 (2,5%) a Felanitx, 377
(2,4%) a Llucmajor, 376 (2,4%) a Sa Pobla, 369 (2,3%) a
Ciutadella de Menorca, 363 (2,3%) a Eivissa, 348 (2,2%) a
Maó, 324 (2%) a Pollença, 253 (1,6%) a Sóller, 249 (1,6%) a
Santanyí, 248 (1,6%) a Binissalem, 234 (1,5%) a Muro, 226
(1,4%) a Son Servera, 224 (1,4%) a Alcúdia, 218 (1,4%) a
Campos, 201 (1,3%) a Santa Eulària del Riu, 185 (1,2%) Santa
Margalida, etc. Veure taula 2. Municipis de residència de les
persones que donaren sang de l’1 de gener al 31 d’agost de
2020.
Aquestes són els tipus de donació aconseguits entre l’1 de
gener al 31 d’agost de 2020:
Tipus de donació
Afèresi d’hematies
Afèresi de plaquetes
Afèresi doble/triple plaquetes
Afèresi hematies i plaquetes
Plasmafèresi

Donacions
96
1.687
225
161
174

A la Pregunta RGE núm. 14327/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a equips i unitats
d'extraccions fixes i mòbils del Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears BdSTIB, durant el 2020.
Palma
• Un equip en el centre de la Fundació en el torn de matí
format per un llicenciat en medicina i 3 Dues
• Un equip en el centre de la Fundació en el torn d’horabaixa
format per un llicenciat en medicina i 3 Dues
• Un total de 6 metges, 11 Dues, 5 administratius i 6 xofers
que formen la unitat mòbil d’extracció de sang amb els que
es poden formar fins a 5 equips diaris de feina.
Eivissa
• Un total de 3 metges i 17 Dues que conformen la unitat
mòbil d’extracció de sang i que realitzen entre 12/15
col·lectes mensuals.
Menorca
• Un total de 3 metges i 7 Dues que conformen la unitat
mòbil d’extracció de sang i que realitzen entre 12/15
col·lectes mensuals.
Adjuntam la relació del personal del que disposa la FBSTIB
per al seu funcionament.
Durant aquest mes no s’ha produït variacions de la plantilla,
s’ha continuat comptant amb el mateix personal però s’han
optimitzat recursos per donar suport en els departaments que
han necessitat augmentar la seva productivitat.
Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 14329/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a estratègies i
actuacions establertes des del Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears per fomentar la donació en el context de la
COVID-19.
Les estratègies i actuacions que el Banc de Sang i Teixit ha
establert per fomentar la donació sense por en el context
COVID són:
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1. Facilitar l’accés a la donació.
2. Crear espais segurs per a la donació.
3. Planificar les entrades de donació de sang necessàries.
4. Donar informació als donants de sang.
5. Fer crides perquè la població continuï donant sang.
6. Mantenir el calendari d’esdeveniments per fomentar la
donació de sang.
7. Fer un seguiment de la valoració dels donants de sang
relatiu a l’atenció rebuda i la seva sensació de seguretat.
Cada any s’organitzaven més de 1.600 campanyes de
donació de sang, en prop de 300 punts de donació diferents. A
causa de la pandèmia, la planificació i promoció de les
campanyes de donació ha sofert molts canvis. El més important
és la posada en marxa d’un sistema de cites per a acudir a donar
que ens permet controlar l’aforament, garantir les distàncies de
seguretat i el nombre de donacions necessàries per a atendre
correctament els hospitals.

•

•
•

•

•

•
El Banc de Sang compta amb tres centres fixes de donació
(un a Palma, un a Maó i un a Eivissa) i sis unitats mòbils
(quatre a Mallorca, una a Eivissa i una a Menorca) que es
desplacen a diferents punts de donació a les illes. A causa de la
pandèmia, s’ha deixat d’utilitzar el camió i els 2 autobusos.
S’han reduït el nombre de punts de donació a 50 llocs diferents
(s’han exclòs centres sanitaris). Les col·lectes a Menorca i a les
Pitiüses es van cancel·lar a l’inici de l’estat d’alarma per motius
logístics i de seguretat. Menorca va ser la primera en tornar a
la seva activitat el 19 de maig, i el 17 de juny a Eivissa.
De dilluns a divendres es planifiquen 4 0 5 col·lectes diàries
a les Illes Balears, amb una previsió aproximada de 150-200
oferiments en el dia. Una bona part del treball de promoció es
dedica a la convocatòria a la base de dades dels donants de
sang. Cada any es realitzaven més de 60.000 trucades
telefòniques, s’enviaven més de 750.000 SMS i mig miler
d’e-mails. Enguany s’han reforçat les cridades i el número de
SMS enviats per donar cita als donants. Als primers 8 mesos de
l’any 2020, s’han enviat 300.000 SMS i uns 300.000 e-mail.
S’han realitzat aproximadament 100.000 cridades telefòniques
a donants de sang. Els missatges han estat encaminats a
transmetre 3 idees clau:
1. Donar sang és segur
2. Donar sang és necessari
3. Donar està permès amb cita
El BSTIB ha enviat notes de premsa, ha publicat a les seves
planes web i a les xarxes socials @donasangbalears (twitter,
facebook i instagram) informació sobre donació i coronavirus:
• El 12 de març es publica a la web la primera informació
http://www.donasang.org/noticies/350/que-he-de-saber-so
bre-el-coronavirus-com-a-donant-de-sang
• El 17 de març es publica a les xarxes socials i web sobre la
importància de continuar donant sang i les mesures de
s
e
g
u
r
e
t
a
t
http://www.donasang.org/noticies/352/donar-sang-contin
ua-sent-segur-i-necessari
• El 18 de març s’informa de la gran resposta rebuda per part
d e
l a
p o b l a c i ó
b a l e a r
http://www.donasang.org/noticies/351/balears-es-compro
met-amb-la-donació-de-sang-davant-la-crisi-sanitària
• El 19 de març s’envia un correu electrònic a tota la base de
dades sobre les mesures de prevenció en la donació de sang.

•

El 30 de març es publica informació recordant la
importància de sol·licitar cita per acudir a donar.
http://www.donasang.org/noticies/353/-el-banc-de-sang-a
plaudeix-la-solidaritat-dels-balears-i-demana-que-sacudei
xi-a-donar-nomes-amb-cita
L’1 d’abril es crea el vídeo “Gràcies per donar suport
durant la COVID”.
El 13 de maig es publica “Ja es pot donar sang a Menorca
a m b
c i t a
p r è v i a ”
http://www.donasang.org/noticies/354/-ja-es-pot-donar-sa
ng-a-Menorca-amb-cita-previa
El 15 de maig es publica “La seva seguretat és el primer”
http://www.donasang.org/noticies/355/-la-teva-seguretates-el-primer
El 15 de juny es publica “Es podrà donar sang a Eivissa a
partir de dia 17 de junt, amb cita prèvia”
http://www.donasang.org/noticies/357/-es-podra-donar-sa
ng-a-Eivissa-a-partir-de-dia-17-de-juny-amb-cita-previa
El 26 d’agost “Balears cerca la col·laboració de donants
que hagin superat la COVID-19 per donar plasma”
http://www.donasang.org/noticies/359/-balears-cerca-la-c
ol%b7laboracio-de-donants-que-hagin-supera-la-covid-1
9-per-donar-plasma
L’1 de setembre, es publica informació actualitzada de les
mesures
per
prevenir la
COVID:
http://www.donasang.org/noticies/360/-el-banc-de-sang-u
n-espai-covid-segur

Aquesta informació s’envia també per SMS als donants
citats.
Per reforçar la importància de complir amb les mesures de
seguretat, el BSTIB ha adaptat la imatge i els missatges a totes
les seves comunicacions. També ha emprat les infografies del
Ministeri de Sanitat i de la Conselleria de Salut i Consum per
reforçar les mesures de higiene de mans, distància de seguretat,
entre d’altres.
A més, s’ha decidit continuar celebrant els esdeveniments
prevists de forma virtual.
• 14 de juny Dia Mundial del Donant de Sang
• http://www.donasang.org/noticies/356/-immensa-gratituden-el-dia-mundial-del-donant-de-sang-de-2020
• El 18 de juny el Banc de Sang llança la web Històries
d’Herois Anònims http://www.heroesanonimos-fbstib.org/
• El 27 de juliol es publica Celebra la vida, tema del concurs
fotogràfic per al calendari Dona Sang 2021 del BSTIB i el
22 de setembre, 12 fotos per celebrar la vida
http://www.donasang.org/noticies/361/12-fotos-per-celeb
rar-la-vida-al-2021
http://www.donasang.org/noticies/338/-participa-en-el-cal
endari-dona-sang-2021-celebra-la-vida
El BSTIB envia enquestes a les persones que s’ofereixen a
donar sang per tal de disposar d’informació rellevant sobre
l’atenció oferta i per detectar i aplicar millores.
Dia 13 d’abril de 2020 es comença a enviar enquestes
adaptades a la nova forma de procedir durant la pandèmia (com
a novetat inclou l’avaluació de la cita i sensació de seguretat
durant la donació). Accés a l’enquesta:
http://es-surveymonkey.com/r/Mejora
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Les més de 2.500 enquestes recollides, de persones que han
acudit a donar sang durant la pandèmia, recullen que el nou
sistema de citació té una bona acollida amb un índex de
satisfacció del 92,2%. El 85% voldria continuar amb la cita
després de la pandèmia.
El 66% dels donants ens van informar de les mesures en
arribar al lloc de donació, 30% per als mitjans del banc de sang
(Xarxes socials, web, etc) i el 14% per als mitjans de
comunicació.
El 96,1% troben suficients les mesures de seguretat
adoptades, insuficients el 2,2% i un 2,7 excessives. El 98,4%
es va sentir segur durant el temps que va estar en les
instal·lacions de la donació de sang.
Annex. Respostes a les enquestes relatives a les mesures front
la COVID
Quina valoració es fa des del BSTIB de la resposta de la
població i el nombre de donacions de sang durant aquests 7
mesos de pandèmia COVID-19?
El balanç que es fa és tremendament positiu. La població
balear ha demostrat una vegada més que la seva solidaritat no
coneix límits i ha acceptat les noves mesures i condicions per
donar sang de manera exemplar. La seva resposta a totes les
crides ha estat sempre immediata i molt compromesa.
Gràcies a la solidaritat balear s’ha pogut atendre la demanda
dels hospitals i dels pacients que han rebut les seves
transfusions dels diferents components sanguinis en les millors
condicions de seguretat.
Aquest ha estat un any molt diferent pel BSTIB. La COVID
ha afectat la forma de treballar en totes les àrees de la
institució. A part d’altres moltes mesures que hem comunitat
als donants de sang, la posada en marxa del sistema de cita
prèvia ens ha permès garantir la seguretat dels treballadors i de
les persones que donen sang que ara arriben amb un temps
espaiat, evitam aglomeracions i possibles situacions de risc.
Continuam necessitant donants. Els pacients de leucèmia,
d’altres tipus de càncer, les mares que han tingut un part
complicat, els accidents, etc. encara necessiten donacions de
sang.
Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
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secundària, i a identificació d’incidència en el procés
d’inscripció telemàtica als cicles formatius de grau superior
per al curs 2020-2021 per part de la Conselleria.
Aquest curs ha estat el primer en què s’ha realitzat el tràmit
telemàtic per a la sol·licitud de plaça a formació professional.
Cal destacar que el procés ha resultat amb més matrícules que
mai als graus de formació professional. Així mateix, entenem
que és un procés que cal millorar les pròximes convocatòries.
A continuació s’indiquen les diferents sol·licituds fetes en
termini a Menorca i s’adjunta informació relativa a tot el procés
de matrícula de formació professional a l’illa de Menorca. Cal
destacar que hi ha matrícules realitzades posteriorment sense
sol·licitud prèvia.
Tipus centre: CIFP
Nom centre: Centre de la Mar
Persones que han fet un tràmit: 50
Persones que han fet un tràmit anònim: 27
Persones que han fet tràmits acabats en sol·licituds: 50
Persones amb sol·licituds fetes a partir de tràmit anònim: 26
Tipus centre: IES
Nom centre: Biel Martí
Persones que han fet un tràmit: 55
Persones que han fet un tràmit anònim: 34
Persones que han fet tràmits acabats en sol·licituds: 53
Persones amb sol·licituds fetes a partir de tràmit anònim: 29
Tipus centre: IES
Nom centre: Cap de Llevant
Persones que han fet un tràmit: 376
Persones que han fet un tràmit anònim: 266
Persones que han fet tràmits acabats en sol·licituds: 275
Persones amb sol·licituds fetes a partir de tràmit anònim: 164
Tipus centre: IES
Nom centre: Joan Ramis i Ramis
Persones que han fet un tràmit: 67
Persones que han fet un tràmit anònim: 47
Persones que han fet tràmits acabats en sol·licituds: 64
Persones amb sol·licituds fetes a partir de tràmit anònim: 43
Tipus centre: IES
Nom centre: Josep Maria Quadrado
Persones que han fet un tràmit: 28
Persones que han fet un tràmit anònim:
21
Persones que han fet tràmits acabats en sol·licituds: 28
Persones amb sol·licituds fetes a partir de tràmit anònim: 21

R)
A les Preguntes RGE núm. 14357 a 14396 i 14400/20,
presentades pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a sol·licituds telemàtiques per
inscripció a cicles formatius de grau superior a diversos
instituts d’ensenyança secundària mitjançant sistema
anònim en les quals no consta que s’hagi aportat cap dels
documents requerits i mitjançant sistema autenticat en les
quals no consta tota la documentació, a reclamacions
rebudes per diversos instituts d’ensenyança secundària per
incidències en la sol·licitud d’inscripció telemàtica en cicles
formatius de grau superior, a reclamacions a la Delegació
d’Educació a Menorca per incidències en la sol·licitud
d’inscripció telemàtica en cicles formatius de grau superior
per al curs 2020-2021 a diversos instituts d’ensenyança

Tipus centre: IES
Nom centre: Josep Miquel Guàrdia
Persones que han fet un tràmit: 93
Persones que han fet un tràmit anònim: 66
Persones que han fet tràmits acabats en sol·licituds: 86
Persones amb sol·licituds fetes a partir de tràmit anònim: 56
Tipus centre: IES
Nom centre: Maria Àngels Cardona
Persones que han fet un tràmit: 114
Persones que han fet un tràmit anònim: 80
Persones que han fet tràmits acabats en sol·licituds: 110
Persones amb sol·licituds fetes a partir de tràmit anònim: 75
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Tipus centre: IES
Nom centre: Pasqual Calbó i Caldés
Persones que han fet un tràmit: 136
Persones que han fet un tràmit anònim: 101
Persones que han fet tràmits acabats en sol·licituds: 115
Persones amb sol·licituds fetes a partir de tràmit anònim: 78
Palma, 10 de desembre de 2020
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 14418/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a comissió
interdepartamental d'estudi dels complements de rendes
diferents a les pensions no contributives, establerta al
Decret llei 10/2020, de 12 de juny de 2020.
Aquesta comissió interdepartamental, a dia d’avui, encara
no s’ha convocat, atès que no està previst al pressuposts del
2021 fer cap complement de renda, a més del fet que fins que
no s’estabilitzi l’aplicació de l’Ingrés Mínim Vital aquests
complements són de difícil aplicació.
Palma, 26 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

3. COVID EXPRESS mòbil autobús. S’inaugura el dia 1 de
setembre. La seva ubicació és mòbil i es va canviant segons les
necessitats (correspon a 1 línia de treball).
4. COVID EXPRESS mòbil camió. S’inaugura el dia 1 de
setembre. La seva ubicació és mòbil i es va canviant segons les
necessitats. Des del dia 16 de setembre està a Eivissa
(corresponen a 2 línies de treball).
Actualment, aquestes unitats només existeixen a Mallorca.
Des que es va començar hi havia una mitjana de 250 PCR al dia
entre les COVID EXPRESS de Son Dureta i Palau. A l’octubre
la mitjana ha pujat a 500 PCR al dia i en l’autobús la mitjana és
de 50 PCR al dia.
a) Per a poder obrir totes les línies que hem comentat
abans s’han reubicat recursos ja existents de la Central de
Coordinació COVID d’Atenció Primària i a més s’ha contractat
30 tècnics de laboratori (TEL), 15 infermeres i 19 tècnica de
cures auxiliar d’infermeria (TCAE) i 7 tècnics d’emergències
sanitàries que donen suport administratiu.
b) Per poder desenvolupar aquesta tasca en total s’ha
destinat en:
1. COVID EXPRESS Son Dureta: 5 infermeres, 12 TCAE, 15
TEL, 5.
2. COVID EXPRESS Palau: 5 infermers, 5 TCAE, 8 TEL i 3
administratius
3. COVID EXPRESS mòbil autobús: 2 infermers, 2 TCAE, 3
TEL i 2 conductors.
4. COVID EXPRESS mòbil camió: 3 infermers, 3 TCAE, 5
TEL i 3 conductors.

Ordre de Publicació
T)

Palma, 17 de novembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

A la Pregunta RGE núm. 14618/20, presentada per la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a persones contagiades a la residència Sa
Serra.

Ordre de Publicació
El 18 de setembre hi havia 17 persones residents positives
per COVID-19 a la Residència Sa Serra.
Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 14634/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a dispositius/línies de
COVID-Exprés.
1. COVID EXPRESS Son Dureta, situada en el recinte de
l’antic hospital de Son Dureta, concretament en l’antic
pàrquing de personal. Aquest dispositiu ja existia anteriorment,
però el 23 de setembre s’amplien les línies de treball
(Actualment 4 línies de treball independents).
2. COVID EXPRESS Palau. Obert des del dia 23 de setembre.
Es troba en el propi Palau de Congressos. (Actualment 2 línies
de treball independents).

V)
A la Pregunta RGE núm. 14661/20, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de gasificació de
Menorca (2).
La complexitat del projecte ha provocat que els informes
preceptius de les diferents administracions s’hagin torbat més
del desitjable i per lo tant s’ha endarrerit el projecte de
gasificació.
Palma, 3 de novembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes Suárez
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Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 14665/20, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de gasificació de
Menorca (6).
Un cop hagi finalitzat el procés i n’haguen fet un avaluació,
serà el moment de decidir si s’exigeixen o s’assumeixen
responsabilitats per totes les parts.
Palma, 12 de novembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 14666/20, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a denúncia en relació amb
el preu de l'ametlla.
Des de la Conselleria creiem fermament que el preu a pagar
als productors, en tots els àmbits de la producció
agroalimentària, ha de cobrir sempre els costos de producció i
ha de ser un preu just. El sector cooperatiu juga un paper
essencial en el sector dels fruits secs a les Balears, però en
absolut se li pot imputar la situació actual de baixos preus, que
és comuna a tota Espanya. L’estat de Califòrnia concentra prop
del 80% de la producció mundial d’ametlla. Enguany la seva
producció ha augmentat al voltant d’un 18% respecte de la de
l’any passat, amb una superfície productiva rècord. En
conseqüència, el preu de cotització d’aquest fruit depèn
principalment de la seva manera d’actuar. Aquesta situació,
sumada a les alteracions del funcionament del mercat global,
degudes a la crisi de la COVID-19 i a un mercat global
històricament especulatiu, ha propiciat la baixada del preu de
cotització de l’ametlla respecte de la collita del 2019.
A les Illes Balears, a més, el problema greu que ha suposat
la Xylella des de fa ja uns anys ha fet baixar el volum de
producció i l’abandonament de cultius, mentre que els costs
fixos de la indústria han continuat essent els mateixos. I a això
li hem de sumar els sobrecosts corresponents deguts a la
insularitat. Per això, des de la Conselleria estem impulsant un
Pla de Reestructuració del sector de fruits secs que permeti
revertir i millorar el sector de l’ametlla. El citat Pla contempla
un pla de replantació i de reconversió varietal, reactivar l’ajuda
nacional als fruits secs, mantenir l’ajuda associada als fruits
secs amb un valor especial d’insularitat per a les Illes Balears,
dissenyar i implantar un ecoesquema específic dins els Sistemes
Agraris Mediterranis d’Alt Valor Natural, millorar
l’assegurança agrària de l’ametller, enfortir el procés
d’integració en OPFFs i el desenvolupament dels Programes
Operatius, i recolzar estratègicament el procés de conversió a
la producció ecològica del cultiu.
També és per això que a la Direcció General d’Agricultura
i Desenvolupament Rural hem fet molta feina i una gran aposta
per la IGP Ametlla de Mallorca i la seva venda al detall, que és
el camí també per poder diferenciar-se amb l’ametlla comuna
espanyola i la californiana, principals competidores al mercat.
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Per altra banda, des de la Direcció General de Polítiques per a
la Sobirania Alimentària, ja hem demanat també al Ministeri
que, en el marc de la implantació de la futura Llei de la Cadena
Alimentària, es posi especial mirament en la cadena de valor
dels fruits secs a les Illes Balears, com són l’ametlla i també la
garrova. Aquest feina de vigilància s’ha de fer a través de
l’Observatori de Preus, que està en procés de crear l’estructura
necessària per poder investigar aquestes variacions de preus a
tots les baules de la cadena, per tal de poder comprovar que és
el que està passant realment i quins són els motius exactes de
les variacions.
Per tant, amb aquestes iniciatives el que cerquem és
millorar les xifres de produccions, cosa que repercutirà
directament en la rendibilitat de les diferents indústries, que
veuran disminuïts significativament els seus costos de
producció per cada quilo de “bessó” (fruit de l’ametlla) i per
tant poden pagar millor. La nostra intenció i objectiu principal
és en tot cas, clara: aconseguir una situació de justícia en el
sector, i sobretot que els productors -històricament el més
perjudicats de la cadena- cobrin unes quantitats dignes que els
motivin a continuar les seves feines i que ajudin a què hi hagi
gent dedicada a l’activitat a les Balears.
Palma, 28 d’octubre de 2020
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 14669/20, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retirada dels fangs
contaminants de l'antiga estació depuradora de Ferreries
(Menorca) (3).
No, l’actuació ja està adjudicada.
Palma, 17 de novembre de 2020
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 14670/20, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retirada dels fangs
contaminants de l'antiga estació depuradora de Ferreries
(Menorca) (4).
En el cas que al final de l’execució del servei de retirada de
fangs de l’antiga estació depuradora de Ferreries hi hagués
alguna responsabilitat, aquesta serà estudiats pels serveis
jurídics sobre quina actuacions s’han de prendre.
Palma, 17 de novembre de 2020
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual
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Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 14676/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a tramitació i instrucció
dels procediments sancionadors respecte de les 1.129 actes
per infraccions, segons afirmacions de la consellera Isabel
Castro en el dia d'avui.
Eivissa;
Municipis: Eivissa 252; Sant Joan de Labritja 5; Sant Antoni
i Portmany 1; Sant Josep de Sa Talaia 2; Santa Eulària des Riu
42;

Aquesta informació, segons protocol es va traslladar a
l’empresa de seguretat. A partir d’aquí, les actuacions de
l’empresa de seguretat front als seus treballadors resten dins
l’autonomia empresarial i d’organització jurídico-laboral
d’aquesta.
Pel que fa als treballadors de la FISE una vegada
analitzades les imatges i les informacions rebudes, no s’ha
trobat causa alguna que justifiqui iniciar expedient disciplinari
cap aquests.
Palma, 13 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Formentera
Municipis: Formentera 2
Mallorca
Municipis: Alaró 2; Alcúdia 4; Algaida 2; Andratx 3;
Binissalem 15; Búger 0; Bunyola 9; Calvià 158; Campanet 0;
Campos 1; Costitx 1; Esporles 4; Felanitx 3; Inca 102; Lloseta
39; Llucmajor 52; Manacor 2; Mancor de la Vall 1; Maria de
la Salut 0 Marratxí 18; Muro 2; Palma 302; Pollença 8; Sa
Pobla 16; Sant Llorenç d'Es Cardassar 2; Santanyí 0; Selva 0;
Ses Salines 19; Sineu 0; Sóller 3; Son Servera 14;
Menorca
Municipis: Alaior 2; Ciutadella 50; Es Mercadal 0; Es Migjorn
Gran 0; Ferreries 0; Maó 7; Sant Lluís 6;
Total resultat: 1.151.
Palma, 18 de novembre de 2020
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 14677/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a acomiadament de dues
persones que presten servei per a l'empresa de seguretat a
Es Pinaret amb motiu dels fets ocorreguts el 22 d'agost en
el centre socioeducatiu.
Una vegada analitzades les imatges de les càmeres de
seguretat del centre, l’informe del director del C.S. Es Pinaret
determina que els dos vigilants de seguretat en qüestió no es
trobaven posicionats segons les ordres donades i un d’ells
abandonà el lloc de posició sense esperar el relleu preceptiu.
Això constitueix una negligència molt greu i incompliment del
punt 1.1 de l’operativa del centre, entre altres:
• No abandonarà en cap cas el seu servei, fins que no sigui
rellevat reglamentàriament.
• Desenvoluparà el seu treball d’una manera vigilant i
disciplinada, observant tot el que passa al seu voltant, amb
la finalitat de prevenir qualsevol acte delictiu.
• Coneixerà les ordres de lloc de treball, donant-ne
compliment amb exactitud.
• No s’allunyarà del seu lloc de servei sense autorització dels
seus superiors i només ho farà si és degudament rellevat.
• En el seu horari de treball serà extremadament puntual.

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 14678 i 14679/20,
presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a personal que
presta serveis de protecció i vigilància en el centre
socioeducatiu Es Pinaret (I i II).
Les necessitats del nombre, ubicació i horari de l’equip de
seguretat dels centres socioeducatius els estableix cada
director/a de centre juntament amb el cap de seguretat de cada
centre. Així consta en el contracte de serveis de vigilància, al
punt 5.1 “...A tals efectes, la direcció del centre socioeducatiu
exercirà i desenvoluparà l’organització i control del servei
mitjançant instruccions i ordres concretes o generals, tant
verbalment com per escrit, directa o indirectament.”
Per la seva part els directors/es dels centres traslladen
durant les reunions amb Gerència aquestes necessitats, màxim
si comporten un augment en el nombre de vigilants o el nombre
d’hores de servei. Les demandes realitzades pels directors han
estat acceptades.
Recordar que des de 2015 fins ara s’han augmentat a cada
licitació el nombre d’hores de vigilància als centres
socioeducatius el que suposa directament un augment del
nombre de vigilants presents a cada franja horària de torn,
satisfent les demandes dels directors/es de centres. Per tant el
nombre d’efectius és el sol·licitat en cada moment pels tècnics
corresponents.
No consten davant Gerència comunicacions per part del
directors dels centres socioeducatius (que són responsables del
seguiment de l’operativa) sobre l’incompliment en general dels
protocols o de l’operativa del servei de seguretat.
Les queixen puntuals que puguin existir sobre actuacions
concretes d’algun vigilant es resolen amb comunicació directa
entre els directors dels centres i l’empresa, no sent necessària
la intervenció de Gerència al resoldre’s de forma immediata.
Sí consta que respecte al dia dels fets el director del centre
Es Pinaret va emetre queixa formal a l’empresa de vigilància,
d’incompliment per part de dos vigilants de seguretat, del
posicionament ordenat pel mateix director.
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Segons l’ordre INT/318/2011, d’1 de febrer sobre personal
de seguretat privada, a l’article 26. Mitjans de defensa i la seva
utilització específica:

La propera reunió serà el 28/10/2020. Val dir que la
declaració de l’Estat d’Alarma va fer decaure una convocatòria
prevista per final del mes de març.

1. La defensa reglamentària dels vigilants de seguretat serà de
color negre, de goma semirígida i de 50 cm. de longitud; i els
grillons seran els anomenats de “manilla”.
Aquest és l’únic material obligatori que poden utilitzar els
vigilants de seguretat.
Altre equipament complementari (no obligatori) que s’ha
anat adquirint al llarg dels anys pel Centre Es Pinaret és:
2 pales detectores de metalls, 2 arcs de seguretat, guants
antitalls per a tots els vigilants, 2 llanternes, 3 cascs, 2
escuts, 1 pata de cabra, 2 ariet, 1 tisora talla metall, 1
ulleres protectores, 1 maceta, 1 escarpra, 1 radial grossa
amb bateria amb 2 bateries de reposició, 1 equip de
reanimació cardio. Aquesta equipació no és d’us diari ni
obligatòria dels vigilants i es troba operatiu.

Palma, 3 de novembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes Suárez

En relació als fets d’agost de 2020 els interns sublevats
varen sustreure els walkies i els antipànics a les educadores i
els llençaren al wc fent-los inservibles, a l’hora que
inutilitzaren el telèfon arrencant el cablejat.
Hem consultat i contractat diversos tècnics i empreses per
solucionar el problema de les interferències però, si bé s’ha
millorat la transmissió, no s’ha aconseguit eliminar del tot les
interferències encara que no impedeixin el funcionament dels
equips.
Seguim treballant per trobar solucions a aquest problema
tècnic, de moment hem adquirit nous aparells per assegurar el
recanvi en cas d’avaria (per mal ús o vandalisme), s’han canviat
(per segona vegada) totes les antenes dels walkies (que es fan
malbé per mal ús) i s’ha programat la instal·lació d’un
amplificador de senyal. El nostre cap de manteniment està en
contacte amb empreses del sector per trobar una solució
tècnica.
Palma, 13 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 14687/20, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a integrants del Consell d'Administració de l'IBE.
Integren el Consell d’Administració les persones següents:
President de l’IBE: Juan Pedro Yllanes Suárez.
Vicepresident de l’IBE: Aitor Urresti González.
Secretària General de la Conselleria d’adscripció: Paula
Cristina de Juan Salvà.
Representant de la Conselleria d’Hisenda i Relacions
Exteriors: Begoña Morey Aguirre – Secretària General.
Omar Lamin Abeidi: (suplent) – Cap del Gabinet.
Vocal: Antoni Morro Gomila – DG Política Industrial.
Jaume Mateu Lladó (suplent) – DG Mobilitat i Transport
Terrestre.
Vocal: Núria Riera Riera – DG Innovació.
Eduardo Arturo Robsy Petrus (suplent) – DG Habitatge.
Vocal: Mª Magdalena Pons Esteva – DG Territori i
Paisatge.
Antoni Alorda i Vilarrubias (suplent) – president de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
Altres participants del Consell d’Administració:
Director gerent de l’IBE: Ferran Rosa Gaspar.
Secretari el Consell d’Administració: Francisco Javier
Castro Raimóndez – cap del Servei Administratiu de l’IBE.
Representant de l’Advocacia de la comunitat autònoma:
Juan Ignacio Ribas Sevilla
Georgiana Delfont Cabrero (suplent).

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 14685/20, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a reunions del Consell d'Administració de l'IBE.

Palma, 3 de novembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes Suárez

El Consell d’Administració de l’IBE s’ha reunit 9 vegades
d’ençà de la seva constitució, a les següents dates:
1. 30/10/2019
2. 15/11/2019
3. 28/11/2019
4. 20/12/2019
5. 29/01/2020
6. 20/02/2020
7. 20/05/2020
8. 07/07/2020
9. 03/08/2020

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 14748/20, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a bilingüisme al perfil oficial de Twitter del
Govern.
El perfil oficial del Govern de les Illes Balears va dur
durant un temps indeterminat una traducció del nom a la seva
bio que consideram innecessària i que no respon a la voluntat
implantada des de la Direcció General de Comunicació
d’emprar la llengua pròpia com a eina principal per arribar a la
ciutadania de les Illes. Molt majoritàriament i en més d’un 90%
dels casos s’utilitza la llengua pròpia de les Illes Balears.
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L’ús de la llengua castellana a la xarxa, quan s’ha
considerat necessari -per exemple, durant el confinament arran
de la crisi sanitària de la covid-19 o en el transcurs de la
desescalada, atesa la transcendència de la informació- sempre
s’hi ha dut a terme en compliment de la normativa que regula
els usos lingüístics a l’Administració de la comunitat autònoma,
d’acord amb la qual (Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre
l’ús de les llengües oficials en l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears) en els casos en què s’hagi
d’utilitzar més d’una llengua, en general es prefereixen les
versions lingüístiques independents, com a garantí del principi
d’autonomia de cada llengua.
Finalment, s’ha de dir que si es comparen les dades
d’impressions i interaccions del darrer quadrimestre de 2014
-moment en què es poden comptabilitzar- amb les del darrer
trimestre del 2020, s’observa una significativa evolució en l’ús
de la xarxa, la qual cosa permet resoldre que les xarxes del
GOIB van el direcció adequada per arribar a comunicar més
efectivament la informació pública.
Palma, 21 d’octubre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 14750/20, presentada per la
diputada catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a garantia que
ofereixen les mascaretes KN95.
L’adquisició de mascaretes KN95 ve regulada mitjançant la
Resolució de 23 d’abril de 2020, de la Secretaria General
d’Indústria, referent als equips de protecció individual dins el
context de la crisi sanitària ocasionada per la COVID: 19.
La KN95 seria equivalent a la FFP2 (filtració igual o
superior al 94%), que és la recomanada pel Ministeri de
Sanitat.
El Servei de Salut verifica el compliment de la normativa
GB2626:2006, mitjançant la revisió exhaustiva de la
documentació aportada pel fabricant o distribuïdor:
• Certificat de conformitat del fabricant-certifica el
compliment de la normativa esmentada.
• Assaigs de laboratori segons norma GB2626:2006.
• Autorització de distribució.
• Continua revisió de possibles alertes o notificacions de
seguretat que poden afectar aquest material.
Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 14751/20, presentada per la
diputada catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a punt àlgid de la
segona onada de la pandèmia.
Si amb punt àlgid es refereix al dia amb més casos, seria el
19 d’agost amb 381 casos.
Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 14774/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanyes de
sensibilització i programes de l'EPRTVIB (IB3) respecte de
la violència a l'esport.
L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears és molt
conscient de la importància de l’esport per a la societat i dels
valors positius que duu implícits, vinculats a la salut, benestar
i al desenvolupament personal i també a nivell social. En
l’actualitat, l’esport ha adquirit una gran importància i
seguiment a nivell social, motiu pel qual els actes o conductes
violentes associades adquireixen també repercussió.
IB3, com a mitjà de comunicació públic audiovisual de les
Illes Balears és molt sensible a la problemàtica de la violència
vinculada amb l’esport, tractant aquest tema en la programació
generals i en els espais esportius, amb la finalitat de
sensibilitzar la població en el rebuig que aquests actes suposen.
Les mencions de la violència a l’esport a la programació
d’IB3 RÀDIO i IB3 TV des del dia 1 de gener de 2019 fins a
setembre de 2020 són nombroses, resultant difícil enumerar-les
a totes en aquest document. A modus d’exemple, i sense ànims
d’exhaustivitat, es relacionen a continuació algunes de les
notícies més significatives sobre aquesta qüestió emeses per
IB3 TV i IB3 RÀDIO:
• En data 28 de febrer de 2019, es fa seguiment de la
presentació de la Comissió contra la violència a l’esport.
• En data 15 d’abril de 2019 s’informa de la notícia que tots
els equips de futbol juvenil estan obligats a tenir un delegat
de grada a partir de setembre.
• En data 6 de maig de 2019 el programa Els Dematins tracta
el tema de la sanció a un aficionat de futbol per insultar
l’àrbitre.
• En data 25 de setembre de 2019 el programa Cinc Dies
entrevista un psicòleg esportiu sobre la violència entre els
aficionats del futbol.
• En data 24 de novembre de 2019 IB3 Notícies cobreix la
notícia de la baralla entre jugadors al partit entre el Campos
i la Penya Arrabal de Juvenil Preferent. Ambdós equips
lamentaren els fets. La Conselleria d’Esports i la Federació
de Futbol de les Illes Balears anunciaren que actuarien amb
contundència.
• En data 25 de novembre de 2019 Espais de ràdio i televisió
seguiren amb la notícia de la brega del dia anterior amb
declaracions del Sr. Carlos Gonyalons, director general
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d’Esports, sobre el treball per evitar violència als esports i
sobre possibles sancions i del Sr. Miquel Bestard, president
de FFIB, condemnant els fets i informant que serien durs
amb les sancions.
En data 27 de novembre de 2019 Els Dematins informa de
la brega al partit de cadets del Santa Ponça i el Cala d’Or
que va acabar amb un jugador del conjunt local
hospitalitzat. La peça informativa conté declaracions del Sr.
José Luis Muñoz, vicepresident del club de futbol Santa
Ponça sobre els fets i del Sr. Jordi Horrach, director
esportiu i entrenador de Penya Arrabal, sobre la sanció al
jugador que inicià la brega al partit de Campos.
En data 03 de desembre de 2019 el programa Connexió
Local entrevistà a Carles Gonyalons, director general
d’Esports, sobre targeta blanca al futbol, i mesures contra
violència a l’esport.
En data 11 de desembre de 2010 el programa Esports3 va
fer una entrevista a Carles Gonyalons, director general
d’Esports on es parla del lliurament de premis Esports IB,
i també sobre la violència a l’esport, arran dels fets succeïts
durant el partit Ferreries i Sporting de Maó.
En data 3 de febrer de 2020 l’Informatiu Migdia informa
que la Conselleria d’Afers Socials i Esports aprova un
protocol d’actuació per declarar esdeveniments d’especial
seguiment.
En data 5 de febrer de 2020 es va fer una entrevista a Carles
Gonyalons, director general d’Esports, sobre el Decret
12/2019, de 28 de febrer, que regula la Comissió contra la
violència a l’esport de les Illes Balears.
Santa Ponça, 27 d’octubre de 2020
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat

dosis emprades durant aquesta, el retorn de les dosis sobrants
a les empreses i pressupost finalment executat.
Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 14776/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunes de la
campanya de la grip 2020-2021 a les Illes Balears (2).
Respecte de les vacunes emprades, l’Administració General
de l’Estat ha aportat les dosis que es presenten al quadre. La
Coordinació de Vacunes no té informació del cost. Respecte
d’altres sancions específiques per a la vacunació antigripal, la
Coordinació de vacunes no té constància d’aportacions
específiques.
Marca i
laboratori

Tipus de vacuna

Chiromas R
(Seqirus)

Adjuvada
trivalent

-35.000

Fluzone HD
Quadrivalent R
(Sanofi Aventis)

Inactivada
tetravalent d’alta
càrrega
antigènica

-4.800

Inactivada
trivalent

-9.470

Chiroflus R
(Seqirus)

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 14775/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunes de la
campanya de la grip 2020-2021 a les Illes Balears (1).
1. VAG 2019-2020
Vacuna

Dosis
comprades

Dosis
emprades

Pressupost

Pressupost
executat

Chiroflu

9.500

7.574

28.652,00

25.786,80

Vaxigrip

67.000

64.672

404.144,00

390.083,41

Chiromas

81.500

77.634

364.468,00

346.579,25

Flucelvax

50

15

400,40

158.050

149.895

797.664,40

320,32
762.769,78

2. VAG 2020-2021
• 180.000 contractades per la Conselleria de Salut i Consum,
amb un cost d’1.121.328,00€.
• 82.710 Ministeri. La Coordinació de Vacunes de la
DGSPiP no té constància del cost d’aquestes dosis.
El pressupost executat no es pot saber al principi de la
campanya, abans de la vacunació. Se sabrà una vegada
finalitzada la campanya quan es podrà fer el recompte de les
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Total

Nombre de
dosis

82.710

Palma, 17 de novembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 14826/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a preu del combustible a
Menorca.
El preu dels combustibles fòssils a Europa, a Espanya i a
Menorca estan regulats per una sèrie de factors que incideixen
en el resultat final del preu amb què arriba al sortidor. Són els
legisladors, en el Congrés i en el Parlament Balear, els que
determinen quins impostos es carreguen sobre el producte.
Les comercialitzadores les que decideixen, en darrer
termini, quin marge de benefici i costos carreguen sobre el
producte, ja que el preu final no està regulat i, per tant és lliure.
Per més detall, podrà trobar tota la documentació que
precisa en: https://energia.gob.es-es/Paginas/
estadisticas-informes.aspx
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Palma, 17 de novembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 14842/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
previstes/acordades des del Govern de les Illes Balears per
compensar les conseqüències i l'impacte socioeconòmic
causats en el sector de l'activitat dels locals d'oci infantil,
arran de l'ordre de tancament dictada per salut pública.
El sector de l’activitat de locals destinats a oci infantil, a
l’igual que la resta d’establiments i activitats que s’han vist
afectats per les mesures dictades per Salut Pública per lluitar
contra la pandèmia de la COVID-19, es poden acollir a totes
aquelles mesures que tant des del Govern com des de les altres
administracions es vagin promovent com són per exemple els
ertos per rebrot, les ajudes a autònoms o les mesures
contemplades dins del Pla de Xoc, entre d’altres.
Palma, 27 de novembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 14853/20, presentada pel
diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, relativa a Port de Fornells.
Conforme a l’article 19 de la Llei 10/2005, de 21 de junt,
Ports de les Illes Balears ha de garantir l’organització i
funcionament dels serveis públics portuaris amb criteris
d’eficàcia, eficiència i bona administració, assegurant la
qualitat del serveis als usuaris, amb respecte al medi ambient i
col·laboració lleial amb altres administracions.
Aquests són els principis que guien l’actuació d’aquesta
Administració, amb especial atenció a la col·laboració amb els
ajuntaments, per quan la naturalesa i realitat dels nostres ports
requereixen coordinació territorial amb els nuclis urbans que
els envolten, però sense oblidar que els interessos dels usuaris
portuaris i la gestió del domini públic portuari, són la raó de
l’existència de Ports de les Illes Balears.
L’article 54 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de
les Illes Balears, estableix els serveis obligatoris que han de
comptar les instal·lacions nàutiques esportives a les Illes
Balears. Cal recordar que la implantació d’aquests serveis
obligatòries, en el procés d’adaptació dels ports de gestió
indirecta a la Llei, ha estat fonamental per aconseguir que les
nostres illes siguin avui referent de sostenibilitat i qualitat de la
nàutica esportiva de la mediterrània.
D’igual manera que l’Administració Portuària obliga als
ports concessionats a prestar serveis de qualitat, els usuaris dels
ports de gestió directa, com Fornells, que representen la nàutica
social, tenen dret a comptar, amb els mateixos serveis amb
qualitat semblant.

Per organitzar de manera racional la prestació dels serveis
portuaris, a les instal·lacions permanents i de temporada i a les
activitats que es desenvolupen al port, s’ha previst una
edificació al Pla, que per ser la zona central del port de Fornells
és la millor ubicació possible per situar les oficines portuàries.
Actualment, tots aquests usos ja existeixen en aquesta zona
però es presten de forma precària des d’instal·lacions
provisionals, casetes tipus obra, sense ordre i mal distribuïdes.
Al projecte es contempla la unificació dels volums en una única
edificació digna per al correcta gestió de les infraestructures i
per donar servei a les necessitats portuàries. Per exemple, és
propera a la benzinera del port, que precisa disposar d’un
magatzem auxiliar amb material molt voluminós
anticontaminació per tal de poder actuar de manera adequada
en cas d’un accident o vessament.
En definitiva la correcta prestació dels serveis portuaris, per
qüestions d’ubicació, no es poden realitzar des de les
recentment recuperades del carrer Governador.
En el disseny d’aquesta nova edificació s’ha tingut en
compte la seva integració al projecte de remodelació de la
façana marítima com la reconversió en espai públic per a
vianants de tota la zona del Pla. També a instàncies de
l’Ajuntament es preveu la formació d’una zona de bany en
aquesta zona i la conversió de l’actual aparcament en una plaça
pública per actes públics, mercats, etc. Així mateix es preveu,
la instal·lació de banys públics, per tal que els visitants de
municipi i usuaris no hagin d’entrar en els locals de restauració
del nucli urbà a aquest efecte.
En conclusió l’actual projecte és la solució que millor
concilia les necessitats portuàries amb l’ús general dels espais.
Aquests darrers anys, Ports de les Illes Balears, ha fet un
important esforç per recuperar l’interès general a edificacions
a domini públic fins ara d’ús privatiu, com les del carrer
Governador.
Precisament a aquesta zona està prevista la cessió a
l’Ajuntament d’Es Mercadal, d’un espai per a usos socials i
culturals, així com la instal·lació d’un establiment de
restauració que garanteixi el servei de cantina per als usuaris
portuaris.
Com s’ha indicat, a la zona del carrer Governador, està
prevista la cessió d’un espai a l’Ajuntament de Mercadal per
activitats socials i culturals. També es preveu a la zona un
establiment de restauració per garantir el servei de cantina per
als usuaris portuaris; servei portuari obligatori conforme a
l’article 54.2.n) de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de
les Illes Balears, que no queda cobert ni garantit per
l’existència d’altres establiments de restauració al nucli urbà.
Palma, 20 de novembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
AO)
A les Preguntes RGE núm. 14901 i 14902/20,
presentades per la diputada catalina Pons i Salom, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relatives a nombre de PCR fetes als barris palmesans de
Son Gotleu, Can Capes, Soledat Nord i Son Canals (I i II).
PCR fetes a la Zona Bàsica de Salut de Son Gotleu, que
avarca Can Capes, Soledat Nord i Son Canals:
Abans 11/9
27/08/2020: 83
29/08/2020: 154
31/08/2020: 100
02/09/2020: 124
04/09/2020: 123
06/09/2020: 51
08/09/2020: 70
10/09/2020: 59

28/08/2020: 112
30/08/2020: 23
01/09/2020: 114
03/09/2020: 103
05/09/2020: 53
07/09/2020: 94
09/09/2020: 91

Totes les irregularitats que es detecten, són degudament
sancionades.
Una vegada entri en vigor el text definitiu del decret llei,
s’adoptaran les mesures allà establertes.
Palma, 21 d’octubre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 14920/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a temps d'espera
d'arribada de l'ambulància en cas d'avís d'una residència
per un cas greu de COVID-19.
En medi urbà, la mitjana que tarda a arribar el servei
d’ambulància 061 davant l’avís d’una residència per un cas
greu de COVID-19 amb necessitat d’ingrés immediat a hospital
és de 9,3 minuts i en el medi rural és de 18 minuts de mitjana.

Total: 1.354
Durant limitació
11/09/2020: 90
13/09/2020: 49
15/09/2020: 60
17/09/2020: 109
19/09/2020: 72
21/09/2020: 80
23/09/2020: 41
25/09/2020: 77

4909

12/09/2020: 78
14/09/2020: 80
16/09/2020: 54
18/09/2020: 43
20/09/2020: 60
22/09/2020: 87
24/09/2020: 89

Total: 1.069
Palma, 17 de novembre de 2020
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 14919/20, presentada pel
diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, relativa a inspecció
turística.
La Conselleria de Turisme té previst incorporar un nou cap
del departament d’inspecció turística, fet que suposarà ja
complir amb les ràtios aprovades amb un total de 24
funcionaris al servei. Així i tot, la Conselleria de Turisme
complirà sempre amb els mandats del Parlament de les Illes
Balears, que són el d’1 funcionari del servei d’inspecció per a
cada 20.000 places turístiques inscrites.
L’activitat inspectora durant el 2019 ha estat similar a la
d’altres anys. A més, cal afegir que aquest any 2020 ha estat
marcat per complet per la pandèmia ocasionada per la
COVID-19, la qual cosa ha provocat que aquest estiu les
inspeccions han estat centrades en el control de les mesures
establertes per la Conselleria de Salut i Consum, destinades a
combatre la pandèmia.

Palma, 17 de novembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 14921/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a recursos dedicats
pel servei d'ambulància 061 als malalts greus de COVID19.
Tots els recursos dels serveis d’ambulàncies del que disposa
el 061 són dedicats a necessitat urgent de qualsevol pacient.
Palma, 17 de novembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 14952/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests ràpids d'antígens
recentment adquirits pel Govern de les Illes Balears per
diagnosticar la COVID-19.
La Conselleria de Salut i Consum o en aquest cas el Servei
de Salut té previst iniciar els tests ràpids d’antígens per
diagnosticar COVID-19 quan s’acabi la validació pel personal
expert.
La població diana considerada pel Govern i els col·lectius
que es té previst iniciar la seva aplicació seran els que indiquin
els estudis de validació.
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Palma, 17 de novembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Palma, 17 de novembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 14954/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions després de
la fuga de tres interns del centre de menors Es Pinaret el
passat 22 d'agost de 2020.
Una de les actuacions de millora ha estat la de confeccionar
un quadern de documentació a entregar a cada vigilant de
seguretat (amb signatura de rebuda i compromís de lectura)
amb els protocols específics (de disponibilitat, de contenció, i
operatives de funcionament) i els quadrants generals de
posicionament. A les reunions d’equip es tractaran els dubtes
que puguin sorgir.
Una altra acció ha estat introduir al Pla de formació 2020
dels vigilants formació específica del centre Pinaret.
A petició del director del centre, s’ha augmentat en 1 la
presència de vigilants a cada un dels torns mentre no es puguin
aïllar amb reixes els passadissos i s’esbuqui l’edifici facilitador
de les fugues.
Palma, 13 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 14964/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a adquisició d'un aparell d'ecografia a
l'Hospital Mateu Orfila (1).
L’ecògraf amb núm. d’inventari 82519, marca GENERAL
ELECTRIC, model Voluson 730PROV i núm. de sèrie A37691
fou adquirit el mes d’abril de 2007. Per tant, va estar operatiu
durant 11 anys.
Palma, 17 de novembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 14965/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a adquisició d'un aparell d'ecografia a
l'Hospital Mateu Orfila (2).
Les dates que s’han realitzat les revisions de l’aparell
d’ecografia són:
22/10/2012
01/07/2016
03/11/2017

28/08/2015
15/09/2016
17/09/2018

Ordre de Publicació
AW)
A la Pregunta RGE núm. 14966/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a adquisició d'un aparell d'ecografia a
l'Hospital Mateu Orfila (3).
General Electric va declarar l’obsolescència del model, que
pot implicar la falta de subministrament de peces de reposició
en cas d’avaria, i l’escassa resolució ecogràfica de diagnòstic
prenatal.
Palma, 17 de novembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 14967/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a adquisició d'un aparell d'ecografia a
l'Hospital Mateu Orfila (4).
Segons la informació que consta en el programa SAP:
2017: es van traslladar 6.111 pacients de Menorca a Mallorca.
2018: es van traslladar 5.664 pacients de Menorca a Mallorca.
2019: es van traslladar 6.073 pacients de Menorca a Mallorca.
2017: 36 trasllats al Servei d’Obstetrícia de Son Espases.
2018: 62 trasllats al Servei d’Obstetrícia de Son Espases.
2019: 27 trasllats al Servei d’Obstetrícia de Son Espases.
Gestants que es fan la prova de la setmana 20:
2017: 1
2018: 39
2019: 9
Palma, 17 de novembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 14968/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a adquisició d'un aparell d'ecografia a
l'Hospital Mateu Orfila (5).
De les dones embarassades menorquines que es varen
derivar a Mallorca per realitzar ecografies a la setmana 20 de
gestació, no es va esdevenir cap naixement amb complicacions
i cap nadó va presentar cap patologia que hagués pogut estar
diagnosticada durant la realització d’aquesta ecografia.
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Palma, 17 de novembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 14969/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a adquisició d'un aparell d'ecografia a
l'Hospital Mateu Orfila (6).
La resolució del director gerent per la que s’aprovà la
despesa que fou signada dia 8 de juny de 2018.
La partida total per l’expedient de contractació de diversos
ecògrafs fou de 137.993,04€, més 28.978,54€ d’IVA, que fa un
total de 166.971,51€.
La partida reservada per l’ecògraf del servei de
Tocoginecologia (lot 2) era de 80.055,83€, més 16.811,73€
d’IVA, que fa un total de 96.867,56€.

A)
RGE núm. 1115/21 (complementat amb l'escrit RGE
núm. 1296/21), del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
la consellera de Salut i Consum davant el Ple, sobre els
criteris que s'utilitzen per a la dispensació de la vacunació
de la COVID-19 a les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum davant el Ple, per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat, i acorda de sotmetre'l a la consideració de la Junta
de Portaveus.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, n'adopta acord negatiu, per la qual cosa
l'escrit esmentat a l'enunciat queda sense efecte.

Palma, 17 de novembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 14986/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a conclusions de
l'informe de la comissió d'experts sobre l'explotació sexual
infantil a Mallorca (1).
1. Es va tenir coneixement i accés al document el mateix dia
que es va presentar públicament.
2. Consideram que resulta un document que pot aportar molts
elements positius de cara als processos de millora de la gestió
amb menors tutelats dels consells, de la mateixa forma que posa
en valor el protocol existent a Balears i ajuda a marcar camins
de futur.

Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 1319/21, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, sobre la situació
actual i el plantejament de futur dels fons Next Generation
EU a les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2021, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

3. Continuam amb les reunions establertes al seguiment del
protocol, respectant el calendari i planificant a la vegada que
preparam tots els contractes per poder dur a terme la formació
respecte a l’ESI.

Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, 19 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 1231/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2021, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada per la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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manca de personal sanitari a les Illes Balears, per la pregunta
RGE núm. 1349/21, relativa a compliment dels criteris i
protocols de vacunació contra la COVID.
Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Tramitació de preguntes orals davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial per a les preguntes
escrites RGE núm. 11202 a 11205/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1199/21,
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 estat d'execució de les partides econòmiques de
cadascuna de les obres licitades per construir habitatge d'HPO
a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca els anys 2016,
2017, 2018, 2019 i 2020, 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.

Ordre de Publicació
D)
Tramitació de preguntes orals davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial per a les preguntes
escrites RGE núm. 13653 a 13656/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1200/21
(complementat amb l'escrit RGE núm. 1249/21), presentat pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, i, conformement amb l'article
177.4 del Reglament de la cambra, acorda que les preguntes
esmentades, relatives a nombre d'habitatges de grans tenidors
que estan a disposició, en possessió o han estat adjudicats per
la Conselleria d'Habitatge, a nombre d'edificis i habitatges que
s'han acollit al règim de la disposició addicional setena del
Decret llei 8/2020, a nombre de promocions i habitatges
d'iniciativa privada per fer habitatges de protecció oficial que
s'han presentat a la Conselleria d'Habitatge d'ençà de l'entrada
en vigor de la Llei 5/2018 i a previsió de la Conselleria
d'Habitatge respecte de recuperar figures com l'habitatge a preu
taxat o similars per intentar incentivar l'accés a un habitatge
digne per un preo assequible, 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 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)
C)
Tramitació de preguntes orals davant la Comissió de
Turisme i Treball per a les preguntes escrites RGE núm.
13649 a 13652/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1200/21
(complementat amb l'escrit RGE núm. 1249/21), presentat pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, i, conformement amb l'article
177.4 del Reglament de la cambra, acorda que les preguntes
esmentades, relatives a sol·licituds de canvi d'ús d'acord amb
la disposició addicional primera del Decret llei 8/2020, a
incentivació del canvi d'ús d'establiments turístics o obsolets o
de baixa qualitat millorant la regulació del Decret llei 8/2020,
a objectiu de la conselleria turística respecte de les places
turístiques obsoletes o de baixa qualitat i a previsions de la
Conselleria de Turisme respecte del canvi d'ús d'establiments
obsolets o de baixa qualitat, siguin incloses a l'ordre del dia de
la sessió següent de la Comissió de Turisme i Treball, on
rebran el tractament de les preguntes orals davant comissió.
Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.
8942/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1202/21,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de
la sol·licitud de compareixença esmentada, de la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors sobre l'estat de determinades
partides dels pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2020.
Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
Ordre de Publicació
F)
Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.
15713/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1223/21,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, i accepta
la retirada de la sol·licitud de compareixença esmentada, de la
delegada del Govern a les Illes Balears sobre el finançament de
les Illes Balears des del punt de vista de l'Estat previst al
Projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat per a 2021.
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Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
G)
Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.
226/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1244/21,
presentat pel Govern de les Illes Balears, i accepta la retirada
de la sol·licitud de compareixença esmentada, de la presidenta
del Govern de les Illes Balears sobre la situació actual de la
pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears.
Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

J)
Correcció d'una errata advertida a les versions catalana
i castellana de la Llei 3/2020, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021,
publicada al BOIB núm. 216, de dia 31 de desembre de
2020.
Atès que s’ha detectat l’existència d’una errada a les
certificacions catalana i castellana de la Llei 3/2020, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, publicada en el BOIB núm. 216, de
dia 31 de desembre de 2020, es publiquen les rectificacions
següents:
A la versió catalana:
Al paràgraf segon del punt 3 de l’article 21:

Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.
16012/20.

Allà on diu:
“De la mateixa manera, s’exceptua de la suspensió
esmentada el complement de productivitat que, amb l’acord
previ del Consell de Govern, es pugui reconèixer a favor
del personal al servei de l’Administració de la comunitat
autònoma o de l’entitat instrumental que realitzi funcions en
l’àmbit de la gestió pública a què fa referència l’apartat 2 de
la disposició addicional novena d’aquesta llei.”

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1343/21,
presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta la
retirada de la sol·licitud de compareixença esmentada, del
director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i
Economia Social i Circular sobre la situació del document RIS3
2021-2027 de nova estratègia d'especialització intel·ligent de
Balears.

Hi ha de dir:
“De la mateixa manera, s’exceptua de la suspensió
esmentada el complement de productivitat que, amb l’acord
previ del Consell de Govern, es pugui reconèixer a favor
del personal al servei de l’Administració de la comunitat
autònoma o de l’entitat instrumental que realitzi funcions en
l’àmbit de la gestió pública a què fa referència l’apartat 2 de
la disposició addicional desena d’aquesta llei.”

Ordre de Publicació
H)

Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
I)
Tramitació davant la Comissió de Turisme i Treball per
a la Proposició no de llei RGE núm. 9301/19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1276/21,
presentat pels Grup Parlamentaris MÉS per Mallorca,
Socialista i Unidas Podemos, i accepta la retirada de la
proposició no de llei esmentada, relativa a assetjaments i
agressions sexuals a les cambreres de pisos del sector hoteler.
Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A la versió castellana:
Al paràgraf segon del punt 3 de l’article 21:
Allà on diu:
“Del mismo modo, se exceptúa de la mencionada
suspensión el complemento de productividad que, previo
acuerdo del Consejo de Gobierno, pueda reconocerse a
favor del personal al servicio de la Administración de la
comunidad autónoma o de la entidad instrumental que
realice funciones en el ámbito de la gestión pública a que
hace referencia el apartado 2 de la disposición adicional
novena de la presente ley.”
Hi ha de dir:
“Del mismo modo, se exceptúa de la mencionada
suspensión el complemento de productividad que, previo
acuerdo del Consejo de Gobierno, pueda reconocerse a
favor del personal al servicio de la Administración de la
comunidad autónoma o de la entidad instrumental que
realice funciones en el ámbito de la gestión pública a que
hace referencia el apartado 2 de la disposición adicional
décima de la presente ley.”
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Palma, 1 de febrer de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
K)
Admissió de l'escrit RGE núm. 1274/21, del Govern de
les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 1/2021, de 25 de
gener, pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en
l'àmbit de l'impost sobre estades turístiques a les Illes
Balears per a l'exercici fiscal de 2921, de l'impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en
matèria de renda social garantida i en altres sectors de
l'activitat administrativa.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2021, havent estat publicat en el BOIB núm. 11,
de 26 de gener de 2020, el Decret llei 1/2021, de 25 de gener,
pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en l'àmbit de
l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a
l'exercici fiscal de 2921, de l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda
social garantida i en altres sectors de l'activitat administrativa,
acorda, conformement amb l’establert als articles 49.2 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 157 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, de preveure’n el debat i la
votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple del
Parlament, en el termini improrrogable de trenta dies
subsegüents al de la promulgació.
Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Acord de la Mesa del Parlament en relació amb la
possibilitat d'aplicar el procediment d'urgència a les
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2021, en relació amb la possibilitat d’aplicar el
procediment d’urgència a les preguntes amb sol·licitud de
resposta escrita, exposa que:
L’article 106 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears atorga a la Mesa la facultat d’acordar que un assumpte
es tramiti pel procediment d’urgència a petició motivada del
Govern, d’un grup parlamentari o d’una cinquena part dels
diputats i les diputades.
Aplicar la urgència a les preguntes amb sol·licitud de
resposta escrita suposaria que:
1. Aquesta declaració afectaria terceres persones o institucions
alienes a la cambra parlamentària, com és el cas del Govern, i
no només la tramitació parlamentària interna.
2. Igualment, cal tenir en compte les conseqüències que se’n
podrien derivar respecte de l’aplicació de l’article 177.4 del
Reglament de la cambra, que permet la conversió de les
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita en preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant comissió en cas que les
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita no siguin
contestades pel Govern en el termini de 20 dies.
3. L’ús que se’n podria arribar a fer per part dels grups
parlamentaris de la cambra.
Per aquests motius, la Mesa adopta l’acord següent:

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvi de membre a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
del Grup Parlamentari Ciudadanos.

No procedeix l’aplicació del procediment d’urgència a les
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita, tot i que aquestes
preguntes o l’escrit on se’n sol·liciti la urgència seran tramesos
al Govern en els termes en què hagin estat redactats, amb la
indicació que el termini de 20 dies establert a l’article 177.1 per
tal que el Govern trameti la resposta pertinent a la cambra,
queda inalterat.
Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1188/21,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, i resta assabentada que el
diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero substitueix el diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola a la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Programació de les línies generals d’actuació del
Parlament de les Illes Balears per a l’any 2021 (X
legislatura).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de gener de 2020, oïda la Junta de Portaveus, conformement
amb 32.1.6è del Reglament de la cambra, acorda de fixar les
línies generals d’actuació següents:
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Sessions no legislatives
1. Qüestions preliminars (alteracions de l’ordre del dia,
declaracions institucionals, presa de possessió de
diputats/diputades, elecció de membres de Mesa)
2. Iniciatives de control al Govern (preguntes orals,
interpel·lacions)
3. Altres iniciatives (mocions, proposicions no de llei,
compareixences)

Primer
Amb caràcter general i exceptuant-ne circumstàncies
imprevistes, durant els períodes de sessions les sessions de
la Mesa tendran lloc, setmanalment, els dimecres a les
11.00 hores; i les de la Junta de Portaveus, els dimecres a
les 13.00 hores.
Quan no hi hagi període de sessions, la Mesa es reunirà, per
regla general, tot exceptuant-ne el mes d’agost, cada quinze
dies, també els dimecres a les 11.00 hores; i la Junta de
Portaveus el dimecres anterior a l’inici del període de
sessions.

Sessions legislatives
1. Qüestions preliminars (alteracions de l’ordre del dia,
declaracions institucionals, presa de possessió de
diputats/diputades, elecció de membres de Mesa)
2. Iniciatives de control al Govern (preguntes orals,
interpel·lacions)
3. Altres iniciatives (preses en consideració de
proposicions de llei, debats de totalitat, dictàmens de
comissió)

Segon
Les sessions ordinàries del Ple tendran lloc, amb caràcter
general, els dimarts a les 10.00 hores. Si n’és el cas, atesa
la duració de la sessió, es podrà suspendre pel temps que
determini la Presidència.

Tant a les sessions legislatives com a les no legislatives, els
informes anuals, les diverses designacions i/o els diversos
nomenaments, si pertoca, se substanciaran en darrer lloc.

Tercer
A l’ordre del dia de la corresponent sessió de la Mesa i de
la Junta de Portaveus podran incloure’s aquells assumptes
que hagin tengut entrada en el Registre de la cambra abans
de les 11.00 hores del dilluns precedent a la sessió de què
es tracti; tot exceptuant-ne les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple, que podran presentar-se fins el
mateix dia de la Mesa a les 10.00 hores.

4915

Vuitè
Pel que fa al nombre de preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple, se seguiran els criteris que fixi
la Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus.
Novè
Aquest acord s’ha d’entendre sense perjudici d’altres acords
fruit de la necessitat o la urgència que, en cada cas, pugui
establir la Mesa d’acord amb la Junta de Portaveus.

Quart
L’ordre del dia de les sessions plenàries ordinàries es
considerarà definitivament fixat a la sessió de la Mesa i de
la Junta de Portaveus que tenguin lloc la setmana precedent
a aquella en què hagi de tenir lloc la sessió plenària de què
es tracta.

Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Cinquè
Ordre de Publicació
Els grups parlamentaris poden sol·licitar, fins a les 11.00 h
dels dilluns de cada setmana en què hi hagi sessió plenària,
la substitució de dues preguntes per grup parlamentari,
conformement amb el que prescriu l’article 175 del
Reglament de la cambra.

D)
Pròrroga de la declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen
l’aplicació de les mesures previstes en el Títol V bis.

Sisè
Els grups parlamentaris, de forma extraordinària i per
motius d’actualitat, podran presentar una interpel·lació
d’urgència fins a 24 hores abans de la Junta de Portaveus,
sempre que hagi estat admesa per la Mesa, conformement
amb el que prescriu l’article 168.2 del Reglament de la
cambra.
Setè
Sense perjudici de les alteracions que, si pertoca, pugui
acordar el Ple, l’ordre que els diferents assumptes ocuparan
a l’ordre del dia de les sessions plenàries serà el següent, tot
distingint entre sessions legislatives i sessions no
legislatives:

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de febrer de 2021 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:
Pròrroga de la declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis
del Reglament del Parlament de les Illes Balears
que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis
Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la pròrroga de la declaració de
l’estat d’alarma fins a dia 9 de maig de 2021 i l’aprovació de la
Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears, la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, a proposta del

4916

BOPIB núm. 86 - 5 de febrer de 2021

president, va declarar, per unanimitat dels membres presents,
en sessió de dia 21 de gener, que es produïen circumstàncies
d’àmbit general de caràcter greu i extraordinari que impedien
la participació presencial dels diputats i les diputades que
integren els òrgans del Parlament com la restricció de la
mobilitat causada per l’aïllament personal i la quarantena a
causa de la COVID-19, i, en conseqüència, que n’eren
d’aplicació les mesures excepcionals contingudes al Títol V bis
del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures esmentades
tenen una durada màxima de quinze dies naturals. Atès que les
mesures finalitzaven dia 4 de febrer, es necessari procedir-ne
a la pròrroga.
En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears, per unanimitat, acorden de
prorrogar la declaració de l’existència de les circumstàncies
excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les
mesures previstes en el Títol V bis.
Aquest acord suposa la primera pròrroga -que acabava dia
4 de febrer-, produeix efectes immediats i les mesures que s’hi
contenen es prorroguen fins a dia 17 de febrer de 2021.
Palma, a 3 de febrer de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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