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K) RGE núm. 1547/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies no tramitades per
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U) RGE núm. 1602/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la contractació del projecte
pilot de regeneració de l'aqüífer del Migjorn de Menorca. 5000

V) RGE núm. 1613/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla/estratègia del
Servei de Salut de les Illes Balears per descongestionar i reduir les llistes d'espera i demora a les cirurgies programades i les consultes
hospitalàries, amb el previsible inici de la desescalada a la 3a onada de la COVID-19. 5000

W) RGE núm. 1619/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajudes
al sector cultural del llibre per compensar el sobrecost de la insularitat. 5000

X) RGE núm. 1620/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
participació, cost i línies de feina de l'Institut Ramon Llull en relació amb Balears. 5000

Y) RGE núm. 1621/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a inversió
per traduir al català i adaptar la web de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) "todostuslibros".

5000

Z) RGE núm. 1656/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de polígons
(1). 5000

AA) RGE núm. 1657/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de polígons
(2). 5001

AB) RGE núm. 1658/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de polígons
(3). 5001

AC) RGE núm. 1659/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de polígons
(4). 5001
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AD) RGE núm. 1664/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a horaris nocturns
TIB i SFM un cop s'aixequin les restriccions. 5001

AE) RGE núm. 1687/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a contracte laboral
de Pau Llonch. 5001

AF) RGE núm. 1688/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a contracte laboral
de Pau Llonch. 5002

AG) RGE núm. 1701/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nombre de places
de metges residents habilitades als centres del Servei de Salut de les Illes Balears. 5002

AH) RGE núm. 1702/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ràtio de targetes
sanitàries/usuaris envers professionals mèdics del Servei de Salut de les Illes Balears. 5002

AI) RGE núm. 1711/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de la contractació
del Sr. Pau Llonch. 5002

AJ) RGE núm. 1712/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procediment de
contractació del Sr. Pau Llonch. 5002

AK) RGE núm. 1713/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grup de docents al
qual va adreçat el projecte educatiu que desenvoluparà a les Illes Balears el Sr. Pau Llonch. 5002

AL) RGE núm. 1726/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions des
del Govern de les Illes Balears en el marc del compliment de l'establert a la Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona
en el procés de morir (1). 5003

AM) RGE núm. 1727/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions des
del Govern de les Illes Balears en el marc del compliment de l'establert a la Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona
en el procés de morir (2). 5003

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 1721/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a idoneïtat de
Pau Llonch Mestre. 5003

B) RGE núm. 1736/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a remodelació del
Govern de les Illes Balears. 5003

C) RGE núm. 1795/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern
per a impuls de la col·laboració publicoprivada en habitatge social i assequible. 5004

D) RGE núm. 1796/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment del compromís sobre
els salaris dels treballadors de les empreses subcontractades d'IB3. 5004

E) RGE núm. 1797/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació entre la transició energètica
i la memòria democràtica. 5004

F) RGE núm. 1798/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a vacunació dels grans dependents. 5004

G) RGE núm. 1799/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a basses de regants que no estan en funcionament. 5004

H) RGE núm. 1800/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajudes específiques
per a Balears després de les reunions mantingudes amb diversos membres del Govern central. 5004

I) RGE núm. 1801/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació de
càrrecs públics. 5005

J) RGE núm. 1802/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a fosses de la
Guerra Civil. 5005
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K) RGE núm. 1803/21, de la diputada Maria Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a celebració
d'esdeveniments i festivals musicals per a la temporada 2021. 5005

L) RGE núm. 1804/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació del tràfic
comercial en el Port de Sant Antoni Abad. 5005

M) RGE núm. 1805/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió del Sr. Gabriel
Torrens com a director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural. 5005

N) RGE núm. 1806/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada abusiva dels preus del
transport marítim entre illes. 5005

O) RGE núm. 1807/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en les valoracions
de discapacitat. 5006

P) RGE núm. 1808/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció als pacients.
5006

Q) RGE núm. 1809/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estratègia de
l'AETIB de cara a la temporada 2021. 5006

R) RGE núm. 1810/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la gestió
en matèria universitària. 5006

S) RGE núm. 1811/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a autònoms i PIME
afectats pels tancaments. 5006

T) RGE núm. 1812/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a limitació de trasplantaments
de vinyes. 5006

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1571/21, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a compliment
de la ràdio i la televisió de les Illes Balears amb la Llei 5/2013, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. 5007

B) RGE núm. 1643/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de millora de la
subtitulació d'IB3, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5007

C) RGE núm. 1686/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a diferències de sou entre els treballadors d'IB3, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

5007

D) RGE núm. 1689/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a captar el públic jove,
davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5007

E) RGE núm. 1690/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contingut musical d'origen eivissenc,
davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5007

F) RGE núm. 1691/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 8 de març, Dia Internacional
de la Dona, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5008

G) RGE núm. 1692/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció i programació de
continguts esportius, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5008

H) RGE núm. 1693/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a continguts d'IB3
Ràdio i Televisió, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5008

I) RGE núm. 1694/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a prohibició a una
professional que treballa a l'EPRTVIB a participar en un col·loqui perquè la presentarien com a periodista d'IB3, davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5008

J) RGE núm. 1697/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicatària
d'informatius d'IB3 i clima laboral, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5008
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K) RGE núm. 1698/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament dels
diferents grups polítics als informatius d'IB3, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

5008

L) RGE núm. 1699/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència d'IB3,
davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5009

M) RGE núm. 1700/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a vet a la periodista
marta Bergas, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5009

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1532/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a realització de tests d'antígens gratuïts a alumnes i personal de la
Universitat de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 5009

B) RGE núm. 1534/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a establiment de quitança als crèdits ICO
i ISBA per la COVID-19, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 5010

C) RGE núm. 1568/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del pactat en el III Conveni Col·lectiu de Ports de
l'Estat i Autoritats Portuàries, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 5011

D) RGE núm. 1569/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes urgents sobre millores en les condicions laborals dels
professionals de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) així com incrementar la seguretat ciutadana a les Illes Balears, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència). 5011

E) RGE núm. 1570/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement del treball dels funcionaris de presons com a agents
de l'autoritat, la seva justa equiparació i millores laborals en els centres de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. 5012

F) RGE núm. 1593/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per a la supervivència de les agències de viatges davant
les conseqüències de la COVID-19, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència). 5013

G) RGE núm. 1647/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a consideració de la pràctica esportiva com una activitat essencial
i adopció de mesures de suport econòmic al sector davant la crisi sanitària de la COVID-19, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
(procediment d'urgència). 5015

H) RGE núm. 1660/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a mesures d'impuls per
a la ciència a les Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 5016

I) RGE núm. 1665/21, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a situat de productors
de Mercapalma, davant la Comissió d'Economia. 5017

J) RGE núm. 1685/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a suspendre el cobrament de lloguers, per part de
l'empresa pública AENA, als establiments ubicats als aeroports, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
(procediment d'urgència). 5018

K) RGE núm. 1729/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incrementar la seguretat sanitària i evitar la propagació de la
COVID-19 a tot el transport públic de Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 5019

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 1531/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença de la directora general de
Participació i Voluntariat, Sra. Maria Amengual Herranz, sobre les actuacions realitzades a la present legislatura respecte dels objectius
i les finalitats establerts a la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears. 5019

B) RGE núm. 1558/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença del director general de la Gerència
d'Atenció d'Urgències 061, Sr. Antonio Francisco Bellver Julià, sobre el funcionament de la base operativa del 061 a Formentera.

5020

C) RGE núm. 1599/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre la problemàtica de la connectivitat aèria entre les illes de Menorca i Mallorca. 5020
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D) RGE núm. 1641/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la subdirectora de l'Atenció
a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties poc freqüents, sobre l'incompliment dels acords pressupostaris de 2020 en matèria
d'atenció a la cronicitat a l'illa de Formentera. 5020

E) RGE núm. 1728/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del president de l'Associació
Espanyola contra el Càncer, Sr. Javier Cortés, sobre els retards i la demora en la detecció precoç de casos de càncer provocats per
l'impacte de la pandèmia COVID-19. 5020

F) RGE núm. 1733/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, davant el Ple de la cambra, sobre el desenvolupament de la transició
energètica a les Illes Balears i per retre comptes del desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica. 5020

G) RGE núm. 1746/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern
de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, sobre la remodelació del Govern efectuada recentment. 5020

H) RGE núm. 1747/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura sobre les principals línies programàtiques que pensa desenvolupar pel que fa a fons europeus durant la present
legislatura. 5021

I) RGE núm. 1748/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Mobilitat i
Habitatge sobre les principals línies programàtiques que pensa desenvolupar durant la present legislatura. 5021

J) RGE núm. 1749/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura sobre les principals línies programàtiques que pensa desenvolupar pel que fa a cultura durant la present legislatura.

5021

K) RGE núm. 1750/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura sobre les principals línies programàtiques que pensa desenvolupar pel que fa a universitat durant la present
legislatura. 5021

L) RGE núm. 1751/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat sobre les principals línies programàtiques que pensa desenvolupar durant la present legislatura. 5021

M) RGE núm. 1752/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença del president de la Plataforma
del Voluntariat de les Illes Balears, Sr. Miquel Col Santiveri, sobre la situació del voluntariat a les Illes Balears. 5022

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1626 i 1624/21. 5022

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 15480/20. 5022

C) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 15445/20. 5023

D) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 13749/20. 5022

4. INFORMACIONS

A) Canvi en la composició de l'intergrup parlamentari Pau al Sàhara, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos. 5022

B) Designació de portaveu titular i de la persona que eventualment el podrà substituir del Grup Parlamentari Socialista. 5023

C) Renúncia al càrrec de diputada de la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez 5023

D) Segona 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. 5023
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2021, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 18034/20, relativa a harmonització fiscal i sistema de
finançament autonòmic, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar un increment de l’autonomia
tributària i la corresponsabilitat fiscal, a tots els tributs en
què sigui jurídicament possible, a la futura reforma del
sistema de finançament autonòmic. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar un futur sistema de finançament
autonòmic just, simple i transparent, que impliqui un
anivellament de caràcter parcial que respecti el principi
d’ordinalitat.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2651/20, relativa a participació de grups
de majors i pensionistes, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions
locals i insulars a establir un lloc de participació efectiva de
la gent major i jubilada, mitjançant la creació de Consells
de Gent Gran a tots els municipis per poder participar en les
decisions que afectin assumptes directament relacionats
amb aquest grup social. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar i assegurar la participació efectiva
d’aquest grup de persones majors i jubilades a les

institucions i als espais de participació ciutadana. Tot això
seguint els principis d’accessibilitat, no-discriminació
tecnològica i adaptació de mitjans i llenguatges, de manera
que els canals i mitjans habilitats per a la participació no
constitueixin un factor d'exclusió per a aquests sectors de la
ciutadania.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 1036/21, relativa a gestió del procés de
vacunació contra la COVID-19, amb les esmenes RGE núm.
1361, 1358 i 1357/21, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a gestionar i explicar els criteris del repartiment de
vacunes contra la COVID entre les diferents illes amb total
transparència, i a informar diàriament de les dosis rebudes,
distribuïdes i subministrades. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a reclamar de l’executiu central la quantitat
necessària i suficient de vacunes contra la COVID-19 per
a tota la població de les Illes Balears. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a utilitzar tots els mitjans i recursos al seu abast per
accelerar la campanya de vacunació contra la COVID i, en
cas que sigui necessari, a realitzar convenis amb la sanitat
privada, amb altres col·lectius amb formació sanitària i, fins
i tot, demanant ajuda al Ministeri de Defensa.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a assegurar la quantitat i la distribució de la vacuna
contra la COVID-19 necessària per protegir la població i
aconseguir ser una destinació segura per a la propera
temporada d’estiu 2021, d’acord amb l’estratègia de
vacunació i la població diana prevista en cada fase,
garantint el compliment del procés correcte de vacunació i
el compromís d’accelerar el procés de vacunació una
vegada la producció de vacunes ho permeti.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a establir un pla clar i específic de
vacunació que fixi els criteris i protocols detallant de forma
precisa els perfils i col·lectius en totes les fases de
vacunació i, especialment aquells més sensibles i de major
risc (com és el cas dels pacients MPOC-Malaltia pulmonar
obstructiva crònica), 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.
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Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que garanteixi que el procés de vacunació es
dugui a terme tots els dies de la setmana, sense cap tipus
d’excepció i amb tota l’amplitud horària possible; i que
s’habilitin tots els espais disponibles a la xarxa sanitària del
Servei de Salut (unitats bàsiques, centres de salut i unitats
mòbils) per facilitar la vacunació amb el menor
desplaçament possible dels usuaris i, especialment, de les
persones en situació de dependència i/o discapacitat.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1029/21,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears en relació amb la climatització de
les aules dels centres educatius de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller d'Educació, Universitat i Recerca. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

Palma, 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de febrer de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 1210/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació del Govern per
fer possible la implantació del tractament d'hemodiàlisi a
l'Hospital de Formentera, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

B) RGE núm. 1227/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres del
nou centre de formació nàutica, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

C) RGE núm. 1228/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions

per a l'encariment de la factura elèctrica, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius.

D) RGE núm. 1229/21, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de la
temporada turística, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

E) RGE núm. 1230/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a noves tarifes de transport
públic de Mallorca, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

F) 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, que contestà
la consellera de Salut i Consum.

G) RGE núm. 1232/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
lluitar contra la pobresa a les Illes Balears, que contestà la
consellera d'Afers Socials i Esports.

H) RGE núm. 1233/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat
d'alumnes entre centres a mitjan curs, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

I) RGE núm. 1234/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al projecte de llei
de reforma de la llei de mesures de prevenció i lluita contra el
frau fiscal, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.

J) RGE núm. 1237/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a motius
pels quals el Govern manté l'Impost d'estades turístiques a la
temporada 2021, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

K) RGE núm. 1238/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ordres de
confinament i proves C de català a Menorca, que contestà el
conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

L) RGE núm. 1240/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a grups de
vacunació, que contestà la consellera de Salut i Consum.

M) RGE núm. 1242/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta de les Illes Balears,
relativa a calendari de vacunació contra la COVID-19, que
contestà la consellera de Salut i Consum.

N) RGE núm. 1243/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta de les Illes Balears, relativa
a defensa del factor d'insularitat previst al Règim Especial de
les Illes Balears, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

O) RGE núm. 1226/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a remodelació del Port de
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Fornells en contra de l'opinió del municipi, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 1239/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a superar la
crisi amb les ajudes anunciades, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

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

R) RGE núm. 1235/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes econòmiques
per als sectors afectats per les mesures de restricció de
l'activitat a conseqüència de la pandèmia, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2021, rebutjà la Moció RGE núm. 17687/20, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per
a la reactivació del sector del comerç, amb el resultat següent: 
• Punts 1 i 4: vots emesos 57, vots a favor 26, vots en contra

31 i abstencions 0. 
• Punt 2: vots emesos 56, vots a favor 8, vots en contra 30 i

abstencions 18. 
• Punt 3: vots emesos 57, vots a favor 21, vots en contra 31

i abstencions 5.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2021, rebutjà els Punts 1, 2 i 3 de la Moció RGE
núm. 18034/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
harmonització fiscal i sistema de finançament autonòmic, amb
el resultat següent: 
• Punts 1 i 2: vots emesos 57, vots a favor 26, vots en contra

31 i abstencions 0. 
• Punt 3: vots emesos 57, vots a favor 23, vots en contra 34

i abstencions 0. 

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2021, rebutjà els Punts 2, 5, 7 i 8 de la Proposició
no de llei RGE núm. 1036/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió del procés de vacunació contra la COVID-19,
amb el resultat següent: 
• Punts 2 i 7: vots emesos 57, vots a favor 26, vots en contra

31 i abstencions 0.
• Punt 5: vots emesos 57, vots a favor 24, vots en contra 33

i abstencions 0.
• Punt 8: vots emesos 57, vots a favor 23, vots en contra 34

i abstencions 0.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional amb motiu de la celebració del

Dia Mundial contra el Càncer.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2021, conformement amb l'article 204.3 del
Reglament de la cambra, aprovà, per assentiment, la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Declaració institucional del Parlament 
de les Illes Balears amb motiu de la celebració del 

Dia Mundial contra el Càncer

El càncer s’erigeix com el principal problema sociosanitari
a nivell mundial. 

És la segona causa de mort a nivell mundial i es projecta un
creixement de més del 30% de nous casos per a 2030.
Actualment, al nostre país, un de cada dos homes i una de cada
tres dones seran diagnosticats de càncer al llarga de la seva
vida. S’estima que aquesta malaltia afecta 1,5 milions de
persones a Espanya i es diagnostiquen al nostre país gairebé
280.000 nous casos cada any.

La crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 no ha
fet sinó agreujar la situació de fragilitat social i sanitària de les
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persones amb càncer i les seves famílies com a col·lectiu
doblement vulnerable, pel càncer i per la COVID-19.

Les persones amb càncer i les seves famílies viuen diversos
i severs impactes d'aquesta crisi:
• Impacte sanitari: proves diagnòstiques i tractaments

demorats, incertesa i necessitat d'informació que ajudi a
reduir la por al contagi.

• Impacte emocional i social (personal i familiar): solitud no
desitjada, ansietat per retards en tractaments i/o proves
diagnòstiques, por al contagi i a tornar als hospitals,
sofriment davant les dificultats per acompanyar i ser
acompanyats en el procés de final de la vida i per
l'agreujament de les dificultats econòmiques i laborals.

El Parlament de les Illes Balears, amb motiu del Dia
Mundial contra el Càncer, manifesta la seva solidaritat amb
totes les persones afectades per aquesta malaltia i declara el
compromís de la cambra per contribuir a respondre a les seves
necessitats i pal·liar l'impacte de la pandèmia en les seves
vides.

En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears advoca
perquè es duguin a terme les accions pertinents per pal·liar la
seva situació d'especial vulnerabilitat, així com per garantir, en
condicions d'equitat, els drets de les persones amb càncer i les
seves famílies.

Així mateix, el Parlament de les Illes Balears manifesta el
seu suport a la recerca del càncer, com a instrument
imprescindible en la lluita contra aquesta malaltia i trasllada el
seu reconeixement a totes les associacions i entitats que
acompanyen les persones afectades pel càncer pel seu
compromís i labor continuada.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de febrer de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 14925/20,
relativa a reforma de l'impost sobre dipòsits d'entitats de
crèdit, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a augmentar el tipus de gravamen de l'Impost
sobre els Dipòsits a les Entitats de Crèdit i a modificar la
distribució de la recaptació de l'impost tenint en compte
indicadors de població o qualsevol altre que equilibri la
distribució del tribut. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a retornar les competències normatives i de
gestió, recaptació i inspecció de l'Impost sobre els dipòsits
a les entitats de crèdit a les comunitats autònomes.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de febrer de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 16199/20,
relativa a reducció al 95% en la transmissió d'empreses
mitjançant pactes successoris, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol i el Ministeri d'Hisenda a aplicar el Dret Civil
Balear pel que fa a pactes successoris sense retallades. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol i el Ministeri d'Hisenda a aplicar les reduccions
que estableix la normativa actual i la previsió del Dret Civil
Balear en les transmissions de doblers, immobles i
empreses considerant que les adquisicions en virtut de
pactes successoris a tots els efectes són «mortis causa» i no
exigir en cap cas per a l'aplicació del benefici fiscal, la mort
física.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8580/20, relativa a plataforma d'interrelació de
voluntariat, amb l'esmena RGE núm. 1370/21, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’efectiu desenvolupament de la
Llei de voluntariat 11/2019 i a accelerar l’elaboració dels
instruments que la mateixa norma recull, necessaris per al
compliment dels seus objectius i el desplegament d’accions,
com són el cens d’entitats de voluntariat, l’adaptació de la
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composició del Fòrum Balear del Voluntariat i l’acreditació
de les competències, entre d’altres. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar el desenvolupament d’una eina que
permeti, per una part l’apropament i la captació de
voluntaris i, per una altra, poder facilitar la interrelació
entre els diferents grups de voluntaris amb les entitats
públiques o privades facilitant el desenvolupament de
projectes de caràcter conjunt.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a facilitar el desenvolupament d’una plataforma de
voluntariat on es pugui interrelacionar aquest col·lectiu a
nivell nacional i europeu.

A la seu del Parlament, 10 de febrer de 2021
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8581/20, relativa a observatori del voluntariat, amb
l'esmena RGE núm. 1373/21, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, dins del desenvolupament de la Llei del
voluntariat, a fer les passes necessàries per avançar cap a la
creació de l’Observatori del Voluntariat per poder tenir una
eina objectiva, transparent i efectiva que permeti seguir
desenvolupant les polítiques de foment del voluntariat a les
Illes Balears. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar, en funció de les dades i les
recomanacions que es puguin recollir des de l’Observatori,
la Llei del voluntariat en tots els seus àmbits per poder
impulsar aquest moviment ciutadà. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a impulsar polítiques específiques que permetin
avançar en el desenvolupament del voluntariat, a facilitar la
creació d’observatoris del voluntariat en tot l’Estat i a
promoure la seva participació i col·laboració amb
l’Observatorio del Voluntariado que depèn de la
Plataforma del Voluntariado de España.

A la seu del Parlament, 10 de febrer de 2021
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8997/20, relativa a la millora de la formació i campanya
de nous voluntaris de les agrupacions de Protecció Civil de les
Illes Balears, amb l'esmena RGE núm. 1370/21, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, a causa de la urgència de sumar nous
ciutadans amb la voluntat de formar part de les agrupacions
de Protecció Civil de qualsevol de les agrupacions existents
a dia d'avui a Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera,
dugui a terme una campanya de sensibilització acordada
amb els caps d’agrupació. 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure, de manera consensuada, a les
campanyes de promoció i conscienciació de la Direcció
General d’Emergències, informació de les formacions de
voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears, per donar
a conèixer la feina solidària que fan d’ajuda a les persones
de manera totalment altruista, amb l’objectiu també de
sumar nous ciutadans a la tasca de voluntariat de protecció
civil.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, a dur a terme reunions periòdiques amb els
responsables d'emergències de la Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització i amb els caps
d’agrupació de Protecció Civil de cada illa en el termini
d’un mes des de l’aprovació d’aquesta iniciativa. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar amb els caps de les agrupacions
de Protecció Civil la formació i els períodes d’aquesta atès
que sol concentrar-se en 2 o 3 mesos i això provoca que per
motius familiars i/o laborals, en tractar-se de voluntaris, no
poden participar en la formació que es mereixen i els
correspon per llei.

A la seu del Parlament, 10 de febrer de 2021
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 3 de febrer de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 11140/20, relativa a la
servei de reforç ambulància SVB per a la temporada turística
a Menorca, amb l'esmena RGE núm. 1377/21, i quedà
aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

F)

El Parlament de les Illes Balears sol·licita a la
Conselleria de Salut de les Illes Balears, amb la màxima
urgència, la implantació a Menorca d’una ambulància de
SVB de reforç, en horari de 9:00 a 21:00 hores, des del
moment actual i fins que sigui necessari per a donar
resposta a l’augment de trasllats de malalts Covid-19 que
està generant aquesta tercera onada de la pandèmia a
Menorca.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2021
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 3 de febrer de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 15977/20, relativa a la
necessitat de modificar la legislació en matèria relativa als
tractaments dentals, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

G)

El Parlament insta el Govern central que legisli, en
l’àmbit de les seves competències, per assolir els següents
objectius: 

a) Que sigui obligatori que les clíniques disposin d’una
pòlissa de caució o un aval per cobrir el risc de tancament
o fallida, davant els seus usuaris i els tractaments mal fets. 

b) Que el Govern central obligui a regular la publicitat
d’aquestes empreses, prohibint la publicitat agressiva i
enganyosa o com a mínim limitant-la, així com que obligui
a donar informació pública de fàcil accés de totes les dades
identificatives i rellevants per als consumidors de les
clíniques dentals, com odontòlegs responsables dels serveis
i les assegurances de responsabilitat civil, i a la seva
publicitat en els registres existents a les comunitats
autònomes i als ministeris de Sanitat i de Consum. 

c) Garanties de l’accés i la recuperació de les històries
clíniques, desenvolupant la Llei 41/2002 i anticipant el destí
i la conservació de les històries clíniques en cas de
tancament de l’establiment. 

d) Regulació de la publicitat sanitària. 

e) Publicació i màxima transparència de sancions
imposades, tant en l’àmbit de consum com en el de salut.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2021
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata

La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 13643/20, relativa a mesures urgents en matèria
d'habitatge públic, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

H)

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge a finalitzar totes les promocions ja
licitades i iniciades a les Illes Balears per així intentar poder
complir amb els terminis fixats i lliurar-les a las persones
i/o famílies el més prest possible.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Damià Borràs i Barber
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 14309/20, relativa a ocupació verda a Xarxa Natura
2000, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

I)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a accelerar en aquesta legislatura l'elaboració i l'aprovació
en el marc de la seva competència dels Plans de Gestió
compresos a la Xarxa Natura 2000. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a implementar el "MARC D'ACCIÓ
PRIORITÀRIA (MAP) PER A NATURA 2000 a les
ILLES BALEARS conformement amb l'article 8 de la
Directiva 92/43/CEE del Consell relativa a la conservació
dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres
(Directiva Hàbitats) per al marc financer pluriennal (MFP)
per al període 2021-2027" prioritzant temporalment
aquelles mesures que suposin impuls a l'activitat econòmica
i creació d'ocupació, ateses les greus conseqüències que per
a l'activitat econòmica i l'ocupació ha tingut i té la crisi de
la SARS-CoV-2. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a reunir amb diligència i eficàcia els recursos econòmics de
procedència europea contemplats per Xarxa Natura 2000
(FEDER, FEADER, LIFE, Horitzó Europa...) i a finançar
a la major urgència les actuacions referents a aquesta xarxa
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que possibilitin la contractació de persones en situació de
desocupació. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a donar suport a iniciatives responsables que posin en valor
la Xarxa Natura 2000 com pugui ser un segell o una marca
de qualitat.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Damià Borràs i Barber
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de febrer de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 17772/20,
relativa a mesures d'ajuda als treballadors autònoms, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

J)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a aplicar l’IVA del 4% al sector de l’hostaleria i
l'IVA reduït del 10% a perruqueries i gimnasos. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a fer una moratòria i una exempció fiscal per a les
empreses sense ingressos mentre estigui vigent l’estat
d’alarma. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a prorrogar durant 6 mesos la tarifa plana a tots els
autònoms que estiguin acollits a la mateixa. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a igualar les garanties i la seguretat jurídica
establerta en el Pla Me cuida per als treballadors per
compte aliè als treballadors autònoms, de tal manera que
puguin accedir en similars condicions a la cura de la
família, si a causa de la COVID-19 era necessari. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a reduir les cotitzacions a la Seguretat Social dels
treballadors autònoms dels sectors econòmics més afectats
per la pandèmia. A ingrés zero, quota zero. A reducció
d’ingrés 50%, reducció de 50% a la quota. A reducció
d’ingrés 25%, reducció del 25% a la quota. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a desenvolupar un Pla d’ajudes al lloguer dels
autònoms que siguin obligats al tancament total de la seva
activitat, i progressiu per als que pateixin altre tipus de
restriccions. Creació d’una línia ICO d’ajudes al pagament
del lloguer. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la creació d’una nova línia de liquiditat dels
préstecs ICO que serveixi també per refinançar deute amb

preferència per als sectors econòmics més afectats per la
crisi econòmica i sense discriminar cap sector. 

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a reduir a la meitat els recàrrecs per impagament a
les cotitzacions a la Seguretat Social i al pagament de
l'IRPF mentre estigui vigent l’estat d’alarma. 

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a estendre les mesures de protecció als autònoms i
als professionals mutualistes que s’aprovin com a mesures
extraordinàries per l’estat d’alarma. 

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, ateses les mesures restrictives imposades
pel Govern el passat 9 de desembre de 2020 com a
conseqüència de l'escalada en les dades de contagis de
COVID-19 a Balears, que afecten tots els sectors però de
manera molt especial els empresaris de bars i restaurants, es
facilitin ajudes suficients a aquests sector a fons perdut per
pal·liar els efectes negatius derivats d'aquestes mesures.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de febrer de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 17966/20,
relativa a preservació i defensa dels llocs de treball a Air
Europa, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

K)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que: 

1. Atesa la consideració de l'empresa Air Europa com a
estratègica "pel seu sensible impacte social i econòmic",
traslladi a la SEPI les instruccions necessàries perquè en el
pla de seguiment, avaluació i fiscalització d'aquesta inversió
pública es tingui especial vigilància de la preservació dels
llocs de treball. 

2. Atesa la possible venda a una empresa d'un país tercer
(IAG), traslladi a la SEPI les instruccions necessàries
perquè el marc laboral actual continuï d'aplicació estricta
durant el període de vigència de les condicions del rescat.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de febrer de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 15316/20,
relativa a suport i impuls del Corredor Mediterrani, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

L)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a realitzar totes les accions (reunions,
estudis, peticions, pressió política...) perquè la Unió
Europea i l’Estat espanyol donin un nou impuls al Corredor
Mediterrani. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incloure el Corredor Mediterrani entre els
projectes estratègics i prioritaris susceptibles de rebre
recursos del Fons de Reconstrucció que la Unió Europea
impulsa a conseqüència de la COVID-19.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2021
El secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de febrer de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 15536/20,
relativa a canvi de criteris en l'incentiu de la mobilitat
sostenible Programa MOVES, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

M)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a canviar els criteris utilitzats en la seva
política de foment del cotxe elèctric, tot evitant de cara al
futur condicionar les ajudes a la necessitat d’entregar un
cotxe vell per ser tractat com a ferralla. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a posar l’accent en la seva política de
foment del cotxe elèctric en el manteniment dels punts de
recàrrega i no només en la creació de nous punts de
recàrrega.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2021
El secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de febrer
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 6294/20, relativa a suport a l'esport femení, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

N)

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata la
transcendència de l’esport femení com a eina
imprescindible per avançar cap a la igualtat de dones i
homes a la nostra societat, i dóna el seu suport a la feina
que desenvolupen, amb aquest objectiu, les associacions i
entitats de les diferents modalitats esportives.

Segon. El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat de continuar avançant en la conscienciació social
cap a l’esport femení, i insta el Govern de les Illes Balears
a donar-li major visibilitat incrementant la promoció
institucional i la difusió pública en els mitjans de
comunicació, principalment a la ràdio i la televisió
públiques de les Illes Balears.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a millorar les ajudes existents a l’esport
femení, per afavorir la seva implantació, desenvolupament
i viabilitat econòmica i social.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a fer feina juntament amb les
administracions municipals i insulars de les nostres illes,
per invertir i disposar d’unes instal·lacions adequades i
suficients per a la pràctica de l’esport femení en les
diferents modalitats.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9693/20, relativa a cost de la insularitat i doble
insularitat per a estudiants de les Illes Balears, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

O)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure la problemàtica de les beques
universitàries en la negociació del Factor d’Insularitat del
REIB amb el Govern de l’Estat. 

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-071.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-072.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-014.pdf#page=117
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-051.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-051.pdf#page=24


4994 BOPIB núm. 88 -  19 de febrer de 2021

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incloure una dotació suficient del factor
d’insularitat del REIB en els Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2022, i que aquesta contempli específicament
la problemàtica de les beques universitàries amb l’objectiu
de compensar el cost afegit que representa la insularitat i la
doble insularitat per als estudiants de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 3 de febrer de 2021, rebutjà el Punt 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 11140/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de reforç ambulància
SVB per a la temporada turística a Menorca, amb el resultat
següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i
abstencions 0.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer de
2021, rebutjà els Punts 1 i 3 de la Proposició no de llei RGE
núm. 13643/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures urgents en matèria d'habitatge públic, amb el resultat
següent: 
• Punt 1: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 6 i

abstencions 2.
• Punt 3: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i

abstencions 0 (en segona votació, atès l'empat produït a la
primera).

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 4 de febrer de 2021, rebutjà els Punts
1, 10, 11 i 13 de la Proposició no de llei RGE núm. 17772/20,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures d'ajuda als

treballadors autònoms, tots ells amb el següent resultat: vots
emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de febrer de
2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9085/20, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a lliure elecció de la
llengua vehicular en el primer ensenyament, tots ells amb el
següent resultat: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
8 i abstencions 0.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de compareixença urgent del gerent de Son

Espases, Sr. Josep Pomar, sobre els motius de la no-
realització de proves per detecció de coronavirus als
pacients que hagin d'ingressar a l'Hospital de Son Espases
(RGE núm. 15865/20).

 La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 3 de febrer de 2021, acorda, per unanimitat, de
recaptar la compareixença esmentada a l'enunciat, sol·licitada
pel Grup Parlamentari Popular.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença urgent del gerent de l'Hospital

Mateu Orfila, Dr. Romà Julià Massip, sobre les causes del
cessament del cap de la UCI, Dr. Ramón Fernández-Cid
Bouza, en plena pandèmia (RGE núm. 16191/20).

 La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 3 de febrer de 2021, acorda, per unanimitat, de
recaptar la compareixença esmentada a l'enunciat, sol·licitada
pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

C)
Acord de compareixença del conseller de Model

Econòmic, Turisme i Treball sobre la notícia de la
imminent presentació d'un ERO per part de l'empresa
mallorquina Majórica (RGE núm. 15953/20).

 La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de febrer de 2021, acorda, per
unanimitat, de recaptar la compareixença esmentada a
l'enunciat, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Acord de compareixença del conseller de Model

Econòmic, Turisme i Treball sobre el mal funcionament de
les oficines del SEPE a les Illes Balears i les actuacions que
pensa dur a terme el Govern de les Illes Balears per
agilitar-lo (RGE núm. 17829/20).

 La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de febrer de 2021, acorda, per
unanimitat, de recaptar la compareixença esmentada a
l'enunciat, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Ajornament del debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 8532/20.

 A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
febrer de 2021, queda ajornada, la proposició no de llei
esmentada, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a retirada de
distincions a torturadors franquistes, a petició dels dits
esmentats.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de febrer de 2021, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1666/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política de reactivació en matèria turística
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, sobre la política de reactivació en
matèria turística.

Motivació del procediment d'urgència; Atesa la preocupació
existent en relació amb la reactivació del sector turístic i la
incertesa de cada a la propera temporada turística es fa
necessari i urgent que la cambra conegui les línies d'actuació de
la conselleria al respecte.

Palma, a 10 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de febrer de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1732/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a la gestió i la coordinació dels fons i instruments
financers europeus per a la recuperació econòmica i social
de la nostra comunitat autònoma per part del Govern de les
Illes Balears, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
1087/21.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari 
Ciudadanos presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
1087/21, relativa a coordinació i estratègia del Govern per a la
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presentació de projectes a finançar amb el Fons de Recuperació
Europeu Next Generation EU, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir una Comissió tècnica amb l'objectiu
d'aconseguir el màxim aprofitament de cadascun dels fons i
instruments financers europeus per a la recuperació econòmica
i social de la comunitat, així com a coordinar els projectes que
presentarà aquesta comunitat perquè siguin finançats pel Fons
de recuperació europeu (Next Generation UE).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa aquesta comissió tècnica en el marc
del Pacte de Reactivació de la Illes Balears perquè hi participin
els agents socials i econòmics de les Illes amb una visió
estratègica clara i consensuada.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que l'oficina tècnica avaluï els projectes i un sistema de
selecció independent, objectiu i transparent.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a coordinar i impulsar projectes estratègics, capaços
d'accelerar la nostra transformació competitiva, la transició
ecològica i la cohesió social i territorial en la mobilitat de la
nostra comunitat, i fer-la més digital, més resilient i millor
adaptada als reptes actuals i futurs.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que s'inverteixin aquests fons per salvar l'economia
balear i una oportunitat per transformar i modernitzar la nostra
comunitat autònoma, augmentant la competitivitat i la
sostenibilitat de les Illes Balears, alhora  que ajudin a generar
ocupació.

Palma, a 12 de febrer de 2021
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de febrer de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1537/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies
presentades el 2020 en relació amb l'incompliment de les
normes imposades per protegir la població de la COVID-19
a Balears.

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

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

Quin és el nombre de denúncies presentades el 2020 en
relació amb l'incompliment de les normes imposades per
protegir la població de la COVID-19 a Balears? Detallau-lo per
illes i desglossau-lo per Forces i Cossos de Seguretat i pels
inspectors de la CAIB.

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

B)
RGE núm. 1538/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies
tramitades el 2020 en relació amb l'incompliment de les
normes imposades per protegir la població de la COVID-19
a Balears.

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

Quin és el nombre de denúncies tramitades el 2020 en
relació amb l'incompliment de les normes imposades per
protegir la població de la COVID-19 a Balears? Detallau-lo per
illes i desglossau-lo per Forces i Cossos de Seguretat i pels
inspectors de la CAIB.

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

C)
RGE núm. 1539/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies
pendents de tramitar el 2020 en relació amb l'incompliment
de les normes imposades per protegir la població de la
COVID-19 a Balears.

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

Quin és el nombre de denúncies pendents de tramitar el
2020 en relació amb l'incompliment de les normes imposades
per protegir la població de la COVID-19 a Balears? Detallau-lo
per illes.

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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D)
RGE núm. 1540/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies no
tramitades per defecte de forma el 2020 en relació amb
l'incompliment de les normes imposades per protegir la
població de la COVID-19 a Balears.

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

Quin és el nombre de denúncies no tramitades per defecte
de forma o per un altre motiu, el 2020 en relació amb
l'incompliment de les normes imposades per protegir la
població de la COVID-19 a Balears? Detallau-lo per illes i
desglossau-lo per Forces i Cossos de Seguretat i pels inspectors
de la CAIB.

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

E)
RGE núm. 1541/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies
notificades als infractors el 2020 en relació amb
l'incompliment de les normes imposades per protegir la
població de la COVID-19 a Balears.

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

Quin és el nombre de denúncies notificades el 2020 als
infractors relacionades amb l'incompliment de les normes
imposades per protegir la població de la COVID-19 a Balears?
Detallau-lo per illes.

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

F)
RGE núm. 1542/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies i 
propostes de sanció notificades el 2020 en relació amb
l'incompliment de les normes imposades per protegir la
població de la COVID-19 a Balears.

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

Quin és el nombre de denúncies i propostes de sanció
notificades presentades el 2020 als infractors, relacionades amb
l'incompliment de les normes imposades per protegir la
població de la COVID-19 a Balears? Detallau-lo per illes.

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

G)
RGE núm. 1543/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i
quantia de multes cobrades el 2020 en relació amb
l'incompliment de les normes imposades per protegir la
població de la COVID-19 a Balears.

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

Quin és el nombre i la quantia de les multes cobrades el
2020, relacionades amb l'incompliment de les normes
imposades per protegir la població de la COVID-19 a Balears?
Detallau-los per illes.

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

H)
RGE núm. 1544/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies
presentades el 2021, fins a 31 de gener, en relació amb
l'incompliment de les normes imposades per protegir la
població de la COVID-19 a Balears.

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

Quin és el nombre de denúncies presentades el 2021, fins a
31 de gener, en relació amb l'incompliment de les normes
imposades per protegir la població de la COVID-19 a Balears?
Detallau-lo per illes i desglossau-lo per Forces i Cossos de
Seguretat i pels inspectors de la CAIB.

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

I)
RGE núm. 1545/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies
tramitades el 2020, fins a 31 de gener, en relació amb
l'incompliment de les normes imposades per protegir la
població de la COVID-19 a Balears.

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

Quin és el nombre de denúncies tramitades el 2021, fins a
31 de gener, en relació amb l'incompliment de les normes
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imposades per protegir la població de la COVID-19 a Balears?
Detallau-lo per illes i desglossau-lo per Forces i Cossos de
Seguretat i pels inspectors de la CAIB.

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

J)
RGE núm. 1546/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies
pendents de tramitar el 2021, fins a 31 de gener, en relació
amb l'incompliment de les normes imposades per protegir
la població de la COVID-19 a Balears.

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

Quin és el nombre de denúncies pendents de tramitar el
2021, fins a 31 de gener, en relació amb l'incompliment de les
normes imposades per protegir la població de la COVID-19 a
Balears? Detallau-lo per illes.

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 1547/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies no
tramitades per defecte de forma el 2021, fins a 31 de gener,
en relació amb l'incompliment de les normes imposades per
protegir la població de la COVID-19 a Balears.

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

Quin és el nombre de denúncies no tramitades per defecte
de forma o per un altre motiu, el 2021, fins a 31 de gener, en
relació amb l'incompliment de les normes imposades per
protegir la població de la COVID-19 a Balears? Detallau-lo per
illes i desglossau-lo per Forces i Cossos de Seguretat i pels
inspectors de la CAIB.

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 1548/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies
notificades als infractors el 2021, fins a 31 de gener, en
relació amb l'incompliment de les normes imposades per
protegir la població de la COVID-19 a Balears.

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

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

Quin és el nombre de denúncies notificades el 2021, fins a
31 de gener, als infractors relacionades amb l'incompliment de
les normes imposades per protegir la població de la COVID-19
a Balears? Detallau-lo per illes.

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 1549/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies i 
propostes de sanció notificades el 2021, fins a 31 de gener,
en relació amb l'incompliment de les normes imposades per
protegir la població de la COVID-19 a Balears.

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

Quin és el nombre de denúncies i propostes de sanció
notificades presentades el 2021. fins a 31 de gener, als
infractors, relacionades amb l'incompliment de les normes
imposades per protegir la població de la COVID-19 a Balears?
Detallau-lo per illes.

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 1550/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i
quantia de multes cobrades el 2021, fins a 31 de gener, en
relació amb l'incompliment de les normes imposades per
protegir la població de la COVID-19 a Balears.

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

Quin és el nombre i la quantia de les multes cobrades el
2021, fins a 31 de gener, relacionades amb l'incompliment de
les normes imposades per protegir la població de la COVID-19
a Balears? Detallau-los per illes.

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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O)
RGE núm. 1552/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a darrera convocatòria del Consorci de borses de
places per finançar projectes de millora o reconversió
turística.

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.

Quan va fer la darrera convocatòria del Consorci de borses
de places de la Conselleria de Turisme per finançar projectes
de millora o reconversió turística?

Palma, a 9 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

P)
RGE núm. 1553/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a doblers que té el Consorci de borses de places de
la Conselleria de Turisme a les entitats financeres.

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 d'euros té als bancs o a les entitats financeres el
Consorci de borses de places de la Conselleria de Turisme?

Palma, a 9 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

Q)
RGE núm. 1592/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègica de vacunació de la COVID-19 a les persones
amb greu dependència i a domicili i als cuidadors
d'aquestes persones.

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 Govern ha anunciat que a partir de dia 8 de febrer s'inicia
la vacunació del col·lectiu de persones gran dependents amb
residència al seu domicili:

1. Quin és el nombre de població diana, i quin és el nombre
total d'aquestes persones que té previst vacunar el Servei de
Salut?

2. En quin termini i data final, té previst haver vacunat el Servei
de Salut aquest col·lectiu?

3. Té previst vacunar el Govern les persones cuidadores que
acompanyen domiciliàriament aquestes persones dependents?
A quantes i quan?

Palma, a 9 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

R)
RGE núm. 1596/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
elaboració del Pla de conciliació de 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.

1. Com es troba l'elaboració del Pla de conciliació de Balears
(2a fase)?

2. Quin ha estat el treball realitzat?

Palma, a 9 de febrer de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

S)
RGE núm. 1597/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesa per a la conciliació i l'elaboració del Pla de conciliació
de 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.

Els diferents grups de treball que integren la Mesa de
conciliació:

1. Quantes reunions han mantingut?

2. Quines decisions i conclusions han adoptat?

3. De no haver finalitzat la feina, a data d'avui, quines qüestions
queden pendents?

Palma, a 9 de febrer de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

T)
RGE núm. 1598/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
aplicació del Pla de conciliació de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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En quina data té previst el Govern l'aplicació del Pla de
conciliació?

Palma, a 9 de febrer de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

U)
RGE núm. 1602/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la
contractació del projecte pilot de regeneració de l'aqüífer
del Migjorn de Menorca.

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 contractació del projecte pilot de
regeneració de l'aqüífer del Migjorn de Menorca?

Palma, a 9 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

V)
RGE núm. 1613/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla/estratègia del Servei de Salut de les Illes Balears per
descongestionar i reduir les llistes d'espera i demora a les
cirurgies programades i les consultes hospitalàries, amb el
previsible inici de la desescalada a la 3a onada de la
COVID-19.

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

Quina és l'estratègia de xoc, l'itinerari i els recursos que
preveu el Servei de Salut de les Illes Balears per actuar de
forma urgent en la reducció de llistes d'espera de les consultes
hospitalàries i de les cirurgies programades no urgents, que s'ha
incrementat per raons de l'augment de la incidència i la
saturació als centres sanitaris?

Palma, a 9 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

W)
RGE núm. 1619/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes al sector cultural del llibre per compensar
el sobrecost de la insularitat.

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.

Considera l'Institut d'estudis Baleàrics ajudar
econòmicament el sector cultural del llibre per compensar el
sobrecost de la insularitat?

Palma, a 10 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

X)
RGE núm. 1620/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a participació, cost i línies de feina de l'Institut
Ramon Llull en relació amb Balears.

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

Quina participació, amb quin cost i quines són les línies de
feina de l'Institut Ramon Llull en relació amb Balears?

Palma, a 10 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

Y)
RGE núm. 1621/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a inversió per traduir al català i adaptar la web de
la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de
Libreros (CEGAL) "todostuslibros".

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.

Pensa l'Institut d'estudis Baleàrics o d'Indústries Culturals
invertir en la traducció al català i l'adaptació de la web de la
Confederación española de Gremios y Asociaciones de
Libreros (CEGAL) "todostuslibros"?

Palma, a 10 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

Z)
RGE núm. 1656/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llei de polígons (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.

Els Acords de Bellver 2, signats el 21 de juny de 2019 pel
PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i Podemos, que fixen els
objectius d’actuació per a aquesta legislatura, a l’apartat de
“Model econòmic (Innovació i modernització)” anuncien:
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“Aprovarem una llei de polígons per millorar l’accés de les
empreses al sòl industrial d’acord a criteris de sostenibilitat”.

Quan trametrà el Govern de les Illes Balears el projecte de
llei de polígons al Parlament de les Illes Balears per al seu
tràmit, debat i aprovació?

Palma, a 10 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AA)
RGE núm. 1657/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llei de polígons (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.

Els Acords de Bellver 2, signats el 21 de juny de 2019 pel
PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i Podemos, que fixen els
objectius d’actuació per a aquesta legislatura, a l’apartat de
“Model econòmic (Innovació i modernització)” anuncien:
“Aprovarem una llei de polígons per millorar l’accés de les
empreses al sòl industrial d’acord a criteris de sostenibilitat”.

Per què demora el Govern de les Illes Balears la llei de
polígons, anunciada als Acords de Bellver 2 (juny de 2019)?

Palma, a 10 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AB)
RGE núm. 1658/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llei de polígons (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.

Els Acords de Bellver 2, signats el 21 de juny de 2019 pel
PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i Podemos, que fixen els
objectius d’actuació per a aquesta legislatura, a l’apartat de
“Model econòmic (Innovació i modernització)” anuncien:
“Aprovarem una llei de polígons per millorar l’accés de les
empreses al sòl industrial d’acord a criteris de sostenibilitat”.

Tindrà en compte l'estructura econòmica i productiva de
cada illa la futura llei de polígons, inclosa en els compromisos
d'actuació dels Acords de Bellver 2 /(juny de 2019)?

Palma, a 10 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AC)
RGE núm. 1659/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llei de polígons (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.

Els Acords de Bellver 2, signats el 21 de juny de 2019 pel
PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i Podemos, que fixen els
objectius d’actuació per a aquesta legislatura, a l’apartat de
“Model econòmic (Innovació i modernització)” anuncien:
“Aprovarem una llei de polígons per millorar l’accés de les
empreses al sòl industrial d’acord a criteris de sostenibilitat”.

Té intenció el Govern de les Illes Balears de consensuar la
futura llei de polígons amb els consells insulars, incorporant i
respectant el model territorial específic de cada illa?

Palma, a 10 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AD)
RGE núm. 1664/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
horaris nocturns TIB i SFM un cop s'aixequin les
restriccions.

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.

Un cop s'aixequin les restriccions, quins horaris nocturns té
previst el Govern per a TIB, Transport de les Illes Balears, i
SFM, Serveis Ferroviaris de Mallorca?

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

AE)
RGE núm. 1687/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
contracte laboral de Pau Llonch.

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 què consisteix el contracte realitzat a Pau Llonch, raper
independentista i exmilitant de la CUP, per ensenyar als
professors hip-hop en català?

Palma, a 11 de febrer de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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AF)
RGE núm. 1688/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
contracte laboral de Pau Llonch.

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.

A quant ascendeix el contracte realitzat a Pau Llonch, raper
independentista i exmilitant de la CUP, per ensenyar als
professors hip-hop en català?

Palma, a 11 de febrer de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AG)
RGE núm. 1701/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nombre de places de metges residents habilitades als centres
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
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de places habilitades com a metges
residents per a la realització de l'especialitat, a cadascun dels
centres del Servei de Salut de les Illes Balears? Se sol·licita
especificació del nombre per centre, illa, especialitat i any
(2015-2021).

Palma, a 11 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AH)
RGE núm. 1702/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ràtio de targetes sanitàries/usuaris envers professionals
mèdics 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
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de targetes sanitàries assignades al
nombre de facultatius (ràtios) del Servei de Salut de les Illes
Balears envers cadascuna de les zones del Servei de
Salut/zones sanitàries de cadascuna de les Illes Balears? Se
sol·licita especificació del nombre per illes/zones sanitàries.

Palma, a 11 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AI)
RGE núm. 1711/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
la contractació del Sr. Pau Llonch.

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

Quin és el cost de la contractació del Sr. Pau Llonch per
part del Govern o algun dels ens instrumentals que en depenen
per dur a terme el seu projecte educatiu de "fomentar la
consciència crítica en la joventut" i ensenyar als docents
"flow"?

Palma, a 11 de febrer de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AJ)
RGE núm. 1712/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment de contractació del Sr. Pau Llonch.

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

Quin és el procediment de contractació del Sr. Pau Llonch
per part del Govern o algun dels ens instrumentals que en
depenen per dur a terme el seu projecte educatiu de "fomentar
la consciència crítica en la joventut" i ensenyar als docents
"flow"?

Palma, a 11 de febrer de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AK)
RGE núm. 1713/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grup
de docents al qual va adreçat el projecte educatiu que
desenvoluparà a les Illes Balears el Sr. Pau Llonch.

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

A quin grup de docents va adreçat el projecte educatiu que 
el Sr. Pau Llonch desenvoluparà a les Illes Balears adreçat a
"fomentar la consciència crítica en la joventut" i ensenyar als
docents "flow"?

Palma, a 11 de febrer de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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AL)
RGE núm. 1726/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions des del Govern de les Illes Balears en el marc del
compliment de l'establert a la Llei 4/2015, de 23 de març, de
drets i garanties de la persona en el procés de morir (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.

La disposició addicional primera de la llei estableix que:
"Avaluació de la llei. La Conselleria de Salut elaborarà, en el
termini d'un any, un estudi sobre com moren els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears, que s'actualitzarà periòdicament
per permetre avaluar amb regularitat l'aplicació i els efectes
d'aquesta llei."

1. Quins i quants estudis ha elaborat la Conselleria de Salut i
Consum, des de l'entrada en vigor de la referida llei, sobre com
moren els ciutadans de les Illes Balears?

2. Quines actualitzacions s'han realitzat per permetre avaluar
amb regularitat l'aplicació i els efectes d'aquesta llei?

3. En cas que s'hagin realitzat els estudis i les actualitzacions
establertes en la llei i plantejades a la pregunta anterior, a quin
enllaç, portal i format, s'han publicat els estudis i les
actualitzacions, per a accés a la seva consulta i informació
pública?

Palma, a 12 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AM)
RGE núm. 1727/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions des del Govern de les Illes Balears en el marc del
compliment de l'establert a la Llei 4/2015, de 23 de març, de
drets i garanties de la persona en el procés de morir (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.

La disposició addicional tercera de la llei estableix que:
"Cures pal·liatives. L'administració pública sanitària, per al
millor compliment del que estableix aquesta llei en relació amb
la prestació de cures pal·liatives, procurarà una formació
específica d'alta qualitat als seus professionals en el seu àmbit
i promourà les mesures necessàries per disposar en el Sistema
Sanitari Públic de les Illes Balears del nombre i la dotació
adequats d'unitats de cures pal·liatives i equips de suport."

La disposició addicional segona de la llei estableix que:
"Difusió de la llei. La Conselleria de Salut habilitarà els
mecanismes oportuns per donar la màxima difusió a aquesta."

Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears des del termini d'entrada en vigor de la referida llei,

fins a avui, per al desenvolupament de les actuacions i els
mandats que es recullen en aquestes disposicions?

Palma, a 12 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de febrer de 2021, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1721/21, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a idoneïtat de Pau Llonch Mestre.

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

Sr. Martí March, considera que Pau Llonch Mestre és
l'adequat per formar els docents de Balears?

Palma, a 12 de febrer de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

B)
RGE núm. 1736/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
remodelació del Govern de les Illes Balears.

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

Sra. Armengol, quins criteris ha seguit per a la remodelació
del seu govern?

Palma, a 15 de febrer de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi



5004 BOPIB núm. 88 -  19 de febrer de 2021

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de febrer de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

C)
RGE núm. 1795/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern per a impuls de la col·laboració
publicoprivada en habitatge social i assequible.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quines mesures
planteja el Govern d'impuls a la col·laboració publicoprivada
per incrementar el parc d'habitatge social i assequible?

Palma, a 17 de febrer de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

D)
RGE núm. 1796/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment del
compromís sobre els salaris dels treballadors de les
empreses subcontractades d'IB3.

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

Pensa el Govern complir el compromís adquirit amb MÉS
per Menorca d'incrementar els salaris dels treballadors de les
empreses subcontractades d'IB3?

Palma, a 16 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 1797/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació entre la
transició energètica i la memòria democràtica.

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

Sra. Presidenta, ens pot revelar quin fil invisible uneix la
transició energètica i la memòria democràtica?

Palma, a 16 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

F)
RGE núm. 1798/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a vacunació dels grans dependents.

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

Sra. Presidenta, com pensa solucionar els problemes de
vacunació que s'han presentat a diferents municipis a l'hora
d'immunitzar els grans dependents que viuen als seus
domicilis?

Palma, a 17 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

G)
RGE núm. 1799/21, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a basses de regants que no estan
en funcionament.

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, ens pot dir quines basses de regants no
estan en funcionament?

Palma, a 17 de febrer de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

H)
RGE núm. 1800/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ajudes específiques per a Balears després de les reunions
mantingudes amb diversos membres del Govern central.

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

Sra. Armengol, quines ajudes específiques ha aconseguir
per a les Balears de les reivindicacions que ha dut a terme a les
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seves reunions amb diversos ministres de Sánchez aquesta
setmana?

Palma, a 17 de febrer de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

I)
RGE núm. 1801/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, després de la compareixença de la
consellera de salut del passat 9 de febrer, continua mantenint
que cap càrrec públic no ha estat vacunat en contra del
protocol?

Palma, a 17 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

J)
RGE núm. 1802/21, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a fosses de la Guerra Civil.

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

Sr. Yllanes, quants de doblers pensen gastar per obrir fosses
de la Guerra Civil durant aquest any?

Palma, a 17 de febrer de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

K)
RGE núm. 1803/21, de la diputada Maria Antònia

García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
celebració d'esdeveniments i festivals musicals per a la
temporada 2021.

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

Quins escenaris preveu el Govern per a la celebració
d'esdeveniments i festivals musicals per a la temporada 2021?

Palma, a 17 de febrer de 2021
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

L)
RGE núm. 1804/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recuperació del tràfic comercial en el Port de Sant Antoni
Abad.

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

Com es posiciona el nou conseller de Mobilitat i Habitatge
en relació amb la recuperació del tràfic comercial en el Port de
Sant Antoni Abad?

Palma, a 17 de febrer de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

M)
RGE núm. 1805/21, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
del Sr. Gabriel Torrens com a director general
d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural.

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

Quina valoració fa la consellera d'Agricultura de la gestió
del Sr. Gabriel Torrens com a director general d'Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural?

Palma, a 17 de febrer de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

N)
RGE núm. 1806/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada abusiva
dels preus del transport marítim entre illes.

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

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears per tal
d'evitar la pujada abusiva dels preus del transport marítim entre
illes?
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Palma, a 17 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

O)
RGE núm. 1807/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard
en les valoracions de discapacitat.

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

Considera el Govern que s'han pres les mesures necessàries
i urgents per tal de solucionar els retards de les valoracions de
discapacitat?

Palma, a 17 de febrer de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

P)
RGE núm. 1808/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció als
pacients.

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 els pacients reben
una atenció correcta?

Palma, a 17 de febrer de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

Q)
RGE núm. 1809/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estratègia de l'AETIB de cara a la temporada 2021.

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

Quina serà l'estratègia de l'AETIB de cada a la temporada
2021?

Palma, a 17 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

R)
RGE núm. 1810/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de la gestió en matèria universitària.

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.

Pensa el Govern millorar la seva gestió en matèria
universitària?

Palma, a 17 de febrer de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

S)
RGE núm. 1811/21, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a
autònoms i PIME afectats pels tancaments.

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

Sra. Armengol, considera que ha fet tot el possible per
ajudar els autònoms i les PIME afectats pels tancaments?

Palma, a 17 de febrer de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

T)
RGE núm. 1812/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a limitació de
trasplantaments de vinyes.

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

Està segura aquesta conselleria que la decisió adoptada
sobre la limitació de trasplantaments de vinyes a la nostra
comunitat és l'encertada respecte de la diversificació de la
nostra economia?

Palma, a 17 de febrer de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 de febrer de 2021, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió
següents.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1571/21, de la diputada Maria Esperança

Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a compliment de la ràdio i la televisió de les Illes
Balears amb la Llei 5/2013, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Creu que la ràdio i la televisió de les Illes balears
compleixen amb l'article 8 de la Llei 5/2013, d'1 d'octubre,
audiovisual de les Illes Balears?

Palma, a 9 de febrer de 2021
La diputada
Esperança Sans i Regis

B)
RGE núm. 1643/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
de millora de la subtitulació d'IB3, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines mesures per millorar la subtitulació d'IB3 tenen
previstes?

Palma, a 10 de febrer de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

C)
RGE núm. 1686/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes
Balears, relativa a diferències de sou entre els treballadors
d'IB3, davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, com explica que fent la mateixa feina hi hagi 
diferències de sou de fins a 10.000 euros anuals entre els
treballadors d'IB3?

Palma, a 9 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 1689/21, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
captar el públic jove, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina estratègia segueix l'EPRTVIB per captar el públic
jove?

Palma, a 11 de febrer de 2021
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

E)
RGE núm. 1690/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a contingut musical
d'origen eivissenc, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines considera, la Direcció General de l'EPRTVIB, que
són les causes que han portat al desequilibri de contingut
musical d'origen eivissenc en relació amb la resta d'illes, en les
publicacions i emissions de l'EPRTVIB?

Palma, a 11 de febrer de 2021
El diputat
Jordi Marí i Tur
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F)
RGE núm. 1691/21, de la diputada Irene Triay i

Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 8 de
març, Dia Internacional de la Dona, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins continguts especials tenen programats de cara al 8 de
març, Dia Internacional de la Dona?

Palma, a 11 de febrer de 2021
La diputada
Irene Triay i Fedelich

G)
RGE núm. 1692/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció i
programació de continguts esportius, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Els esdeveniments esportius i els espais per a l'activitat
física s'han anat adaptant a la crisi sanitària de la COVID-19,
com afecta aquesta realitat a la producció i la programació de
continguts esportius?

Palma, a 11 de febrer de 2021
El diputat
Joan Mascaró i Bosch

H)
RGE núm. 1693/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
continguts d'IB3 Ràdio i Televisió, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, creu que els continguts d'IB3 Ràdio i Televisió
s'ajusten als principis d'interès i servei públic?

Palma, a 11 de febrer de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

I)
RGE núm. 1694/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
prohibició a una professional que treballa a l'EPRTVIB a
participar en un col·loqui perquè la presentarien com a
periodista d'IB3, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina valoració fa el director de l'EPRTVIB envers els fets
que Dalton Audiovisual, la productora que gestiona actualment
els informatius d'IB3, el passat mes de gener no va permetre a
la periodista Marta Bergas participar a un col·loqui sobre
llengua i periodisme organitzat per l'Escola Municipal de
Mallorquí de Manacor, per motius que seria presentada "com
a periodista d'IB3"?

Palma, a 11 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

J)
RGE núm. 1697/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adjudicatària d'informatius d'IB3 i clima laboral,
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Creu que la nova adjudicatària dels informatius d'IB3
millora el clima laboral d'aquest col·lectiu?

Palma, a 10 de febrer de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

K)
RGE núm. 1698/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tractament dels diferents grups polítics als
informatius d'IB3, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Creu vostè que la presència dels diferents grups polítics als
informatius d'IB3 és similar en el seu tractament?
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Palma, a 10 de febrer de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

L)
RGE núm. 1699/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiència d'IB3, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quina situació es troba l'audiència d'IB3 tant a ràdio com
a televisió?

Palma, a 10 de febrer de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

M)
RGE núm. 1700/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a vet a
la periodista marta Bergas, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Vist el vet a la periodista Marta Bergas -redactora
d'informatius des de 2008- com a periodista d'IB3 a un
col·loqui sobre llengua i mitjans de comunicació, a més d'altres
conflictes i queixes que han fet públics altres treballadors, com
valora la relació entre la nova concessionària Dalton
Audiovisual i els treballadors subrogats i quina valoració fa
d'aquest i altres conflictes?

Palma, a 11 de febrer de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de febrer de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1532/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a realització de tests d'antígens gratuïts a alumnes
i personal de la Universitat de les Illes Balears, 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: Atesa la necessitat que
els test d'antígens es realitzin el més aviat possible i puguin així
ajudar a detectar i frenar possibles casos de COVID-19 en
l'àmbit de la Universitat de les Illes Balears, es fa necessari i
urgent que el Parlament adopti un acord al respecte a fi
d'impulsar aquesta acció.

Les Illes Balears viuen, i han viscut, una situació crítica per
la transmissió de la COVID-19 a les illes. Els joves, assenyalats
com un col·lectiu responsable de contagis, tenen la necessitat
d’ajuntar-se per poder anar a classe o de viatjar a una altra
comunitat autònoma per cursar altres estudis.

Això suposa que aquest col·lectiu s’exposi a patir les
conseqüències del virus i augmenti la transmissió al nostre
territori. Durant les properes setmanes milers d’alumnes
tornaran a les aules de la UIB per reprendre les classes del
segon semestre.

Per tant, com es fa a altres comunitats autònomes, com ara
la Comunitat de Madrid, és necessari la realització d’un
cribratge entre els joves de les Illes per alentir la transmissió
del virus. L’opció més fiable suposaria fer proves PCR, però
per augmentar la rapidesa, consideram l’opció de realitzar test
d’antígens.

La directora general de Salut, Maria Antònia Font, va
afirmar el passat 26 de juny de 2020 que “els joves no tenen
una percepció del risc”. Les institucions han de respondre a
aquest sector de la societat per garantir la seva seguretat i per
no estigmatitzar-lo com s’ha fet anteriorment des de les
mateixes institucions.

La recuperació dels diferents sectors productius i econòmics
de les Illes Balears passa per la vacunació i per immunitzar la
majoria de la població. Encara així, els controls per saber qui
està contagiat serveixen per aturar la cadena de contagis i
millorar la condició sanitària a les Illes.

Alguns espais de la Universitat de les Illes Balears -entre
altres ubicacions- podrien ser utilitzats per realitzar els tests per
així assegurar que es realitzen en unes condicions sanitàries que
assegurin la seguretat dels treballadors i dels joves durant la
realització de les proves.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar tests d’antígens gratuïts als alumnes i al
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personal de la Universitat per detectar la transmissió de la
COVID-19 entre els joves.

Palma, a 5 de febrer de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 1534/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a establiment de
quitança als crèdits ICO i ISBA per la COVID-19, davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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

L'article 29 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, va
aprovar una línia d'avals de l'Estat de fins a 100.000 milions
d'euros per facilitar el manteniment de l'ocupació i compensar
els efectes econòmics de la crisi sanitària produïda per la
COVID-19. Els avals s'atorguen al finançament concedit per les
entitats financeres per facilitar l'accés al crèdit i liquiditat a
empreses i autònoms.

Aquesta línia s'ha anat ampliant al llarg de la durada de la
pandèmia.

També el Govern de les Illes Balears, la Conselleria
d'Hisenda, va aprovar la Resolució de 25 de març de 2020 per
la qual s'aprova la convocatòria extraordinària per a l'any 2020
d'ajuts a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les
Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA,
SGR, d'operacions de finançament de liquiditat per mitigar el
possible impacte derivat de l'escenari de contenció reforçada
del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19.

Aquesta línia també s'ha anat ampliant al llarg de la durada
de la pandèmia.

Així, són molts les empreses i els autònoms que s'han acollit
a aquests instruments i que en un termini relativament breu han
de fer front al pagament de les corresponents quotes de retorn
del crèdit obtingut. No es pot perdre de vista que estam davant
uns mecanismes de liquiditat que no deixen de ser crèdits
bancaris avalats pels poders públics. Per tant, els empresaris i
autònoms han de retornar el 100% del crèdit i fer front als
interessos i altres obligacions.

Certament l'Estat ha aprovat canvis que permeten sol·licitar
l'allargament del termini per pagar (tres anys extra, fins a un
màxim de vuit, originàriament el termini màxim era de cinc
anys). A més, també s'ha permès allargar el període de
carència, avantatges que s'han de valorar positivament si bé
requereix el compliment d'una sèrie de requisits, per exemple
no tenir impagaments, cosa complicada en aquests moments.
Sigui com sigui, és evident que aquest deute condiciona

l'activitat de l'empresa i pot suposar una càrrega que dificulti
enormement la seva reactivació.

La conversió parcial d'aquests instruments en ajudes
directes a fons perdut alleujaria de forma molt important la
càrrega financera de les empreses i els autònoms i podria donar
viabilitat a un teixit productiu que en aquests moments té un
evident dèficit de múscul i de moviment econòmic per aguantar
la pressió. A més a més, aquesta conversió també podria
eliminar futurs problemes pel sector bancari en forma de
morositat i litigiositat. En aquest sentit convé tenir en compte
que entitats com l'FMI, l'AFME (Association for Financial
Markets in Europe) i el Banc d’Espanya conclouen que existeix
un risc alt d’insolvències, per això convé actuar de forma
anticipada, sempre seria millor rescatar ara empreses que haver
de rescatar la banca. Lògicament el percentatge de quitança
dels préstecs que es convertirien en ajudes directes a fons
perdut s’hauria de modular d’acord amb les circumstàncies
concurrents, especialment segons l’afectació econòmica al
sector i si hi ha hagut obligació de tancament o no.

Aquesta quitança es podria aplicar en part de forma
immediata i en una altra part al llarg del període d’amortització
i es podria haver de registrar com a reserves no distribuïbles
d’implicar una prohibició de repartiment de dividends durant
un determinat període, d’aquesta forma s’evitaria un impacte
fiscal negatiu i es maximitzaria la millora de la solvència
empresarial.

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 estudiar la conversió parcial de la línia d'avals ICO per
la COVID-19 en ajudes directes a fons perdut a les empreses i
als autònoms i que això suposi una quitança dels crèdits o les
obligacions contretes d'aproximadament un 40% de la quantitat
que cada empresari o autònom.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la conversió parcial de la línia de suport
ISBA per la COVID-19 en ajudes directes a les empreses a
fons perdut a les empreses i als autònoms i que això suposi una
quitança dels crèdits o les obligacions contretes
d'aproximadament un 40% de la quantitat que cada empresari
o autònom ha de retornar.

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom
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C)
RGE núm. 1568/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a compliment del pactat en el III Conveni
Col·lectiu de Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries,
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.

Després de més de deu anys esperant una renovació del seu
conveni col·lectiu, el 23 d'abril de 2019 (BOE núm. 143 de 15
de juny de 2019) els treballadors i les treballadores de les
diferents autoritats portuàries, entre d'altres, Autoritat Portuària
de Balears, van aconseguir que es renovés, la qual cosa queda
plasmada al III Conveni Col·lectiu de Ports de l'Estat i
Autoritats Portuàries.

És una realitat que el treball dut a terme per aquest personal
durant aquesta pandèmia, COVID-19, és encomiable, perquè
gràcies a la seva labor s'ha pogut salvaguardar el trasllat
principalment de mercaderies a tot l'Estat i més si tenim en
compte que la majoria no han comptat amb els mitjans de
protecció suficients per dur a terme el seu treball.

La realitat és que un any i mig després de la signatura
d'aquest conveni, no s'ha fet realitat i no s'ha complert. És per
això que els diferents sindicats del sector, entre ells UGT i
CCOO, s'han unit i han començat una sèrie de reivindicacions
per reclamar al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda
Urbana que es compleixin els acords del dit III Conveni
Col·lectiu.

Després d'una primera reunió el mes de desembre passat, la
resposta de Ports de l'Estat ha estat sempre que no disposen de
l'autorització d'aplicació per part de la CECIR (Comissió
Executiva de la Comissió Interministerial de Retribucions) dels
increments salarials pactats, tant dels de l'any 2019, com dels
de l'any 2020.

En aquest conveni es va acordar un 2,3% d'increment per a
2020 i un 0,9% per a 2021. La realitat és ben diferent i fins al
moment no s'han fet realitat els pactes. Davant aquesta situació,
que afecta uns 45000 treballadors estatals, entre ells els de les
Illes Balears, han iniciat una sèrie de mobilitzacions que han
començat amb un tancament indefinit d'alguns a la seu de Ports
de l'Estat, al Ministeri de Foment a Madrid. A això se sumaran
altres iniciatives, arribant si pot ser a una vaga general, que
implicaria molts problemes per a la recepció de
subministraments de tota mena a les nostres illes, complicant
encara més la situació actual creada per la pandèmia de la
COVID-19.

És per això que des del Grup Parlamentari Popular volem
demostrar el nostre suport a aquest col·lectiu de treballadors i
presentem la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a enviar un requeriment al Ministeri d'Hisenda
(CECIR) perquè s'autoritzin les partides econòmiques que

donin compliment al III Conveni Col·lectiu de Ports de l'Estat
i Autoritats Portuàries i es facin efectives.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el president d'Autoritat
Portuària de Balears a reunir-se de manera urgent amb el
president de Ports de l'Estat, Sr. Francisco Toledo, i el ministre
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Sr. Ábalos, per
exigir que es compleixin tots els acords signats i aprovats en el
III Conveni Col·lectiu de Ports de l'Estat i Autoritats
Portuàries.

Palma, a 1 de febrer de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 1569/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a propostes urgents sobre millores en les condicions
laborals dels professionals de les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat (FCSE) així com incrementar la
seguretat ciutadana 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Donada la urgència
d'aplicar les mesures que proposa la proposició no de llei el
més aviat possible als integrants dels Cossos i Forces de
seguretat de l'Estat i que puguin així beneficiar-se d'aquestes
condicions laborals com més aviat millor, es fa necessari i
urgent que el Parlament es pronunciï sobre aquest tema.

Estem travessant la pitjor crisi sanitària conseqüència de la
pandèmia de la COVID-19 a nivell mundial, un dels efectes de
la qual ha derivat en una profunda crisi econòmica
generalitzada, la qual cosa ens fa disparar les alarmes i hem de
poder preveure, dotar i motivar dels recursos i mitjans
necessaris de seguretat a les nostres Illes.

Els ciutadans de Balears som afortunats de poder viure en
qualsevol de les illes, encara que és cert que tenim aspectes que
ens limiten els temps de resposta davant algunes emergències
i situacions especials per rebre reforços de la península.

Entenem com a seguretat ciutadana, l'acció integrada que
desenvolupen l'Estat i la resta de les administracions, amb la
col·laboració de la ciutadania destinada a assegurar la seva
convivència pacífica, l'eradicació de la violència i la utilització
de les vies i els espais públics.

Tot això fa necessari disposar d'unes plantilles estables de
les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a Balears, així com
recullen els seus estudis interns quant a efectius i mitjans
necessaris per prestar un servei d'acord amb les necessitats que
precisen la societat i els temps actuals.
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Per poder incentivar i aconseguir aquesta finalitat hem
d'atendre i reconèixer els seus drets i convenis laborals, així
com actualitzar-los com qualsevol altre col·lectiu i/o
treballadors públics es mereixen.

La plantilla d'aquests professionals està formada per un
nombre important de guàrdies civils i policies nacionals de la
península, la qual cosa fa que aspectes com la insularitat, la
connectivitat i preus disparats de l'habitatge, siguin aspectes
negatius per poder consolidar les seves carreres professionals
entre nosaltres i provocar una important rotació permanent en
les plantilles, afectant en segons quins aspectes el mateix
servei.

En l'actualitat el catàleg de PN és de 1.767 i el de GC és de
2.264. hi ha un dèficit de 218 PN i 344 GC a Balears.

Un important greuge el trobem amb la gran diferència en el
complement de residència entre Balears i Canàries, la qual cosa
genera una situació d'interinitat permanent en les plantilles de
la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les nostres illes, més
agreujat a Eivissa, Formentera i Menorca, on el complement de
residència és tres vegades inferior al de les illes menors de
Canàries, això incideix que aquestes destinacions siguin les
darreres a ser cobertes.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular proposa la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix, agraeix el treball
i la professionalitat dels efectius que formen les nostres Forces
i Cossos de Seguretat de l'Estat destinades a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat,
que es faci efectiva la clàusula vuitena de l'Acord d'Equiparació
Salarial i s'aprovi una Llei de retribucions bàsiques que no
permeti desigualtats salarials amb els cossos policials
autonòmics.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
reconèixer i concedir a tots els Guàrdies Civils i Policies
Nacionals que presten el seu servei públic a Balears, el mateix
complement de residència que tenen els seus companys a
Canàries amb efecte retroactiu des d'1 de gener 2021.

4. El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de les Illes
Balears a reservar un nombre d'habitatges protegits per als
agents que vinguin a prestar el seu servei públic a Balears a les
diferents illes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat,
a recuperar el dret que s'aboni el desplaçament dels agents de
les Forces i Cossos de l'Estat que, no sent de les Illes Balears,
presten el seu servei en aquesta comunitat autònoma, perquè
aquests puguin visitar els seus familiars; tal com tenen vigent
els seus companys a Canàries.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
dotar dels recursos necessaris humans i materials, així com
recullen els reglaments interns que avui dia no es compleixen.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè negociï i reconegui aquest greuge que pateixen totes les
associacions professionals de Guàrdies Civils i dotar-la de
partida econòmica en els pròxims pressupostos de l'Estat,
d'igual manera que disposen els altres col·lectius de seguretat,
com la Policia Nacional, Policies Autonòmiques per exercir les
seves accions sindicals i poder tenir garantits els mateixos drets
com a empleats públics.

Palma, a 9 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 1570/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a reconeixement del treball dels funcionaris de
presons com a agents de l'autoritat, la seva justa
equiparació i millores laborals en els centres de les Illes
Balears, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

El funcionari d'Institucions Penitenciàries pertany a
l'Administració Central Civil de l'Estat, dins del Ministeri de
l'Interior, igual que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. El
seu treball es regeix per la Llei orgànica general penitenciària
i el Reglament penitenciari espanyol.

La seva principal comesa va dirigida a treballar amb
persones que estan privades de llibertat, i la finalitat primordial
del seu treball és la retenció i la custòdia dels detinguts presos
i penats garantint la seguretat interior de l'establiment
penitenciari.

El treball d'un funcionari d'institucions penitenciàries és un
treball dur, desagradable i la majoria de les vegades perillós per
a l'entorn en què desenvolupen la labor de prevenció i custòdia,
independentment del delicte que hagin comès els reclusos.

Un estudi recent diu que el 84% dels interns que hi ha ara
mateix té un problema de salut mental. És el cos més injuriat i
menys conegut de l'Administració de l'Estat en treballar en un
règim tancat per raons de seguretat. La falta de funcionaris les
condicions de treballs es fan dures, sent objectes d'amenaces,
agressions, havent d'intervenir en conflictes i alteracions als
patis (entre interns), que al final acaben minant la salut, amb
contusions, molt estrès, baixes laborals.

Aquest col·lectiu professional sofreix vicissituds i, a
vegades, agressions greus. Així, en 2019 el Ministeri de
l'Interior ha registrat 239 atacs a funcionaris de presons i en els
últims sis anys, la xifra és de 2.200.

En l'actualitat tots els centres penitenciaris tenen un
important dèficit de personal: vacants funcionaris C.
Penitenciari de Mallorca un 9,46% 44 places, en el CIS un
13,28% 10 places, en el Centre d'Eivissa un 16,83% 17 places
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i a Menorca un 9,32% 11 places. Vacants personal laboral C.
Penitenciari de Palma 15 places, en el CIS 4 places, en el
Centre d'Eivissa 2 places i a Menorca 7 places.

Existeix una necessitat urgent de reconeixement del treball
dels funcionaris de presons com a agents de l'autoritat, en ares
a la defensa i la seguretat jurídica dels empleats; juntament amb
un sistema de cobertura jurídica, així com la reclassificació dels
centres penitenciaris en considerar  que no poden existir nou
categories diferents, amb retribucions diferents, però amb
similars funcions.

Es fa necessari una equiparació salarial, una llei específica
per als funcionaris de presons ha de contemplar una justa
equiparació, així com abordar l'envelliment de la plantilles.
Això suposa un reforç d'un dels pilars bàsics del sistema
penitenciari, ja que és imprescindible la creació d'una carrera
professional real per a aquest col·lectiu, que reguli els llocs,
funcions i les seves especificitats, amb la fi que deixin d'estar
diluïts en els cossos generals de l'Administració General de
l'Estat.

El Grup del Partit Popular en el Congrés dels Diputats l'any
2018 va portar una iniciativa d'una proposició de llei per
declarar els funcionaris de presons com “agents de l'autoritat”,
que va ser bloquejada mitjançant l'argúcia de no designar
ponents per començar la seva tramitació.

Si en 2018 el Partit Popular va presentar aquesta petició, ara
es fa més urgent amb més necessitat amb les circumstàncies
que travessem amb el COVID que el Govern d'Espanya
reconegui aquesta consideració i concedeixi a aquest col·lectiu
d'una major seguretat jurídica en l'exercici de les seves funcions
fins ara inexistent.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular proposa la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix, agraeix el treball
i la professionalitat de tots els treballadors d'institucions
penitenciàries que presten els seus serveis en els diferents
centres penitenciaris de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que modifiqui la Llei general penitenciària 1/1979 per
reconèixer la condició d'agent de l'autoritat als funcionaris de
presons en l'exercici de les seves funcions.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a negociar amb els representants sindicals per una equiparació
del plus d'insularitat igual que perceben els mateixos 
treballadors a les Illes Canàries.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a solucionar de manera urgent el trasllat d'un reclús, quan es
produeixi una agressió contra un funcionari en un termini
màxim de 72 hores.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a millorar
les condicions professionals i laborals dels funcionaris de
presons, així com a incrementar el complement específic de

cada funcionari, eliminant les diferències retributives que
existeixen en l'actualitat, seguint el següent compromís trianual:
• El 2021, un increment lineal anual consolidable de 3.500

euros, en el complement específic de tots els llocs de treball
adscrits a institucions penitenciàries de l'Administració
General de l'Estat, equivalent a un increment de 250 euros
mensuals.

• El 2022, s'incrementarà en dos nivells el nivell de
complement de destí de tots els llocs de treball
d'institucions penitenciàries de l'AGE i -en els supòsits en
què això no fos possible pels límits en els intervals de nivell
de complement de destí de cada subgrup de funcionaris-
s'assignarà una quantia equivalent a l'increment dels nivells
en el complement específic. A més, s'incrementarà, de
manera lineal, el complement específic en 600 euros anuals,
equivalents a 50 euros mensuals i s'aplicarà a tots els llocs
de treball d'institucions penitenciàries de l'AGE. Totes dues
mesures tindran caràcter consolidable.

• El 2023, s'assignarà un fons addicional de 30 milions
d'euros, que s'acumularà a les mesures retributives
anteriorment assenyalades. Per al repartiment d'aquest fons,
el Ministeri de l'Interior elaborarà un estudi que se centrarà
en una nova classificació actualitzada dels actuals nou
grups en què es divideixen les institucions penitenciàries,
sense que en cap cas aquesta reordenació no pugui
perjudicar salarialment a cap d'ells.

• L'Administració General de l'Estat determinarà l'extensió de
totes aquestes mesures retributives al personal laboral
adscrit o dependent de les institucions penitenciàries de
l'AGE, en el marc de la negociació del Conveni Únic amb
les Organitzacions Sindicals.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que reconegui el dèficit de la plantilla i es comprometi en els
dos pròxims anys cobrir totes les places vacants dels
funcionaris de presons en els diferents centres de Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya,
que es reclassifiquin els centres penitenciaris en considerar que
no poden existir nou categories diferents, amb retribucions
diferents, però amb similars funcions.

Palma, a 9 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

F)
RGE núm. 1593/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures per a la supervivència de les agències de
viatges davant les conseqüències de la COVID-19, davant
la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Donada la importància
d'aplicar aquestes mesures que proposa aquesta iniciativa el
més aviat possible i atesa la greu situació que pateixen les
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agències de viatge, es fa necessari i urgent donar un impuls a
aquest sector i per tant consideram necessari que la cambra es
pronunciï al respecte i impulsi l'acció de Govern amb aquestes
iniciatives.

Balears és el territori que més durament està patint les
conseqüències de la crisi sanitària, líder en xifres d’atur, en
caiguda del PIB, en caiguda de la producció industrial, amb la
pèrdua de 13M de turistes el 2020, amb 12.000M€ manco en
turisme.

Davant la greu i dilatada situació generada per la pandèmia,
el teixit productiu de les nostres illes, autònoms, PIME i
empreses, s’està veient severament danyat de tal manera que la
seva supervivència no únicament es troba amenaçada, sinó que
ja s’està fent palès que una important part no tornarà a poder
obrir mai més.

El Partir Popular des del principi hem estat fent propostes
per tal de desenvolupar mesures d’ajuda als autònoms, les
PIME, les empreses i les famílies amb l’objectiu de mantenir el
nostre teixit productiu i, en conseqüència, els llocs de feina,
propostes per desenvolupar polítiques basades a constituir
corredors segurs amb els nostres principals mercats emissors i
per constituir Balears com a destinació segura i així
comunicar-ho, o propostes per impulsar el turisme interior i
impulsar els bons turístics, entre moltes altres.

Està quedant palès amb els darrers esdeveniments que es fa
urgent prendre mesures de manera contundent per evitar la
destrucció d’aquest teixit productiu i del sector turístic.

A Balears es comptabilitzen 250 agències de viatges amb
1.800 treballadors i facturen més de 1.000M€ però davant la
crisi COVID-19 han estat greument afectades i el 2020 s’han
tancat l’any amb un 92% manco de facturació, amb unes
pèrdues molt importants. Han tancat el 25% de les agencies
amb la destrucció de 500 llocs de feina, i a nivell nacional el
seu volum de negoci ha davallat un 95%, i amb tota seguretat
un 40% no tornaran a obrir mai mes.

Han estat afectades no únicament per les pèrdues
provocades per la manca de mobilitat o per l’estat d’alarma i
confinament sinó que també han perdut tot el que s’havia venut
els tres primers mesos de 2020, i a més ho han hagut de tornar.

A les Balears les companyies aèries ja han reduït vols
programats, els viatges de l’IMSERSO es van cancel·lar, i
l’increment de contagis i restriccions de mobilitat estan fent de
cada vegada més evident que la supervivència de les AAVV,
sense ajuda, serà del tot impossible.

A més, el retard en el pagament per part de les línies aèries
davant les cancel·lacions provocades per l’estat d’alarma afecta
molt la liquiditat de les agències, per la qual cosa vam presentar
una esmena a la PNL de Grup Parlamentari de El Pi, núm.
8171/2020 demanant que es consideressin les AAVV com a
afectades per les circumstàncies que s’exposaven a la PNL, per
la manca de reintegrament dels imports dels bitllets d’avió dels
vols cancel·lats per part de les companyies aèries com a
conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la COVID-19 i
que s'impulsessin mesures per regularitzar aquesta situació,
punt que va ser aprovat però que no sabem en quina situació es
troba.

De fet, AVIBA a principi de gener d’enguany ja va
manifestar que fins el març seria molt complicat per al seu
sector, que ja es preparaven ERO, i uns dies després, davant la
decisió del Govern de donar ajudes directes a uns sectors i a
uns altres no, la patronal va expressar que no entenia aquest
criteri, continuant amb les reivindicacions per tal de obtenir
alguna resposta per part del Govern balear i del Govern central.

Per tot l’exposat el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern balear a dotar de manera urgent d’ajudes directes
a fons perdut o bé un fons de suport financer i/o de
recapitalització per al sector de les agències de viatges, de la
mateixa manera que destinar Fons Europeus Next Generation,
per garantir la viabilitat i la sostenibilitat de les agències de
viatges.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a la mobilització de recursos provinents del Fons de suport a la
solvència d'empreses estratègiques per evitar la destrucció
massiva del teixit productiu de les agències de viatges.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mantenir els ERTO per causa de força major o per
impediment o limitacions d’activitats en aquest cas, de les
agències de viatges fins a la definitiva normalització de
l’activitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a la creació per part del Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme d’un programa extraordinari d’incentius al consum
directe i al gaudi de productes, serveis i experiències turístiques
a Espanya, mitjançant les agències de viatges per combatre la
pèrdua de la seva activitat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar la creació i la posada en marxa dels bons
turístics, amb l’objectiu d’estimular el turisme interilles i
dinamitzar l’economia, en el moment i les condicions que
sanitàriament sigui possible i que s’acordin amb el sector
turístic.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
conjuntament amb AESA i la col·laboració del Govern balear,
a adoptar amb caràcter d’urgència totes les mesures necessàries
per tal de garantir el compliment del Reglament (CE)
261/2004, fent efectiu el reemborsament de tots els bitllets
cancel·lats per les companyies aèries durant el confinament.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer feina conjuntament amb la CEAV i amb la col·laboració
del Govern balear, per tal d’efectuar les modificacions urgents
de la normativa de viatges combinats, inclosa en el Reial decret
legislatiu 1/2007, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i altres lleis
complementàries, fent especial menció a la responsabilitat que
suporten les agències de viatges, que hauria de ser solidària
entre tots els participants en l'organització del paquet turístic.



BOPIB núm. 88 -  19 de febrer de 2021 5015

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern balear a impulsar conjuntament la reconversió de
les formes tradicionals de comercialització de les agències de
viatge, accelerant la transformació digital per tal de garantir la
seva productivitat i sostenibilitat a la era post-COVID-19,
mitjançant el desenvolupament de nous models de negoci amb
eines de Business Intelligence i Big Data AnalYtics, dirigits a
aconseguir la segmentació de nínxols de mercat i la
personalització de les ofertes, la flexibilització de la política de
cancel·lacions i d’altres reptes futurs.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern balear a fer feina conjuntament per tal d’impulsar
la requalificació tècnica dels agents de viatge en la seva
condició d’assessors i consultors de la indústria turística i de
viatges, actuant com a prescriptors de destí i implementant la
seva capacitació.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
amb la col·laboració del Govern balear, a estudiar l’establiment
d’aquells mecanismes necessaris mitjançant una adequada
col·laboració amb l’administració autonòmica per possibilitar
que aquelles agències de viatge franquiciades que no disposin
de llicència pròpia, puguin accedir en igualtat de condicions a
les convocatòries d’ajudes que estiguin implementant les
comunitats, sense ser discriminades.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a adoptar les mesures i modificacions oportunes per part dels
ICO per fer extensible, en aquest cas a les agències de viatges,
les ampliacions aprovades en la línia d’avals COVID-19 a la
línia Thomas Cook.

Palma, a 9 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

G)
RGE núm. 1647/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a consideració de la pràctica esportiva com una
activitat essencial i adopció de mesures de suport econòmic
al sector davant la crisi sanitària de la COVID-19, davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Necessitat d'adoptar
mesures econòmiques dirigides als gimnasos i instal·lacions
esportives amb motiu de les restriccions adoptades a causa de
la COVID-19; mesures molt restrictives per a l'acompliment i
el desenvolupament de l'activitat del sector i que fins i tot han
suposat la suspensió de l'obertura al públic, amb el conseqüent
perjudici i limitació per a la pràctica de l'esport i, per tant,
afectant la salut de les persones. Es precisa amb caràcter
d'urgència l'adopció de mesures de suport i sosteniment
econòmic per a aquest sector que està patint de manera

significativa la crisi sanitària, econòmica i social provocada per
la pandèmia.

L'activitat física és clau per enfortir el sistema immunològic,
ja que es pot definir com una defensa natural del cos enfront de
les infeccions. Nombrosos estudis acrediten que la pràctica
esportiva repercuteix de manera positiva sobre la salut de les
persones. És evident que fer exercici és un dels millors
tractaments preventius contra la COVID-19.

L'estudi “Obesitat, confinament i COVID-19”, realitzat per
la Societat Espanyola d'Obesitat (SEEDO), va revelar el mes de
juliol passat que el 44% dels espanyols havia engreixat durant
el confinament entre un i tres quilos, a causa de portar un estil
de vida més sedentari. De la mateixa manera, l'anàlisi va
revelar que les persones que més van augmentar de pes ja eren
obeses.

Aquest és un aspecte molt important a tenir en compte pel
fet que el 80% de pacients de coronavirus que va estar en
situació greu patia obesitat.

Juntament amb l'edat, l'obesitat és uns dels principals
factors de risc perquè el coronavirus es presenti de manera greu
o letal en una persona. En un altre estudi espanyol, que va
comptar amb l'Hospital Gregorio Marañón com un dels
coordinadors, es va descobrir l'existència de fins a 17 variables
associades amb un major risc de mort. Entre elles, a més de 
l'obesitat i l'edat, es trobaven també altres patologies subjacents
com hipertensió arterial, cirrosi hepàtica, malaltia neurològica
crònica, càncer actiu i demència.

Aquestes malalties, si bé moltes vegades apareixen
inevitablement, es poden prevenir o controlar portant un bon
estil de vida, amb una alimentació saludable i realitzant exercici
de manera regular. Estar en bona forma pot protegir d'alguns
factors que semblen estar associats amb un major risc
d'hospitalització i mortalitat en pacients amb COVID-19, com
l'excés de pes corporal, la diabetis, la hipertensió, la malaltia
cardiovascular i pulmonar.

La transversalitat de l'esport impacta positivament en altres
sectors com el sanitari o l'econòmic.

D'aquesta manera, es pot assenyalar que la pràctica
esportiva comporta una reducció de la despesa sanitària o de
l'absentisme laboral i promoure l'activitat física i l'esport entre
els treballadors millora la seva salut i la rendibilitat de les
empreses.

La pràctica esportiva, no sols ajuda a combatre la
COVID-19, sinó que és una eina fonamental per millorar la
salut mental, molt deteriorada per aquesta situació. L'esport és
considerat com un antidepressiu natural i, per tant, beneficiós
enfront d'estats d'ansietat i depressió, com els que pot generar
la “fatiga pandèmica” a la qual l'Organització Mundial de la
Salut ha posat nom recentment.

Els seus beneficis són tant preventius com de recuperació
i, en aquest sentit, diversos estudis han assenyalat que la
realització d'exercici moderat és una bona eina juntament amb
els tractaments farmacològics en la recuperació de la capacitat
cardiovascular de les persones que han patit COVID-19.
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La prevenció i la cura de la salut són vitals per esmorteir
l'impacte de qualsevol malaltia. És per això que potenciar
l'activitat física ha de ser una prioritat per la qual s'aposti i es
promogui la seva pràctica, tenint cura també de les empreses
que es comprometen i potencien aquests hàbits de salut, ja que
l'exercici físic ha de ser entès com una eina més per lluitar
contra aquesta pandèmia.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata que la pràctica
esportiva repercuteix de manera positiva sobre la salut de les
persones i que és una activitat essencial, de manera que pugui
ser tractada com a tal a l'hora d'aplicar les restriccions que
puguin limitar-la durant la pandèmia provocada per la
COVID-19.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instar el Govern central que procedeixi a la reducció
de l'IVA del 21% al 10% en tots els serveis esportius impartits
en instal·lacions i centres esportius, així com tots aquells
impartits per professionals de l'activitat física i de l'esport i
tècnics titulats per federacions esportives, almenys mentre
perduri l'actual situació de crisi sanitària i econòmica
provocada per la pandèmia de la COVID-19.

3. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions
locals de les Illes Balears a adoptar mesures econòmiques
d'alleujament fiscal per a aquest sector.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sol·licitar al Govern central, davant la crisi provocada
per la pandèmia de la COVID-19, la realització d'una
interlocució amb les societats gestores dels drets d'autor
(SGAE, AGEDI i AIE) a fi de reduir significativament els
imports que han de pagar els gimnasos i les instal·lacions
esportives fins que no es produeixi l'efectiva recuperació i
reactivació econòmica.

Palma, a 9 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

H)
RGE núm. 1660/21, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
d'impuls per a la ciència a les Illes Balears, davant la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.

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.

Un quasi 40% del nostre PIB estatal procedeix del turisme.
La gran dependència del sector terciari i la restricció mundial
dels desplaçaments, també els turístics, ens ha convertit

actualment en un dels països amb pitjors xifres en recessió, atur
i pobresa de la Unió Europea.

Segons un dels darrers informes del CES, el PIB de Balears
depèn en un 48%, aproximadament, de l'activitat turística de
manera directa i indirecta. Però a Eivissa, per exemple, segons
la delegació eivissenca de la Confederació d'Associacions
Empresarials de Balears (CAEB) més d'un 90 per cent del
Producte Interior Brut de l'illa es genera de manera directa a
través de la indústria turística, percentatge que podria elevar-se
fins a un 99% si es tenen en compte tots els col·lectius i sectors
que de manera indirecta es beneficien del turisme.

Tenint aquestes dades en compte, el moment de crisi
econòmica que emmalalteix actualment aquest país, ha posat en
evidència les manques del nostre sistema econòmic. El drama
que estan passant milers de famílies a la nostra comunitat
autònoma i molt especialment, a Eivissa, no pot quedar com
una cosa anecdòtica o inevitable.

A més de les mesures a curt termini que s'estan donant des
de les diferents administracions de l'Estat per ajudar en el dia
a dia, han de prendre's mesures contundents que iniciïn la
transició a un model productiu diversificat i per tant més segur
i fort que l'actual monocultiu turístic.

És d'extrema urgència i importància començar a afavorir
activitats de recerca i alta tecnologia, que han d'incorporar
equilibri entre turisme i medi ambient. Segons Joaquim Tintoré
-científic i investigador oceanogràfic del CSIC-, per cada lloc
de treball de valor afegit tecnològic, se'n creen cinc en el sector
serveis. I tot això pot contribuir a la qualitat i la sostenibilitat
del turisme, d'una banda, i a la diversificació econòmica, de
l'altra.

Convé recordar que la recerca ha de posar especial cura a
tancar les bretxes de gènere que existeixen perquè els talents
estan repartits per sexe a parts iguals però les oportunitats no.
No existeix cap predestinació biològica al fet que la majoria de
les persones que trien carreres de números o la branca de les
ciències siguin homes i, no obstant això, només un 15% de les
dones trien ciències o tecnologies. No és per casualitat. Té a
veure amb la publicitat sexista, la falta de referents femenins
molt especialment en les ciències, matemàtiques i tecnologies
i les diferències de salari, reconeixement, promoció i absència
de plans de conciliació.

D'altra banda, no podem continuar permetent la fugida de
personal investigador que la nostra comunitat perd
constantment i que acaben desenvolupant el seu treball en altres
països o altres comunitats autònomes on l'oferta laboral és més
àmplia i les condicions de treball dignifiquen més gratament les
possibilitats que la recerca ens ofereix.

Encara que la despesa autonòmica s'ha incrementat
sensiblement en aquests últims anys, no ocorre el mateix des de
l'administració central perquè Espanya és un dels sis països
europeus que en l'última dècada han reduït la despesa que
Govern, empreses, universitats i organitzacions dediquen a la
recerca.

Això suposa, en tots els nivells institucionals, menysprear
la relació entre inversió i una economia forta que suporti millor
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les crisis i que sàpiga reposar-se en el menor temps possible de
manera que els que es beneficiïn siguin les persones.

Per tot això, des dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca presentem la següent 

Proposició no de llei

Instam:

1. El Govern de les Illes Balears a continuar aplicant
perspectiva de gènere en totes les seves polítiques públiques,
amb el compromís que tant homes com dones puguin tenir les
mateixes oportunitats en el camp de la recerca sense que es
produeixi en cap cas diferència de sou pel mateix lloc de
treball.

2. El Govern de les Illes Balears a continuar i incrementar la
promoció educativa de referents femenins en els centres
escolars a través de campanyes de conscienciació, activitats
culturals dirigides a nens i nenes i l'elecció de llibres de text o
d’altres materials educatius de format digital amb perspectiva
de gènere.

3. El Govern de l'Estat a augmentar la inversió en ciència i
recerca fins al 2% del PIB estatal tal com estableix l'agenda
2030 per al desenvolupament sostenible.

4. El Govern de l'Estat a possibilitar la participació de
representants de tots els territoris del país en el
desenvolupament de l'Estratègia Espanyola de Ciència,
Tecnologia i Innovació 2021-2027, on, entre altres
compromisos i objectius, s'incloguin millores en les fórmules
de contractació i l'augment de la remuneració al personal
investigador; així com estratègies per ampliar l'oferta i la
consolidació de places a cadascun dels territoris de l'Estat amb
prioritat en aquells que depenen gairebé en exclusivitat del
sector terciari i, per tant, s'han vist més greument afectats pels
efectes de la crisi de la COVID-19.

5. El Govern de les Illes Balears a agilitar el sistema de
concursos públics i vetllar perquè la publicitat i la transparència
siguin fonamentals en la gestió de les convocatòries i dels
projectes.

6. El Govern de les Illes Balears a enfortir l'atracció i la
retenció del talent, impulsant juntament amb el Govern de
l'Estat incentius fiscals, ajudes a la instal·lació en el territori o
qualsevol altra iniciativa que procuri una oferta professional
àmplia. També seguir potenciant l'elaboració d'un estatut del
personal de recerca.

7. El Govern de les Illes Balears a agilitar la creació i la dotació
de l'IRIB (Institut de Reserva de les Illes Balears) que posi en
marxa programes d'atracció de talent investigador a les illes.

8. El Govern de les Illes Balears a la creació d'un Pla de
Formació de postdoctorat destinat a millorar les competències
del personal investigador a la UIB i a altres ens públics
dedicats a la recerca de les Illes Balears.

Palma, a 8 de febrer de 2021
Els diputats
Gloria Pilar Santiago i Camacho

Joan Mascaró i Bosch
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

I)
RGE núm. 1665/21, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a situat de
productors de Mercapalma, davant la Comissió
d'Economia.

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

A la dècada dels seixanta Palma va experimentar un
augment de la població de més de 75.000 habitants. La ciutat
va començar a veure's afectada per la dificultat de gestionar i
distribuir els recursos bàsics d'alimentació. El 1973 va néixer
Mercapalma, com a empresa pública, amb l'objectiu de
promocionar i organitzar els diferents mercats majoristes de
Palma i alhora oferir els serveis complementaris necessaris per
al bon funcionament del mercat. La gestió de Mercapalma
depèn a parts iguals de l'Ajuntament de Palma i l'empresa
pública de l'Estat MERCASA. La missió de Mercapalma és
avui la de contribuir a l'escurçament de la cadena comercial i
col·laborar en el desenvolupament de la comercialització local.
Actualment, amb 380.000 m² i més de 100 empreses es
constitueix com la concentració més gran d'oferta majorista
agroalimentària de Balears. Durant més de 45 anys,
Mercapalma ha sabut adaptar-se a les noves tecnologies sense
perdre el tracte pròxim i el respecte a la història del mercat
mallorquí.

Dins el polígon hi ha un espai únic a tot l'Estat espanyol,
aquest és el Situat de Productors, en aquest espai els productors
de fruita, verdura i horta de tota l'illa de Mallorca
comercialitzen la seva producció al petit comerç i a paradistes
de mercats. Ara com ara els usuaris del Situat de Productors
són entre 50 i 80 segons l'època de l'any. La normativa del
Situat fa que només s'hi pugui comercialitzar producte local i
de les mateixes explotacions, això fa que sigui l'únic mercat del
país que garanteix que tot el producte que es ven allà és local,
fresc i del productor que el comercialitza.

Avui en dia el Situat de Productors el gestiona la SCL del
Camp Mallorquí, cooperativa de segon grau. A causa de
l'envelliment de la població activa a la pagesia mallorquina, la
manca de rendibilitat de les explotacions i la crisi que fa anys
que pateix el petit comerç, de cada any són menys els
productors al Situat. A pesar d'això les despeses de
manteniment de l'espai són les mateixes, tot i que amb bon
criteri, la cooperativa del Camp Mallorquí ha anat assumint les
pèrdues sense repercutir-les damunt els pagesos.

El Situat de Productors de Mercapalma és un espai
imprescindible tant per al sector pagès com per al comercial de
proximitat, que necessita fer valer el seu producte amb un pla
de promoció que el doni a conèixer a tot el comerç i als
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consumidors i que, a la vegada, remarqui l'heterogeneïtat del
producte. Cal tenir en compte que, en un món amb productes de
cada dia més homogenis, la pagesia mallorquina ofereix
diversitat.

Per tot això, els Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca,
Socialista i Unidas Podemos proposen:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i l'Ajuntament de Palma a, juntament amb pagesos i
comerciants, dur a terme una campanya de promoció per tal de
potenciar el Situat de Productors i producte fresc local.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ajuntament de Palma
i el Govern de les Illes Balears a arribar a un acord amb
MERCAPALMA i la Cooperativa del Camp Mallorquí, fent
que la gestió del Situat de Productors sigui factible, sense que
la cooperativa hagi d'assumir les pèrdues ni els pagesos pagar
més del que paguen ara.

Palma, a 10 de febrer de 2021
Els diputats
Joan Josep Mas i Tugores
Helena Benlloch i Bottini
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria

J)
RGE núm. 1685/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a suspendre el cobrament de lloguers, per
part de l'empresa pública AENA, als establiments ubicats
als aeroports, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: El descens tan
significatiu que ha sofert el turisme durant el 2020 ha provocat
que l'economia balear resulti molt danyada en el seu conjunt i
especialment en els sectors més vinculats al trànsit de
passatgers, com és el cas dels establiments situats en els
aeroports espanyols. Les empreses afectades dels aeroports, en
no poder fer front als pagaments proposats, es veuran obligades
al pagament del 100% del lloguer, la qual cosa suposarà posar
en risc la seva supervivència i la de milers d'ocupacions. Per tot
això proposem amb urgència aquesta proposició no de llei.

La situació actual de pandèmia sanitària afecta els sectors
de l'hostaleria, el turisme i el comerç, que són fonamentals per
al sosteniment de la nostra comunitat autònoma i del conjunt
del nostre país.

D'acord amb l'Estadística de Moviments Turístics en
Fronteres (“FRONTUR”), realitzada per l'Institut Nacional
d'Estadística, en el conjunt de l'any 2019 van visitar Espanya un
total de 83,7 milions de turistes, si bé la pandèmia ha suposat
un descens del 72,4% de passatgers en els aeroports espanyols

respecte de l'any anterior, sent l'aeroport de Palma  dels més
afectats, amb un descens del 79,4%; és a dir, 7 punts
percentuals per sobre de  la mitjana espanyola.

Segons l'Enquesta de Despesa Turística (“EGATUR”)
realitzada per l'INE, el 2019 la despesa dels turistes
internacionals que van visitar Espanya va aconseguir els 92.278
milions d'euros, una de les principals fonts d'ingressos del
sector terciari.

A Balears, segons dades de l'Observatori de les Ocupacions
del SEPE, el 2019 el sector serveis suposava el 85,74% del PIB
de Balears i agrupava el 78% de la població activa, per la qual
cosa el descens tan significatiu que ha sofert el turisme durant
el 2020 ha provocat que l'economia balear resulti molt danyada
en el seu conjunt i, especialment en els sectors més vinculats al
trànsit de passatgers, com és el cas dels establiments situats en
els aeroports espanyols.

Davant l'estrepitosa caiguda d'ingressos AENA ha ofert als
establiments una rebaixa del 60% en el preu del lloguer
corresponent a l'any 2020, així com una rebaixa del 50% entre
l'1 de gener i el 8 de setembre de 2021, a canvi de la seva
renúncia a iniciar accions legals contra AENA.

Avui en dia el 60% de les empreses afectades no han
acceptat la proposta d'AENA, en no poder fer front als
pagaments proposats, per la qual cosa es veuran obligades al
pagament del 100% del lloguer, la qual cosa suposarà posar en
risc la seva supervivència i la de milers d'ocupacions.

La majoria dels viatgers arribats a Balears el 2019
provenien d'Espanya, Alemanya, el Regne Unit, Itàlia i França,
llocs on encara avui existeixen restriccions a la mobilitat i
requisits per a l'entrada a Balears o retorn als seus llocs
d'origen, la qual cosa suposa un augment en el cost del
desplaçament i dificultats tant per venir com per gaudir
d'aquestes illes: exigència de realització de proves PCR;
confinaments obligatoris per quarantena al retorn al lloc
d'origen o a Balears, en cas de resultar positius per COVID-19
a la seva arribada o durant la seva estada; possibilitat de canvis
en les aerolínies; limitacions a l'activitat turística a Balears pel
tancament d'establiments turístics, comercials i del sector de la
restauració; etc.

Aquests aspectes suposaran una disminució de passatgers en
els aeroports de Balears, també durant l'any 2021.

Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears insta el Govern d'Espanya a
suspendre el cobrament de lloguers, per part de l'empresa
pública AENA, als establiments situats en els aeroports, fins
que es recuperi el trànsit normal de passatgers respecte dels
nivells anteriors a la situació de pandèmia.

Palma, a 11 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi
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K)
RGE núm. 1729/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a incrementar la seguretat sanitària i evitar la
propagació de la COVID-19 a tot el transport públic de
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.

El major poder de contagi de les mutacions de la COVID ha
portat als països europeus a desestimar, per ineficaces, les
màscares quirúrgiques i les fetes a casa. Alguna cosa està
canviant a Europa entorn de les mascaretes. França prohibeix
les fetes a casa i les de tela que filtrin menys del 70% de les
partícules. Alemanya ha optat per fer obligatori l'ús de les
quirúrgiques i de les FFP2 en espais públics, descartant totes
les altres; però Baviera ha anat més enllà en imposar les FFP2
en el transport públic. Altres estats alemanys han anunciat que
seguiran les seves passes en els pròxims dies. Àustria s'ha
sumat fent exactament el mateix que els bavaresos. Suposa una
passa més a l'obligatorietat de l'ús de la mascareta com a
mesura eficaç de protecció contra la transmissió de la COVID.
Les noves evidències científiques sobre el contagi, l'aparició de
noves soques, més agressives, i l'empitjorament generalitzat de
la situació epidemiològica a Europa porten a la conclusió que
tapar les vies respiratòries no és suficient per impedir l'entrada
del coronavirus: cal tapar-les bé, especialment en ambients
tancats. Diversos països han descartat les mascaretes artesanals
i les higièniques i incentiven, quan no exigeixen, l'ús de
productes professionals en determinats ambients, un moviment
que probablement arribarà a Espanya.

França, Alemanya i Àustria adopten noves mesures per
millorar la protecció que ofereixen les mascaretes davant
l'amenaça de les noves variants de coronavirus. Des del Partit
Popular entenem que cal avançar-nos i seguir les passes com
Alemanya per incrementar la salut dels ciutadans de Balears.

Cal recordar que les mascaretes quirúrgiques estan pensades
per filtrar bacteris (partícules de més de 0,6 micres), però no
virus, de dimensions inferiors. A més, no es tanquen pels
laterals, per la qual cosa entren o surten aerosols sense filtrar.
“Per això Alemanya ha fet la passa de recomanar
específicament les FFP2 i FFP3 en els espais públics, és
necessari per protegir la població de manera adequada”.

Baviera ha iniciat el repartiment gratuït de milions de FFP2
entre la població. Són més cares que les quirúrgiques i a
Espanya estan gravades amb un 21%. Espanya va ser dels
últims països a baixar l'IVA de les quirúrgiques al 4%, però no
el de les FFP2. “No es pot entendre, quan és evident que és
l'únic producte capaç de protegir, i més amb el nou cep
britànic”.

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 les Illes
Balears a recomanar l'ús de les mascaretes FFP2 a tots els
ciutadans quan hagin de fer ús de qualsevol transport públic
col·lectiu.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que es reparteixi en tots els transports públics de les
Illes Balears durant 15 dies mascaretes FFP2 per conscienciar
i incrementar la seguretat de tots els ciutadans; i que es realitzi
una campanya pública en els mitjans de comunicació el dia
abans del seu inici per a la informació dels ciutadans.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
la reducció de l'IVA de les mascaretes FFP2, del 21% al 4%.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, mentre duri la pandèmia, les mascaretes siguin
considerades com un medicament finançat més, i es prevegi la
gratuïtat per a pensionistes i persones en atur.

Palma, a 11 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1531/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la directora
general de Participació i Voluntariat, Sra. Maria Amengual
Herranz, sobre les actuacions realitzades a la present
legislatura respecte dels objectius i les finalitats establerts
a la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença de la directora general de Participació
i Voluntariat per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1558/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu

a solAlicitud de compareixença del director general de la
Gerència d'Atenció d'Urgències 061, Sr. Antonio Francisco
Bellver Julià, sobre el funcionament de la base operativa
del 061 a Formentera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença del
director general de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 per
tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 1599/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu

a solAlicitud de compareixença del conseller de Mobilitat i
Habitatge sobre la problemàtica de la connectivitat aèria
entre les illes de Menorca i Mallorca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial acordi la compareixença del conseller de Mobilitat
i Habitatge per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 1641/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de la subdirectora de
l'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i
Malalties poc freqüents, sobre l'incompliment dels acords
pressupostaris de 2020 en matèria d'atenció a la cronicitat
a l'illa de Formentera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent de la subdirectora de l'Atenció a la Cronicitat,
Coordinació Sociosanitària i Malalties poc freqüents per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 1728/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del president
de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Sr. Javier
Cortés, sobre els retards i la demora en la detecció precoç
de casos de càncer provocats per l'impacte de la pandèmia
COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent del president de l'Associació Espanyola contra el Càncer
per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
RGE núm. 1733/21, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença del vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica, davant el Ple de la cambra, sobre el
desenvolupament de la transició energètica a les Illes
Balears i per retre comptes del desenvolupament de la Llei
10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, davant
el Ple de la cambra, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
RGE núm. 1746/21, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
presidenta del Govern de les Illes Balears, davant el Ple de
la cambra, sobre la remodelació del Govern efectuada
recentment.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la presidenta del Govern
de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat, i acorda de
sotmetre'l a la consideració de la Junta de Portaveus.
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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, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
RGE núm. 1747/21, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Fons Europeus, Universitat i Cultura sobre les
principals línies programàtiques que pensa desenvolupar
pel que fa a fons europeus durant la present legislatura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 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 del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

I)
RGE núm. 1748/21, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Mobilitat i Habitatge sobre les principals línies
programàtiques que pensa desenvolupar durant la present
legislatura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 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 del conseller de Mobilitat i
Habitatge, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

J)
RGE núm. 1749/21, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Fons Europeus, Universitat i Cultura sobre les
principals línies programàtiques que pensa desenvolupar
pel que fa a cultura durant la present legislatura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 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 del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

K)
RGE núm. 1750/21, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Fons Europeus, Universitat i Cultura sobre les
principals línies programàtiques que pensa desenvolupar
pel que fa a universitat durant la present legislatura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 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 del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca, per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

L)
RGE núm. 1751/21, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat sobre
les principals línies programàtiques que pensa
desenvolupar durant la present legislatura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 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 de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

M)
RGE núm. 1752/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença del president de la
Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, Sr. Miquel
Col Santiveri, sobre la situació del voluntariat a les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença del president de la Plataforma del
Voluntariat de les Illes Balears per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 1626 i 1624/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades pels diputats Sergio
Rodríguez i Farré i Jorge Campos i Asensi, ambdós del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a obertura de la
restauració i a vacunació de càrrecs públics, per les preguntes
RGE núm. 1721 i 1736/21, relatives a idoneïtat de pau Llonch
Mestre i a remodelació del Govern de les Illes Balears,
respectivament.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 15480/20.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1590/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, i accepta la retirada de la
proposició no de llei esmentada, relativa a defensa de la unitat
de la llengua catalana.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

15445/20.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1663/21, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, i accepta la retirada de la sol·licitud de
compareixença esmentada, de la consellera d'Afers Socials i
Esports sobre ajudes socials atorgades a delinqüents d'origen
romanès pel Govern de les Illes Balears.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

13749/20.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1755/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, i accepta la retirada de la sol·licitud de
compareixença esmentada, de la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització sobre la posició del Govern de les
Illes Balears respecte del Reial decret llei 27/2020, de 4
d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i
urgent, aplicables a les entitats locals.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvi en la composició de l'intergrup parlamentari Pau

al Sàhara, per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
1731/21, presentat pel Grup Parlamentari Unidas Podemos,
mitjançant el qual es comunica que els membres d'aquest grup
parlamentari que formen part de l'intergrup Pau al Sàhara són:

• Cristina Mayor i Abad
• Pablo Jesús Jiménez i Fernández (suplent)

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
Designació de portaveu titular i de la persona que

eventualment el podrà substituir del Grup Parlamentari
Socialista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
1758/21, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual es comuniquen les designacions següents:

Portaveu titular
Pilar Costa i Serra

Persona que eventualment la podrà substituir
Sílvia Cano i Juan

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Renúncia al càrrec de diputada de la Sra. Mercedes

Garrido i Rodríguez.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1828/21, presentat per la diputada Mercedes Garrido i
Rodríguez, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputada,
conformement amb l'establert a l'article 10.4 del Reglament de
la cambra.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Segona 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. 

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 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
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, la Mesa i la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 3 de febrer d'enguany, aprovaren la
primera pròrroga d'aquestes mesures, que finalitzava dia 17 de
febrer d'enguany.

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 segona pròrroga, produeix efectes
immediats i les mesures que s’hi contenen es prorroguen fins a
dia 4 de març de 2021.

Palma, a 17 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 1545/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies tramitades el 2020, fins a 31 de gener, en relació amb l'incompliment de les normes imposades per protegir la població de la COVID-19 a Balears.
	RGE núm. 1546/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies pendents de tramitar el 2021, fins a 31 de gener, en relació amb l'incompliment de les normes imposades per protegir la població de la COVID-19 a Balears.
	RGE núm. 1547/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies no tramitades per defecte de forma el 2021, fins a 31 de gener, en relació amb l'incompliment de les normes imposades per protegir la població de la COVID-19 a Balears.
	RGE núm. 1548/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies notificades als infractors el 2021, fins a 31 de gener, en relació amb l'incompliment de les normes imposades per protegir la població de la COVID-19 a Balears.
	RGE núm. 1549/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies i  propostes de sanció notificades el 2021, fins a 31 de gener, en relació amb l'incompliment de les normes imposades per protegir la població de la COVID-19 a Balears.
	RGE núm. 1550/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i quantia de multes cobrades el 2021, fins a 31 de gener, en relació amb l'incompliment de les normes imposades per protegir la població de la COVID-19 a Balears.
	RGE núm. 1552/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a darrera convocatòria del Consorci de borses de places per finançar projectes de millora o reconversió turística.
	RGE núm. 1553/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a doblers que té el Consorci de borses de places de la Conselleria de Turisme a les entitats financeres.
	RGE núm. 1592/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estratègica de vacunació de la COVID-19 a les persones amb greu dependència i a domicili i als cuidadors d'aquestes persones.
	RGE núm. 1596/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a elaboració del Pla de conciliació de Balears.
	RGE núm. 1597/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesa per a la conciliació i l'elaboració del Pla de conciliació de Balears.
	RGE núm. 1598/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a aplicació del Pla de conciliació de les Illes Balears.
	RGE núm. 1602/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la contractació del projecte pilot de regeneració de l'aqüífer del Migjorn de Menorca.
	RGE núm. 1613/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla/estratègia del Servei de Salut de les Illes Balears per descongestionar i reduir les llistes d'espera i demora a les cirurgies programades i les consultes hospitalàries, amb el previsible inici de la desescalada a la 3a onada de la COVID-19.
	RGE núm. 1619/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajudes al sector cultural del llibre per compensar el sobrecost de la insularitat.
	RGE núm. 1620/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a participació, cost i línies de feina de l'Institut Ramon Llull en relació amb Balears.
	RGE núm. 1621/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a inversió per traduir al català i adaptar la web de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) "todostuslibros".
	RGE núm. 1656/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de polígons (1).
	RGE núm. 1657/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de polígons (2).
	RGE núm. 1658/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de polígons (3).
	RGE núm. 1659/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de polígons (4).
	RGE núm. 1664/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a horaris nocturns TIB i SFM un cop s'aixequin les restriccions.
	RGE núm. 1687/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a contracte laboral de Pau Llonch.
	RGE núm. 1688/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a contracte laboral de Pau Llonch.
	RGE núm. 1701/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nombre de places de metges residents habilitades als centres del Servei de Salut de les Illes Balears.
	RGE núm. 1702/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ràtio de targetes sanitàries/usuaris envers professionals mèdics del Servei de Salut de les Illes Balears.
	RGE núm. 1711/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de la contractació del Sr. Pau Llonch.
	RGE núm. 1712/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procediment de contractació del Sr. Pau Llonch.
	RGE núm. 1713/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grup de docents al qual va adreçat el projecte educatiu que desenvoluparà a les Illes Balears el Sr. Pau Llonch.
	RGE núm. 1726/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions des del Govern de les Illes Balears en el marc del compliment de l'establert a la Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el procés de morir (1).
	RGE núm. 1727/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions des del Govern de les Illes Balears en el marc del compliment de l'establert a la Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el procés de morir (2).

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 1721/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a idoneïtat de Pau Llonch Mestre.
	RGE núm. 1736/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a remodelació del Govern de les Illes Balears.
	RGE núm. 1795/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern per a impuls de la col·laboració publicoprivada en habitatge social i assequible.
	RGE núm. 1796/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment del compromís sobre els salaris dels treballadors de les empreses subcontractades d'IB3.
	RGE núm. 1797/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació entre la transició energètica i la memòria democràtica.
	RGE núm. 1798/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a vacunació dels grans dependents.
	RGE núm. 1799/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a basses de regants que no estan en funcionament.
	RGE núm. 1800/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajudes específiques per a Balears després de les reunions mantingudes amb diversos membres del Govern central.
	RGE núm. 1801/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació de càrrecs públics.
	RGE núm. 1802/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a fosses de la Guerra Civil.
	RGE núm. 1803/21, de la diputada Maria Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a celebració d'esdeveniments i festivals musicals per a la temporada 2021.
	RGE núm. 1804/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació del tràfic comercial en el Port de Sant Antoni Abad.
	RGE núm. 1805/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió del Sr. Gabriel Torrens com a director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural.
	RGE núm. 1806/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada abusiva dels preus del transport marítim entre illes.
	RGE núm. 1807/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en les valoracions de discapacitat.
	RGE núm. 1808/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció als pacients.
	RGE núm. 1809/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estratègia de l'AETIB de cara a la temporada 2021.
	RGE núm. 1810/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la gestió en matèria universitària.
	RGE núm. 1811/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a autònoms i PIME afectats pels tancaments.
	RGE núm. 1812/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a limitació de trasplantaments de vinyes.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 1571/21, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a compliment de la ràdio i la televisió de les Illes Balears amb la Llei 5/2013, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 1643/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de millora de la subtitulació d'IB3, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 1686/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a diferències de sou entre els treballadors d'IB3, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 1689/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a captar el públic jove, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 1690/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contingut musical d'origen eivissenc, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 1691/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 8 de març, Dia Internacional de la Dona, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 1692/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció i programació de continguts esportius, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 1693/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a continguts d'IB3 Ràdio i Televisió, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 1694/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a prohibició a una professional que treballa a l'EPRTVIB a participar en un col·loqui perquè la presentarien com a periodista d'IB3, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 1697/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicatària d'informatius d'IB3 i clima laboral, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 1698/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament dels diferents grups polítics als informatius d'IB3, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 1699/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència d'IB3, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 1700/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a vet a la periodista marta Bergas, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 1532/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a realització de tests d'antígens gratuïts a alumnes i personal de la Universitat de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 1534/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a establiment de quitança als crèdits ICO i ISBA per la COVID-19, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
	RGE núm. 1568/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del pactat en el III Conveni Col·lectiu de Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 1569/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes urgents sobre millores en les condicions laborals dels professionals de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) així com incrementar la seguretat ciutadana a les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
	RGE núm. 1570/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement del treball dels funcionaris de presons com a agents de l'autoritat, la seva justa equiparació i millores laborals en els centres de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 1593/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per a la supervivència de les agències de viatges davant les conseqüències de la COVID-19, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
	RGE núm. 1647/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a consideració de la pràctica esportiva com una activitat essencial i adopció de mesures de suport econòmic al sector davant la crisi sanitària de la COVID-19, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).
	RGE núm. 1660/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a mesures d'impuls per a la ciència a les Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 1665/21, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a situat de productors de Mercapalma, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 1685/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a suspendre el cobrament de lloguers, per part de l'empresa pública AENA, als establiments ubicats als aeroports, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment d'urgència).
	RGE núm. 1729/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incrementar la seguretat sanitària i evitar la propagació de la COVID-19 a tot el transport públic de Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 1531/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença de la directora general de Participació i Voluntariat, Sra. Maria Amengual Herranz, sobre les actuacions realitzades a la present legislatura respecte dels objectius i les finalitats establerts a la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears.
	RGE núm. 1558/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a sollicitud de compareixença del director general de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061, Sr. Antonio Francisco Bellver Julià, sobre el funcionament de la base operativa del 061 a Formentera.
	RGE núm. 1599/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a sollicitud de compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge sobre la problemàtica de la connectivitat aèria entre les illes de Menorca i Mallorca.
	RGE núm. 1641/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la subdirectora de l'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties poc freqüents, sobre l'incompliment dels acords pressupostaris de 2020 en matèria d'atenció a la cronicitat a l'illa de Formentera.
	RGE núm. 1728/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del president de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Sr. Javier Cortés, sobre els retards i la demora en la detecció precoç de casos de càncer provocats per l'impacte de la pandèmia COVID-19.
	RGE núm. 1733/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, davant el Ple de la cambra, sobre el desenvolupament de la transició energètica a les Illes Balears i per retre comptes del desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.
	RGE núm. 1746/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, sobre la remodelació del Govern efectuada recentment.
	RGE núm. 1747/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura sobre les principals línies programàtiques que pensa desenvolupar pel que fa a fons europeus durant la present legislatura.
	RGE núm. 1748/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller de Mobilitat i Habitatge sobre les principals línies programàtiques que pensa desenvolupar durant la present legislatura.
	RGE núm. 1749/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura sobre les principals línies programàtiques que pensa desenvolupar pel que fa a cultura durant la present legislatura.
	RGE núm. 1750/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura sobre les principals línies programàtiques que pensa desenvolupar pel que fa a universitat durant la present legislatura.
	RGE núm. 1751/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat sobre les principals línies programàtiques que pensa desenvolupar durant la present legislatura.
	RGE núm. 1752/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença del president de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, Sr. Miquel Col Santiveri, sobre la situació del voluntariat a les Illes Balears.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1626 i 1624/21.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 15480/20.
	Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 15445/20.
	Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 13749/20.



	4. INFORMACIONS
	Canvi en la composició de l'intergrup parlamentari Pau al Sàhara, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos.
	Designació de portaveu titular i de la persona que eventualment el podrà substituir del Grup Parlamentari Socialista.
	Renúncia al càrrec de diputada de la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez
	Segona 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.




