
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS

  DL. PM. 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  26 de febrer de 2021 X legislatura Núm. 89  

SUMARI

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

A) Llei de modificació de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d'assistència. 5037

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 1087/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la coordinació i l'estratègia del Govern per a la presentació
de projectes a finançar amb el Fons de Recuperació Europeu Next Generation EU. 5039

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE

A) RGE núm. 1389/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places de formació
d'infermeria. 5040

B) RGE núm. 1404/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a reducció del cànon de l'aigua. 5040

C) RGE núm. 1416/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parc fotovoltaic
de Son Bonet. 5040

D) RGE núm. 1405/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reactivació del
turisme. 5040



5026 BOPIB núm. 89 -  26 de febrer de 2021

E) RGE núm. 1401/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes
emblemàtics, transformadors i amb capacitat de tracció per al Pla Europeu de Reactivació Next Generation EU de la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball. 5040

F) RGE núm. 1415/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació mitjana per
viatge a les línies de transport públic a Mallorca durant el mes de gener de 2021. 5040

G) RGE núm. 1417/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equiparació de la
indemnització per residència dels sanitaris de les Illes Balears amb la de Canàries. 5040

H) RGE núm. 1418/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió respecte
de la recuperació del sector de l'hostaleria a les Illes Balears. 5040

I) RGE núm. 1421/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polític a en matèria de policia
local. 5040

J) RGE núm. 1422/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol de vacunació
per als centres educatius. 5040

K) RGE núm. 1423/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la modificació de la
llei antidesnonaments del Reial decret llei 37/2020. 5040

L) RGE núm. 1426/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recursos sanitaris per a l'atenció
a la cronicitat a Formentera. 5040

M) RGE núm. 1411/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mètodes de contractació pública
de la CAIB. 5040

N) RGE núm. 1403/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a rescat de l'economia balear per part de Madrid. 5040

O) RGE núm. 1402/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació de
càrrecs públics. 5040

P) RGE núm. 1420/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió de la desescalada
davant les restriccions imposades pel Govern. 5040

Q) RGE núm. 1424/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la pandèmia.
5040

1.4. COMPAREIXENCES

A) Compareixença de la Sra. Consellera de Salut i Consum, davant el Ple de la cambra, sobre la situació actual de la pandèmia de
COVID-19 a les Illes Balears i les mesures preses (RGE núm. 138/21). 5040

1.5. INFORMACIONS

A) Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1526/21. 5040

B) Aplicació del procediment de tramitació directa i en lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 17688/20, de modificació
de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d'assistència. 5041

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 10270/20, relativa a la unitat de la llengua pròpia. 5041

B) RGE núm. 17894/20, relativa a suport urgent als mitjans de comunicació privats. 5041



BOPIB núm. 89 -  26 de febrer de 2021 5027

C) RGE núm. 10942/20, relativa a realització de proves PCR als turistes en origen. 5041

D) RGE núm. 9081/20, relativa a manteniment d'una alimentació saludable enfront de la pandèmia de la COVID-19. 5042

E) RGE núm. 12909/20, relativa a reserva marina de la Serra de Tramuntana. 5042

F) RGE núm. 16139/20, relativa a promoció cultural. 5042

G) RGE núm. 8532/20, relativa a retirada de distincions a torturadors franquistes. 5042

H) RGE núm. 10334/20, relativa a impuls de l'activitat educativa a la natura. 5043

I) RGE núm. 13987/20, relativa a impartició del màster d'advocacia de la UIB en un format mixt. 5043

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 14007/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotar una partida econòmica per poder cobrir els serveis
extraordinaris de les plantilles de policies locals, així com agilitar i reiterar més efectius dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
a Balears. 5043

B) RGE núm. 17712/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa de protocols COVID-19 per rebre amb garanties
sanitàries el trànsit marítim i els creuers en particular. 5043

C) RGE núm. 15875/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa al tancament dels centres d'oci infantil de Balears. 5044

D) RGE núm. 16327/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per compensar i reduir els sobrecostos de la sequera.
5044

2.5. INFORMACIÓ

A) No-acord de compareixença de la consellera de Salut i Consum sobre la tercera onada de la pandèmia i la situació del Pla
d'estratègia de vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears (escrit RGE núm. 17/21). 5044

B) Acord de compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori sobre l'omissió del Govern de les Illes Balears davant
l'impacte mediambiental dels abocaments irregulars de les depuradores d'EMAYA a la badia de Palma (escrit RGE núm. 15774/20).

5044

C) No-substanciació de la compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears sobre les actuacions dutes a terme per la
Policia Nacional sobre l'explotació sexual de menors tutelats (escrit RGE núm. 3703/20). 5044

D) Acord de compareixença del director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) sobre l'Informe anual de les Illes
Balears 2019 (escrit RGE núm. 11420/20). 5044

E) Acord de compareixença del director tècnic de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social de Balears
(EAPN-IB) sobre les dades sobre pobresa i exclusió social ateses les conseqüències generades per la crisi econòmica, social i sanitària
provocada per la COVID-19 (escrit RGE núm. 15266/20). 5045

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 1889/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del Govern de les Illes
Balears en relació amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears (procediment d'urgència). 5045

3.9. MOCIONS

A) RGE núm. 1922/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a lluita contra el canvi climàtic, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
10296/19. 5045



5028 BOPIB núm. 89 -  26 de febrer de 2021

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 1779/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a IVA
reduït per a les Illes Balears. 5046

B) RGE núm. 1780/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a IVA
a Còrsega i Sardenya. 5046

C) RGE núm. 1781/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a proposta
que Balears tingui un IVA reduït. 5046

D) RGE núm. 1782/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a noves
gestions fetes pel Govern balear per eliminar o suavitzar la regla de minimis. 5046

E) RGE núm. 1794/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidents de
violència i de possibles casos d'abús i explotació sexual de menors a l'Estació Intermodal de Palma. 5047

F) RGE núm. 1845/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de liquidacions de l'impost
de successions i donacions corresponents a transmissions per la celebració de pactes successoris durant l'any 2014 a Menorca.

5047

G) RGE núm. 1846/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de liquidacions de l'impost
de successions i donacions corresponents a transmissions per la celebració de pactes successoris durant l'any 2015 a Menorca.

5047

H) RGE núm. 1847/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de liquidacions de l'impost
de successions i donacions corresponents a transmissions per la celebració de pactes successoris durant l'any 2016 a Menorca.

5047

I) RGE núm. 1848/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de liquidacions de l'impost
de successions i donacions corresponents a transmissions per la celebració de pactes successoris durant l'any 2017 a Menorca.

5047

J) RGE núm. 1849/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de liquidacions de l'impost
de successions i donacions corresponents a transmissions per la celebració de pactes successoris durant l'any 2018 a Menorca.

5048

K) RGE núm. 1850/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de liquidacions de l'impost
de successions i donacions corresponents a transmissions per la celebració de pactes successoris durant l'any 2019 a Menorca.

5048

L) RGE núm. 1851/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de liquidacions de l'impost
de successions i donacions corresponents a transmissions per la celebració de pactes successoris durant l'any 2020 a Menorca.

5048

M) RGE núm. 1852/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de liquidacions de l'impost
de successions i donacions corresponents a transmissions per la celebració de pactes successoris durant l'any 2014 a Mallorca.

5048

N) RGE núm. 1853/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de liquidacions de l'impost
de successions i donacions corresponents a transmissions per la celebració de pactes successoris durant l'any 2015 a Mallorca.

5048

O) RGE núm. 1854/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de liquidacions de l'impost
de successions i donacions corresponents a transmissions per la celebració de pactes successoris durant l'any 2016 a Mallorca.

5049

P) RGE núm. 1855/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de liquidacions de l'impost
de successions i donacions corresponents a transmissions per la celebració de pactes successoris durant l'any 2017 a Mallorca.

5049



BOPIB núm. 89 -  26 de febrer de 2021 5029

Q) RGE núm. 1856/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de liquidacions de l'impost
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AE) RGE núm. 1870/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de liquidacions de l'impost
de successions i donacions corresponents a transmissions per la celebració de pactes successoris durant l'any 2018 a Formentera.
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AF) RGE núm. 1871/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de liquidacions de l'impost
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AG) RGE núm. 1872/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de liquidacions de l'impost
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AH) RGE núm. 1873/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impacte de la
pandèmia COVID-19 en el tractament de pacients amb patologies denominades "malalties rares". 5052
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AI) RGE núm. 1878/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'alumnes amb necessitats especials al CEIP Mare de Déu del Carme (Maó). 5053

AJ) RGE núm. 1879/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'alumnes amb necessitats especials al col·legi públic Verge del Carme (Maó). 5053

AK) RGE núm. 1880/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'alumnes amb necessitats especials al CEIP Es Molinar, Infant Felip. 5053

AL) RGE núm. 1881/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'alumnes amb necessitats especials al CEIP Urbanitzacions de Llucmajor a Puig de Ros. 5053

AM) RGE núm. 1882/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'alumnes amb necessitats especials a l'escola Mata de Jonc (Palma). 5053

AN) RGE núm. 1883/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'alumnes amb necessitats especials al CEIP Sant Jordi. 5053

AO) RGE núm. 1884/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'alumnes amb necessitats especials al CEIP Camilo José Cela. 5054

AP) RGE núm. 1885/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'alumnes amb necessitats especials al CEIP Nova Cabana. 5054

AQ) RGE núm. 1886/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'alumnes amb necessitats especials al col·legi públic de Pràctiques. 5054

AR) RGE núm. 1887/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'alumnes amb necessitats especials al CC Sant Vicenç de Paül de Sóller. 5054

AS) RGE núm. 1888/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'alumnes amb necessitats especials al CEIP Es Vivero (Palma). 5054

AT) RGE núm. 1898/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el CEIP Mare de Déu del Carme
a Maó. 5054

AU) RGE núm. 1899/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el col·legi públic Verge del Carme
a Maó. 5055

AV) RGE núm. 1900/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el CEIP Es Molinar, Infant Felip.

5055

AW) RGE núm. 1901/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el CEIP Urbanitzacions de
Llucmajor a Puig de Ros. 5055

AX) RGE núm. 1902/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa l'escola Mata de Jonc a Palma.

5055

AY) RGE núm. 1903/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el CEIP Sant Jordi. 5055

AZ) RGE núm. 1904/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el col·legi Camilo José Cela.

5055

BA) RGE núm. 1905/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el CEIP Nova Cabana. 5056



BOPIB núm. 89 -  26 de febrer de 2021 5031

BB) RGE núm. 1906/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el col·legi públic de Pràctiques.

5056

BC) RGE núm. 1907/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el CC Sant Vicenç de Paül de
Sóller. 5056

BD) RGE núm. 1908/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el CEIP Es Vivero. 5056

BE) RGE núm. 1912/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a material EPI
facilitat als professionals sanitaris i als treballadors dels centres hospitalaris i centres de salut, considerats "sensibles" per l'atenció a
pacients de zones COVID. 5056

BF) RGE núm. 1914/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a revisió del nou
sistema tarifari de transport públic. 5056

BG) RGE núm. 1923/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licitud de places d'alumnes
de primer d'ESO a centres públics a Menorca per al curs 2018-2019. 5057

BH) RGE núm. 1924/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licitud de places d'alumnes
de primer d'ESO a centres concertats a Menorca per al curs 2020-2021. 5057

BI) RGE núm. 1925/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licitud de places d'alumnes de
primer d'ESO a centres concertats a Menorca per al curs 2019-2020. 5057

BJ) RGE núm. 1926/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licitud de places d'alumnes de
primer d'ESO a centres concertats a Menorca per al curs 2018-2019. 5057

BK) RGE núm. 1927/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals se'ls ha assignat
una plaça de primer d'ESO a un centre públic a Menorca per al curs 2020-2021. 5057

BL) RGE núm. 1928/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals se'ls va assignar
una plaça de primer d'ESO a un centre públic a Menorca per al curs 2019-2020. 5058

BM) RGE núm. 1929/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals se'ls va assignar
una plaça de primer d'ESO a un centre públic a Menorca per al curs 2018-2019. 5058

BN) RGE núm. 1930/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals se'ls va assignar
una plaça de primer d'ESO a un centre concertat a Menorca per al curs 2019-2020. 5058

BO) RGE núm. 1931/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals se'ls va assignar
una plaça de primer d'ESO a un centre concertat a Menorca per al curs 2020-2021. 5058

BP) RGE núm. 1932/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals se'ls va assignar
una plaça de primer d'ESO a un centre concertat a Menorca per al curs 2018-2019. 5058

BQ) RGE núm. 1933/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de places d'alumnes
de primer d'ESO a centres públics a Menorca per al curs 2020-2021. 5058

BR) RGE núm. 1934/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de places d'alumnes
de primer d'ESO a centres públics a Menorca per al curs 2019-2020. 5059

BS) RGE núm. 1936/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informadors
COVID (1). 5059

BT) RGE núm. 1937/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informadors
COVID (2). 5059

BU) RGE núm. 1938/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informadors
COVID (3). 5059
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BV) RGE núm. 1939/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació de
la Mesa Provincial d'Assegurances Agràries (1). 5059

BW) RGE núm. 1940/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació de
la Mesa Provincial d'Assegurances Agràries (2). 5059

BX) RGE núm. 1941/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment i suport
als escorxadors (1). 5060

BY) RGE núm. 1942/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment i suport
als escorxadors (2). 5060

BZ) RGE núm. 1943/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'actuació
per pal·liar els efectes dels atacs freqüents dels cans al bestiar (1). 5060

CA) RGE núm. 1944/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'actuació
per pal·liar els efectes dels atacs freqüents dels cans al bestiar (2). 5060

CB) RGE núm. 1945/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'actuació
per pal·liar els efectes dels atacs freqüents dels cans al bestiar (3). 5060

CC) RGE núm. 1946/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diagnòstic de la
producció ecològica de les Illes Balears (1). 5061

CD) RGE núm. 1947/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diagnòstic de la
producció ecològica de les Illes Balears (2). 5061

CE) RGE núm. 1948/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda per a les
indústries agroalimentàries de Balears. 5061

CF) RGE núm. 1949/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de sol·licituds formals de reunió de la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda (article 3 RGL 4/2019). 5061

CG) RGE núm. 1950/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
campanya informativa dirigida als afectats per la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants. 5061

CH) RGE núm. 1951/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
ajornament de les limitacions o prohibicions que són exigibles a partir de dia 1 de gener de 2021, d'acord amb la Llei 8/2019, de residus
i sòls contaminants. 5062

CI) RGE núm. 1952/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a establiments adherits
a estimació objectiva de l'impost d'estades turístiques a les Illes Balears el 2020. 5062

CJ) RGE núm. 1953/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a establiments que
han renunciat al règim d'estimació objectiva de l'impost d'estades turístiques a les Illes Balears entre l'1 de gener de 2020 i l'1 de gener
de 2021. 5062

CK) RGE núm. 1954/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a establiments que
han renunciat al règim d'estimació objectiva de l'impost d'estades turístiques a les Illes Balears a partir del 26 de gener de 2021.

5062

CL) RGE núm. 1955/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a establiments adherits
a estimació objectiva de l'impost d'estades turístiques a les Illes Balears el 2020. 5062

CM) RGE núm. 1959/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d'atenció
a pacients amb malalties minoritàries (denominades malalties "rares") amb motiu sde la pandèmia COVID-19 a les Illes Balears.

5062

CN) RGE núm. 1964/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds presentades a les
ajudes MOVES II. 5063

CO) RGE núm. 1965/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds presentades a les
subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre,
petites i mitjanes empreses i associacions empresarials. 5063
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CP) RGE núm. 1966/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds presentades al
programa PREE. 5063

CQ) RGE núm. 1967/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds d'ajudes MOVES II
resoltes favorablement. 5063

CR) RGE núm. 1968/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de subvencions per
al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes
empreses i associacions empresarials resoltes favorablement. 5064

CS) RGE núm. 1969/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds del programa PREE
resoltes favorablement. 5064

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 1957/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a passaport vacunal
o certificació de vacunació. 5064

B) RGE núm. 2023/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a calendari de reunions per als
pròxims mesos entre el GOIB i l'Estat per avançar en les negociacions del finançament del REIB. 5064

C) RGE núm. 2031/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a motius pels quals
la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura no gestiona innovació ni economia circular. 5064

D) RGE núm. 2034/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a captació de recursos dels fons
europeus. 5065

E) RGE núm. 2048/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a ajudes directes a les empreses d'activitat turística complementària de temporada perjudicades per la crisi de la COVID-19. 5065

F) RGE núm. 2049/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
participació dels empresaris turístics en proves i controls per fer de Balears una destinació segura. 5065

G) RGE núm. 2051/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades
davant l'aparició de bales de palla. 5065

H) RGE núm. 2052/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parets de pedra
prefabricada a la Serra de Tramuntana. 5065

I) RGE núm. 2053/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon enllaç submarí
Mallorca-Menorca per al subministrament elèctric. 5065

J) RGE núm. 2054/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifes del transport públic
ferroviari i terrestre. 5066

K) RGE núm. 2055/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escrit tramès pel
Parlament Europeu en relació amb la protecció dels menors de Balears. 5066

L) RGE núm. 2056/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la campanya
de vacunació contra la COVID a les Illes Balears. 5066

M) RGE núm. 2057/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estratègia del Govern
respecte de l'FP dual. 5066

N) RGE núm. 2058/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació de la part fiscal del
REB. 5066

O) RGE núm. 2059/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plataformes reivindicatives
davant la gestió de la crisi ocasionada per la pandèmia. 5066

P) RGE núm. 2061/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació de la
COVID-19 de treballadors considerats "essencials" majors de 55 anys. 5067
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Q) RGE núm. 2062/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a comissió
d'investigació pels casos de menors prostituïts. 5067

R) RGE núm. 2063/21 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 2078/21), del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOx-Actua Baleares, relativa a normalitat democràtica. 5067

S) RGE núm. 2064/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a requeriment del
Parlament Europeu al Govern sobre els abusos sexuals a menors tutelats per l'Administració. 5067

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1760/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a concessió d'ajudes directes, no
retornables a les agències de viatges i extensió dels ERTO fins a finals d'any, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment
d'urgència). 5067

B) RGE núm. 1763/21, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a pensions dignes, davant la
Comissió de Turisme i Treball. 5068

C) RGE núm. 1786/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a reducció de la quota fixa del cànon de
sanejament a les empreses que romanen totalment o parcialment sense activitat, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 5069

D) RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les empreses dedicades
al món del lleure i les activitats extraescolars, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).

5069

E) RGE núm. 1843/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a canvis normatius o interpretatius perquè
els crèdits ICO i ISBA per la COVID-19 no computin per a les empreses de les Illes Balears com a ajudes d'estat (minimis), davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 5070

F) RGE núm. 1877/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga de l'habilitació per exercici
activitat d'estada turística a habitatge plurifamiliar, davant la Comissió de Turisme i Treball. 5071

G) RGE núm. 1909/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a establiment de sistemes específics d'inspecció i règim
sancionador per a les administracions que realitzin conductes abusives en matèria de contractació pública, específicament en la
contractació successiva de personal temporal en frau de llei, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment
d'urgència). 5071

H) RGE núm. 1956/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a la llibertat d'expressió, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (procediment d'urgència). 5073

I) RGE núm. 1958/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts directes a PIME i autònoms
d'activitats turístiques complementàries, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència). 5073

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 2209 a 2212/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a actuacions dutes a terme per ABAQUA a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca finançades amb càrrec al cànon de l'aigua
durant el 2015. 5074

B) A les Preguntes RGE núm. 2213 a 2216/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a actuacions dutes a terme per ABAQUA a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca finançades amb càrrec al cànon de l'aigua
durant el 2016. 5075

C) A les Preguntes RGE núm. 2217 a 2220/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a actuacions dutes a terme per ABAQUA a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca finançades amb càrrec al cànon de l'aigua
durant el 2017. 5075

D) A les Preguntes RGE núm. 2221 a 2224/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a actuacions dutes a terme per ABAQUA a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca finançades amb càrrec al cànon de l'aigua
durant el 2018. 5075

E) A les Preguntes RGE núm. 2225 a 2228/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a actuacions dutes a terme per ABAQUA a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca finançades amb càrrec al cànon de l'aigua
durant el 2019. 5075
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F) A la Pregunta RGE núm. 3221/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ambulàncies
UVI (1). 5076

G) A la Pregunta RGE núm. 4697/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
habitatges adquirits mitjançant tempteig i retracte el 2019. 5076

H) A la Pregunta RGE núm. 4698/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
habitatges adquirits mitjançant tempteig i retracte el 2019. 5076

I) A les Preguntes RGE núm. 5513 i 5514/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a tests de coronavirus realitzats a treballadors dels centres Son Tugores i Son Llebre el mes de març de 2020. 5076

J) A la Pregunta RGE núm. 5556/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a material
de protecció sanitari facilitat als treballadors del Centre MaterMisericordiae el mes de febrer de 2020. 5076

K) A la Pregunta RGE núm. 5561/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a material
de protecció sanitari facilitat als usuaris interns o externs del Centre MaterMisericordiae el mes de març de 2020. 5076

L) A la Pregunta RGE núm. 6254/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
retallades en flota naviliera, garantir el subministrament. 5077

M) A la Pregunta RGE núm. 6257/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Ports
IB, manteniment d'embarcacions. 5077

N) A les Preguntes RGE núm. 6862 i 6863/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a usuaris dels centres Es Fusteret i Es Pinaret que han hagut d'estar aïllats per coronavirus. 5078

O) A les Preguntes RGE núm. 6894 i 6895/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a repartiment d'EPI a residències de les Illes balears (1 i 2). 5078

P) A la Pregunta RGE núm. 6900/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defuncions
d'usuaris de les residències de les Illes Balears per motiu de la COVID-19. 5078

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 1761/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Sr. Miquel Company i Pons, sobre les línies d'actuació previstes per a la gestió dels
Fons Europeus. 5078

B) RGE núm. 1762/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
conseller d'Educació i Formació Professional, Sr. Martí Xavier March i Cerdà, sobre les línies d'actuació futures de la nova conselleria.

5079

C) RGE núm. 1776/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat corresponents.

5079

D) RGE núm. 1778/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat corresponents. 5079

E) RGE núm. 1893/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
direcció/presidència de l'empresa Dalton Audiovisual Services, SL sobre els conflictes amb els treballadors subrogats de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears. 5079

F) RGE núm. 1963/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de
compareixença del director general de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional sobre
la situació, el desenvolupament i l'execució del Pla d'infraestructures educatives de les Illes Balears. 5079

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de les preguntes escrites RGE núm. 5513, 5514, 5556, 5561, 6862, 6863, 6894, 6895, 6900 a 6903, 6912, 7025 a
7034/20. 5080

B) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1795/21. 5080
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C) Sol·licitud d'iniciar el procediment per a la interposició de recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de 30 de desembre,
de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2020 (escrit RGE núm. 1813/21). 5080

D) Escrit RGE núm. 1788/21, que complementa la Proposició no de llei RGE núm. 1224/21. 5080

E) Escrit RGE núm. 1915/21, que complementa la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 1531/21. 5080

F) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports de l'Informe d'avaluació de la implantació efectiva
de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (escrit RGE núm. 1594/21, del Govern de les Illes Balears). 5081

4. INFORMACIONS

A) Canvis a la Comissió de Reglament i a la Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes se revisió i millora del
Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19, per
part del Grup Parlamentari Socialista. 5081

B) Canvis a les comissions d'Assumptes Institucionals i Generals, de Medi Ambient i Ordenació Territorial, d'Educació, Universitat
i Recerca, de Salut i de l'Estatut dels Diputats i les Diputades, i a la Diputació Permanent, per part del Grup Parlamentari Socialista.

5081

C) Proposta de modificació de les comissions permanents del Parlament de les Illes Balears, ex article 50.4 del Reglament de la
cambra. 5081

D) Resolució de Presidència en relació amb el cessament del Sr. Alberto Serrano Zarraute com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei de la vicepresidència primera. 5083

E) Resolució de Presidència en relació al cessament del Sr. Miguel Ángel López Huerta com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Unidas Podemos. 5083

F) Resolució de Presidència en relació al nomenament de la Sra. Aina Ramis Plomer, com a personal eventual adscrita funcionalment
al servei de la vicepresidència primera. 5084

G) Resolució de presidència en relació al nomenament de la Sra. Alicia Torrandell Bennassar com a personal eventual adscrita
funcionalment al Grup Parlamentari Unidas Podemos. 5084

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 88, de 19 de febrer de 2021. 5085
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2021, aprovà la Llei de modificació de la Llei
1/2014, de 21 de febrer, de cans d'assistència.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Constitució Espanyola, la Convenció Internacional de
les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió
Europea són normes bàsiques que reconeixen la necessitat de
fomentar la llibertat, la independència i la igualtat, així com
l’obligació d’adoptar mesures inclusives per remoure tots els
obstacles que limitin aquests drets. Suposen la consagració de
l’enfocament de drets de les persones amb discapacitat o
malaltes com a subjectes titulars de drets i l’obligació dels
poders públics de garantir que l’exercici d’aquests drets sigui
ple i efectiu.

La Constitució Espanyola, en l’article 14, reconeix el dret
d’igualtat de tots els espanyols davant la llei, però, a més,
l’article 9.2 imposa als poders públics les obligacions de
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de
l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives,
i remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la
plenitud. Així mateix, l’article 20 de la Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat
insta els estats part a adoptar mesures efectives per assegurar
que les persones amb discapacitat gaudeixin de mobilitat
personal amb la màxima independència possible, com ara
facilitar l’accés de les persones amb discapacitat a formes
d’assistència humana o animal i a intermediaris, tecnologies de
suport, dispositius tècnics i ajudes per a la mobilitat de qualitat.
Finalment, l’article 49 de la Constitució Espanyola disposa que
els poders públics han de dur a terme una política de previsió,
tractament, rehabilitació i integració de les persones amb
discapacitat física, sensorial o intel·lectual, a les quals s’ha de
prestar l’atenció especialitzada que requereixen, i les han
d’emparar especialment en el gaudi dels drets que el títol I de
la Constitució atorga a tota la ciutadania. En desenvolupament
d’aquestes previsions, el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social té per objecte garantir el dret a la igualtat d'oportunitats
i de tracte, així com l'exercici real i efectiu de drets per part de

les persones amb discapacitat en igualtat de condicions respecte
de la resta de ciutadans i ciutadanes, a través de la promoció de
l'autonomia personal, de l'accessibilitat universal, de l'accés a
l'ocupació, de la inclusió en la comunitat i la vida independent
i de l'eradicació de tota forma de discriminació.

En l'àmbit autonòmic, l'article 16.4 de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28
de febrer, estableix que les administracions públiques en el
marc de les seves competències respectives, han de promoure
les condicions necessàries perquè els drets socials de la
ciutadania de les Illes Balears i dels grups i col·lectius en els
quals s'integra siguin objecte d'una aplicació real i efectiva. A
més a més, l'article 30.15 d'aquest estatut atorga a la comunitat
autònoma la competència exclusiva en les polítiques de
protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques,
psíquiques i sensorials.

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

II

Les persones amb discapacitat o amb una malaltia limitant
i crònica constitueixen un sector de població heterogeni, però
ambdues poden tenir en comú la necessitat, en major o menor
mesura, de requerir garanties suplementàries per viure amb
plenitud de drets o per participar en igualtat de condicions que
la resta de ciutadans en la vida econòmica, social i cultural.
Aquesta igualtat de drets encara no és plena, la qual cosa
exigeix que les institucions redoblin els esforços amb vista a
aconseguir-la en compliment del mandat de l'article 9.2 de la
Constitució Espanyola i de l'article 16.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.

En els darrers anys s’ha anat estenent progressivament
l’ajuda amb cans d’assistència no sols a les persones afectades
per discapacitats visuals sinó també a les afectades per
discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, ja que suposen
un suport important per millorar la seva autonomia personal i
la seva qualitat de vida. Fins ara, la normativa vigent a les Illes
Balears no preveia aquesta situació, i les persones usuàries de
cans d’assistència han constatat que, de vegades, se’ls denegava
l’entrada a llocs i transports públics, la qual cosa suposa una
limitació a la seva inclusió i participació social real i efectiva.

Una vegada constatades les capacitats dels cans d’alerta
mèdica com a cans d’assistència, s’observa la necessitat que no
solament les persones amb disfunció visual, auditiva o de
mobilitat es puguin valdre de l’ajuda d’un ca d’assistència, sinó
també de forma excepcional les persones que pateixen un altre
tipus de discapacitats, físiques o sensorials, trastorns endocrins
o qualsevol tipus de malaltia, i que requereixin o puguin
requerir o per a les quals sigui necessari o convenient
l’assistència de cans d’assistència.

Un ca d’assistència es configura com una ajuda extra per a
les famílies integrades per persones amb diabetis, epilèpsia,
autisme o similar. Per a aquestes persones, els cans
d’assistència poden ser d’ajuda per controlar la malaltia,
donar-los seguretat i potenciar la seva independència i
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interacció social, especialment per als infants. És una
alternativa molt eficaç a l’hora de millorar la vida dels pacients
i de les seves famílies.

Per tant, és evident la necessitat d’ampliar el marc normatiu
instaurat per la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans
d’assistència, per adaptar-lo a la realitat actual i emparar el dret
de totes les persones que es puguin beneficiar de l’ajuda d’un
ca d’assistència, a més de les reconegudes en la versió inicial
de la Llei 1/2014, a accedir a l’entorn i, per tant, a una
participació social efectiva.

III

La Llei 1/2014, en l’article 3, classificava els cans
d’assistència en ca guia, ca de senyalització de sons i ca de
servei, i no donava cabuda a altres categories que sí que
recullen altres ordenaments jurídics, tant internacionals com
autonòmics, com són els cans d’avís o alerta mèdica i els cans
per a persones amb trastorns de l’espectre autista.

Aquesta modificació neix amb l’objectiu d’actualitzar la
normativa, i regular i ampliar les categories de cans
d’assistència i, per tant, el dret d’accés, circulació i
permanència de les persones usuàries d’aquests cans, a l’efecte
d’equiparar-les amb la resta de col·lectius reconeguts, afavorir
el seu dret a l’autonomia, aconseguir una igualtat real i efectiva
i facilitar la participació de tota la ciutadania, sense cap tipus
de discriminació, en la vida política, econòmica, cultural, social
i laboral.

Així mateix, s’afegeix l’aplicació de la normativa vigent en
l’acreditació de malaltia de les persones usuàries de cans
d’assistència, l’acreditació de la idoneïtat del ca i de la unitat
de vinculació, així com el reconeixement de cans ensinistrats a
altres comunitats autònomes.

IV

L’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, estableix els principis de bona regulació i disposa
que, en l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat
reglamentària, les administracions públiques han d’actuar
d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.
En l’exposició de motius o en el preàmbul, segons es tracti,
respectivament, d’avantprojectes de llei o de projectes de
reglament, ha de quedar prou justificada l’adequació de la
norma a aquests principis.

Per la seva banda, l’article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de
gener, del Govern de les Illes Balears, indica que, en l’exercici
de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, el Govern
de les Illes Balears ha d’actuar d’acord amb els principis de
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència, eficiència, qualitat i simplificació, establerts en
la normativa estatal bàsica. L’exposició de motius o el
preàmbul, segons es tracti, respectivament, d’avantprojectes de
llei o de projectes de reglament, ha d’informar sobre
l’adequació a aquests principis.

Respecte dels principis de necessitat i eficàcia, cal
assenyalar el clar interès general de l’objecte d’aquesta

disposició, dirigit a promoure la igualtat efectiva de la
ciutadania en l’exercici dels seus drets i, específicament, les
condicions per a la igualtat plena i real de les persones amb
discapacitat, mitjançant el reconeixement i la garantia del dret
d’accés a l’entorn per a les persones que requereixin la
utilització d’un ca d’assistència.

De conformitat amb el principi de proporcionalitat, la
disposició conté la regulació imprescindible per atendre la
necessitat que es vol cobrir amb la norma, després de constatar
que no hi ha altres mesures menys restrictives de drets o que
imposin menys obligacions a les persones destinatàries.

En aplicació del principi de seguretat jurídica, cal
assenyalar que aquesta disposició s’adopta en l’exercici de les
competències atribuïdes a l’Administració de la comunitat
autònoma en l’àmbit corresponent i és coherent amb la resta de
l’ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea. Així,
s’enriqueix el marc normatiu, s’actualitza i se li dóna un caire
estable, predictible, integrat, clar i de certitud, que en facilita el
coneixement i la comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la
presa de decisions de les persones i de les empreses.

Respecte del principi de transparència, les administracions
públiques han de possibilitar l’accés senzill, universal i
actualitzat a la normativa en vigor i als documents propis del
procés d’elaboració de normes, de conformitat amb el que
estableix l’article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern. Així
mateix, han de definir clarament els objectius de les iniciatives
normatives i la justificació corresponent en el preàmbul o
exposició de motius, i han de possibilitar que els destinataris
potencials tenguin una participació activa en l’elaboració de les
normes. 

Amb caràcter previ a l’elaboració d’aquesta norma, s’ha
consultat la ciutadania perquè pugui expressar la seva opinió
sobre la iniciativa, i posteriorment s’ha sotmès el text als
tràmits d’audiència i d’informació pública corresponents
perquè les persones i els sectors afectats per aquesta
modificació hi poguessin fer les al·legacions que consideressin
pertinents.

Pel que fa als principis d’eficiència, qualitat i simplificació,
cal assenyalar que l’ampliació de l’àmbit objectiu i subjectiu
del dret d’accés que realitza la norma és perfectament
compatible amb l’ús que facin dels espais públics i privats la
resta d’usuaris, sense imposar o evitar càrregues
administratives innecessàries o accessòries i racionalitzant, en
l’aplicació, la gestió dels recursos públics.

Article primer
Modificació de l’article 1 de la Llei 1/2014, de 21 de febrer,
de cans d’assistència

L’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 1/2014, de 21 de febrer,
de cans d’assistència, queda modificat de la manera següent:

«1. Aquesta llei té per objecte reconèixer i garantir el dret
d’accedir, circular i romandre de les persones que, per
qualsevol tipus de discapacitat o malaltia acreditada o
oficialment reconeguda, són auxiliades per cans
d’assistència. Així mateix, pretén establir els drets i les
obligacions dels usuaris, regular les activitats de control
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d’aquests animals i fixar les condicions mínimes que ha de
tenir un centre d’ensinistrament.»

Article segon
Modificació de l’article 2 de la Llei 1/2014, de 21 de febrer,
de cans d’assistència

Es modifiquen les lletres a) i f) i s’inclou la lletra k) a
l’article 2 de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans
d’assistència, amb la redacció següent:

«a) Cans d’assistència: aquells que han estat ensinistrats per
centres especialitzats i oficialment reconeguts, per a
l’acompanyament, la conducció, l’ajuda i l’auxili de
persones amb discapacitat o malaltia acreditada o
oficialment reconeguda.»

«f) Persona usuària: aquella persona amb qualsevol tipus de
discapacitat o malaltia acreditada o oficialment reconeguda
que gaudeix dels serveis prestats per un ca d’assistència,
oficialment reconegut i acreditat, i ensinistrat
específicament per complir determinades funcions. Aquesta
persona ha de tenir reconeguda la discapacitat o malaltia
mitjançant el certificat oficial.»

«k) Unitat de vinculació: és la unitat legalment reconeguda
formada per una persona usuària i el seu ca d’assistència.»

Article tercer
Addició de dues noves lletres en l’article 3 de la Llei 1/2014,
de 21 de febrer, de cans d’assistència

S’afegeixen dues noves lletres, d) i e), en l’article 3 de la
Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència, amb la
redacció següent:

«d) Ca d’avís o alerta mèdica: el ca ensinistrat per avisar
d’una alerta mèdica a persones que pateixen una
discapacitat o crisis recurrents amb desconnexió sensorial
derivades d’una malaltia específica, com ara diabetis,
epilèpsia o una altra malaltia orgànica, o d’alguna altra
malaltia reconeguda d’acord amb la normativa sanitària
aplicable.

e) Ca per a persones amb trastorns de l’espectre autista: el
ca ensinistrat per promoure l’autonomia personal de les
persones usuàries mitjançant l’ajuda i l’assistència en les
activitats de la vida diària, preservar la seva integritat física,
controlar situacions d’emergència i guiar-les.»

Article quart
Modificació de l’article 5 de la Llei 1/2014, de 21 de febrer,
de cans d’assistència

L’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 1/2014, de 21 de febrer,
de cans d’assistència, queda modificat de la manera següent:

«1. Per a la formació dels cans destinats a
l’acompanyament, la conducció i l’auxili de les persones
amb discapacitat o malaltia acreditada o oficialment
reconeguda, els centres d’ensinistrament han de presentar
davant la conselleria competent en matèria de serveis
socials la declaració responsable corresponent. Una vegada

realitzada la inspecció pertinent, s’entendrà reconegut.
Aquest servei és d’àmbit suprainsular.»

Disposició final primera
Referències normatives

Les referències a “persones amb discapacitat” i
“discapacitat” de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans
d’assistència, i del Decret 73/2016, de 23 de desembre, sobre
els centres d’ensinistrament de cans d’assistència i els principis
generals del procediment per al reconeixement dels cans
d’assistència, s’han d’entendre fetes a “persones amb
discapacitat o malaltia acreditada o oficialment reconeguda” i
“discapacitat o malaltia acreditada o oficialment reconeguda”,
respectivament.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 16 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 9

de febrer de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1087/21,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la coordinació i
l'estratègia del Govern per a la presentació de projectes a
finançar amb el Fons de Recuperació Europeu Next Generation
EU.

Actuà com a interpelAlant la diputada Patricia Guasp i
Barrero i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

Palma, 24 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 9
de febrer de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-085.pdf#page=10
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A) RGE núm. 1389/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places de
formació d'infermeria, que contestà el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca.

B) RGE núm. 1404/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a reducció del cànon de l'aigua, que contestà
el conseller de Medi Ambient i Territori.

C) RGE núm. 1416/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parc
fotovoltaic de Son Bonet, que contestà el vicepresident i
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

D) RGE núm. 1405/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reactivació
del turisme, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

E) RGE núm. 1401/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
projectes emblemàtics, transformadors i amb capacitat de
tracció per al Pla Europeu de Reactivació Next Generation EU
de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

G) RGE núm. 1417/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equiparació de
la indemnització per residència dels sanitaris de les Illes
Balears amb la de Canàries, que contestà la consellera de Salut
i Consum.

H) RGE núm. 1418/21, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió
respecte de la recuperació del sector de l'hostaleria a les Illes
Balears, que contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball.

I) RGE núm. 1421/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a polític a en matèria de
policia local, que contestà la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització.

J) RGE núm. 1422/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol de
vacunació per als centres educatius, que contestà la consellera
de Salut i Consum.

K) RGE núm. 1423/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la modificació
de la llei antidesnonaments del Reial decret llei 37/2020, que
contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

L) RGE núm. 1426/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a recursos sanitaris per a
l'atenció a la cronicitat a Formentera, que contestà la consellera
de Salut i Consum.

M) RGE núm. 1411/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a mètodes de contractació
pública de la CAIB, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

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

O) RGE núm. 1402/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació
de càrrecs públics, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

P) RGE núm. 1420/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió de la
desescalada davant les restriccions imposades pel Govern, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Q) RGE núm. 1424/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la
pandèmia, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la Sra. Consellera de Salut i Consum,

davant el Ple de la cambra, sobre la situació actual de la
pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears i les mesures
preses (RGE núm. 138/21).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de febrer de 2021, tengué lloc la compareixença de la Sra.
Consellera de Salut i Consum, qui informà sobre el tema
indicat.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 1526/21.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de febrer de 2021, quedà ajornada la pregunta esmentada,
de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retard de les consultes

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-083.pdf#page=207
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf#page=23


BOPIB núm. 89 -  26 de febrer de 2021 5041

oncològiques i les proves de prevenció per a la detecció precoç
del càncer.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Aplicació del procediment de tramitació directa i en

lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 17688/20, de
modificació de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans
d'assistència.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de febrer de 2021, s'aprovà, per 52 vots a favor, cap en
contra i cap abstenció, l'aplicació del procediment de tramitació
directa i en lectura única al projecte de llei esmentat.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 10270/20, relativa a la unitat de la llengua pròpia, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la unitat de la
llengua catalana, sense que aquest fet suposi menystenir
altres denominacions existents.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol
mesura que imposi impediments normatius, administratius,
tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes
on el català (també en la seva denominació “valencià”) és
oficial a fi de poder relacionar-se amb normalitat amb els
ciutadans de la resta del domini lingüístic. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta els governs
valencià, balear i català a treballar de forma conjunta amb
els altres governs dels territoris que comparteixen la llengua
catalana a fi d'afavorir la normalització de la llengua en tots
els sectors i d'acord amb les línies mestres expressades a la
Declaració de Palma, signada el 20 de febrer de 2017, i

amb la voluntat d'estendre aquests principis als altres
territoris del domini lingüístic. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i les Corts espanyoles a reconèixer jurídicament
la unitat de la llengua catalana, tal com està reconeguda en
els àmbits acadèmic i científic, a fi de corregir els efectes de
les polítiques públiques i l’actuació dels serveis i els ens
que la qüestionen, i vetlar perquè cap institució pública o
empresa privada de l'Estat espanyol no fomenti el
secessionisme lingüístic en la seva activitat. 

5. El Parlament de les Illes Balears acorda notificar els
acords recollits en aquesta proposició no de llei al Govern
de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya,
al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts
Valencianes, al Govern de les Illes Balears, al Govern
d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat.

A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2020
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 10 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 17894/20, relativa a suport urgent als mitjans de
comunicació privats, amb l'esmena RGE núm. 1591/21, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears reconeix la importància
dels mitjans de comunicació per informar la ciutadania en
un escenari de pandèmia sanitària, d’incertesa i de
l’existència paral·lela de canals de desinformació i, en
conseqüència, s’insta el Govern de les Illes Balears a
ampliar en 200.000 euros més la partida específica
destinada a la comunicació sobre la COVID-19 (i sobre les
mesures de reactivació econòmica) que forma part dels
pressuposts de la comunitat, per tal de reforçar les
campanyes informatives als mitjans de comunicació privats.

A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2020
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 10 de febrer de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 10942/20, relativa a
realització de proves PCR als turistes en origen, amb l'esmena
RGE núm. 1600/21, i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

C)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures de control sanitari i
epidemiològic necessàries per tal mantenir les Illes Balears
com a destí turístic segur i a sol·licitar justificació de
proves PCR amb resultat negatiu en origen o, en els seu
defecte, en destinació, per als turistes nacionals i
internacionals que viatgen a les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
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 10 de febrer de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 9081/20, relativa a
manteniment d'una alimentació saludable enfront de la
pandèmia de la COVID-19, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir les recomanacions establertes al
document Recomendaciones de alimentación y nutrición
para la población española ante la crisis sanitaria del
COVID-19 i fer-ne la difusió oportuna entre la ciutadania,
amb la corresponent dotació pressupostària que sigui
necessària. 

A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
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 10 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 12909/20, relativa a reserva marina de la Serra de
Tramuntana, amb l'esmena RGE núm. 1601/21, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a declarar una reserva marina d'interès pesquer a la
costa de la Serra de Tramuntana a l'àrea compresa entre Ses
Puntes i Es Morro d’En Llobera, amb una extensió de 5.000
hectàrees, a la major brevetat possible. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a establir els mecanismes de coordinació necessaris
amb el Govern de les Illes Balears per a la seva gestió. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a dotar dels mitjans necessaris de vigilància a la nova
reserva marina.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que, una vegada declarada la reserva marina, iniciï,
en cooperació amb el Govern de les Illes Balears, els
estudis tècnics i científics per avaluar una futura ampliació
atenent el principi de continuïtat ecològica.

A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2020
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 11 de febrer de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 16139/20,
relativa a promoció cultural, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè dins la seva estratègia de promoció i en
consens amb els consells insulars, s’estableixi una promoció
del turisme cultural per fer conèixer als visitants el
patrimoni històric i cultural de les nostres illes. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, juntament amb els consells insulars,
promocioni els esdeveniments culturals que puguin ser una
atracció turística rellevant.

A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2020
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La vicepresidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de
febrer de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 8532/20, relativa a retirada de distincions a
torturadors franquistes, amb l'esmena RGE núm. 1566/21, i
quedà aprovada la següent:

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-049.pdf#page=78
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=82
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=82
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101601
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-076.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-047.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101566


BOPIB núm. 89 -  26 de febrer de 2021 5043

RESOLUCIÓ

G)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a sol·licitar al Govern Central la revocació de
forma efectiva de les condecoracions i recompenses
concedides per l’Estat a funcionaris i autoritats de la
dictadura franquista que haguessin realitzat actes o observat
conductes manifestament incompatibles amb els valors
democràtics i els principis rectors de protecció dels Drets
Humans, especialment les tortures.

A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
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 11 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 10334/20, relativa a impuls de l'activitat educativa a la
natura, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar pràctiques educatives que
relacionin de manera més directa i freqüent els alumnes,
especialment dels cicles d'educació infantil i primària i
també de l'educació no formal, amb el seu entorn natural
més immediat, sense que això no substitueixi la
metodologia habitual dins l'aula dels centres educatius ni
suposi una càrrega addicional als equips docents. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els ajuntaments de la comunitat autònoma de
les Illes Balears a col·laborar per tal de facilitar
l'apropament dels escolars als entorns naturals (parcs,
jardins, places, boscs, etc.) i que aquests siguin els més
accessibles i propers possibles d'acord amb els plans
municipals de creixement i manteniment de les zones
verdes així com d'accessibilitat.

A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president en funcions de la comissió
Juan Manuel Lafuente i Mir

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 13987/20, relativa a impartició del màster d'advocacia

de la UIB en un format mixt, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

I)

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca a sol·licitar a la
Universitat de les Illes Balears (UIB) la impartició del
Màster d’Advocacia combinant un sistema mixt de classes
a distància i presencials per garantir la igualtat
d'oportunitats als alumnes de totes les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president en funcions de la comissió
Juan Manuel Lafuente i Mir

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer de
2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 14007/20, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dotar una partida
econòmica per poder cobrir els serveis extraordinaris de les
plantilles de policies locals, així com agilitar i reiterar més
efectius dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat a Balears,
amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i

abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 6 i

abstencions 2.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 11 de febrer de 2021, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 17712/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa de protocols
COVID-19 per rebre amb garanties sanitàries el trànsit marítim
i els creuers en particular, amb el resultat següent: vots emesos
13, vots a favor 6, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 11 de febrer de 2021, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 15875/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al tancament dels centres d'oci infantil de Balears, amb
el resultat següent: 
• Punts 1 a 4: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra

7 i abstencions 0.
• Punt 5: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 7 i

abstencions 1.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 11 de febrer de 2021, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 16327/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per compensar i reduir els sobrecostos de la
sequera, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor
6, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
No-acord de compareixença de la consellera de Salut i

Consum sobre la tercera onada de la pandèmia i la situació
del Pla d'estratègia de vacunació contra la COVID-19 a les
Illes Balears (escrit RGE núm. 17/21).

 La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 10 de febrer de 2021, rebutjà, per 6 vots a favor,
7 en contra i cap abstenció la sol·licitud de compareixença
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença del conseller de Medi Ambient

i Territori sobre l'omissió del Govern de les Illes Balears
davant l'impacte mediambiental dels abocaments irregulars
de les depuradores d'EMAYA a la badia de Palma (escrit
RGE núm. 15774/20).

 La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer de
2021, aprovà, per unanimitat, recaptar la compareixença
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
No-substanciació de la compareixença de la delegada del

Govern a les Illes Balears sobre les actuacions dutes a terme
per la Policia Nacional sobre l'explotació sexual de menors
tutelats (escrit RGE núm. 3703/20).

 La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer
de 2021, no se substancià la compareixença esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
perquè, atesa la doctrina del Consell d'Estat respecte de les
compareixences davant les assemblees autonòmiques, la
delegada del Govern informa que no compareixerà.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Acord de compareixença del director de l'Oficina

Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) sobre
l'Informe anual de les Illes Balears 2019 (escrit RGE núm.
11420/20).

 La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer
de 2021, aprovà, per unanimitat, recaptar la compareixença
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

E)
Acord de compareixença del director tècnic de la Xarxa

Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social de
Balears (EAPN-IB) sobre les dades sobre pobresa i exclusió
social ateses les conseqüències generades per la crisi
econòmica, social i sanitària provocada per la COVID-19
(escrit RGE núm. 15266/20).

 La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer
de 2021, aprovà, per unanimitat, recaptar la compareixença
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Palma, a 24 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 24 de febrer de 2021, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1889/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears en relació amb els mitjans de
comunicació de les Illes Balears (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 El Pi-Proposta per les Illes Balears interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre la política general del
Govern en relació amb els mitjans de comunicació de les Illes
Balears, atesos els efectes devastadors de la crisi de la COVID-
19.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la preocupant
situació de precarietat que pateixen els mitjans de comunicació
de les nostres illes i la incertesa sobre el seu futur més
immediat, es fa necessari i urgent que la cambra conegui les
línies d'actuació del Govern al respecte.

Palma, a 18 de febrer de 2021
Els diputats
Josep Melià i Ques
Maria Antònia Sureda i Martí
La portaveu
Catalina Pons i Salom

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de febrer de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1922/21, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a lluita contra el canvi climàtic, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 10296/19.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 10296/19,
relativa a lluita contra el canvi climàtic, la moció següent.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir, en el termini d’un mes des de
l’aprovació d’aquesta moció, el Consell Balear del Clima,
previst a l’article 6 de la Llei 10/2019, de canvi climàtic i
transició energètica.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar, durant el primer semestre del present
any, el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic previst a
l’article 10 de la Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició
energètica.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desplegar, durant el primer semestre del present
any, la reglamentació corresponent a la petjada de carboni
prevista a la disposició final quarta de la Llei 10/2019, de canvi
climàtic i transició energètica.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer complir amb els percentatges mínims
d’adquisició de vehicles lliures d’emissions que estableix la
Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició energètica, a les
empreses de lloguer de vehicles sotmeses al que estableix
l’article 63.2 de l’esmentada llei, i a publicar anualment les
dades -desglossades per illes- sobre el compliment d’aquesta
disposició per part de les empreses de lloguer de vehicles.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar, en el termini de tres mesos des de
l’aprovació d’aquesta moció, un pla de xoc per reduir l’impacte
sobre el canvi climàtic ocasionat pel transport marítim de
passatgers i mercaderies entre les Illes.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar, amb caràcter d’urgència i en el termini
sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un projecte de
llei de mobilitat sostenible, tal com es recull a la Declaració
d’emergència climàtica a les Illes Balears, aprovada per
Consell de Govern el novembre de 2019.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una línia d’ajuts directes per a petites i

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-069.pdf#page=47
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mitjanes del sector turístic amb l’objectiu d’adaptar les seves
activitats a l’emergència climàtica, en línia amb el punt novè de
la Declaració d’emergència climàtica a les Illes Balears,
aprovada per Consell de Govern el novembre de 2019.

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar el Pla Integral de Formació Professional
de les Illes Balears, i a incloure-hi, si escau, en el termini
màxim de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, les
noves titulacions de formació professional en les matèries de
canvi climàtic i transició energètica, donant compliment així al
que estableix l’article 77 de la Llei 10/2019, de canvi climàtic
i transició energètica, fent públics aquests canvis.

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer, durant el present any, un estudi de
vulnerabilitat davant el canvi climàtic del Parc Natural de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera.

Desè. Arran de la desestimació, feta pública la setmana
passada, del recurs d’Aliança Mar Blava contra la pròrroga de
la concessió de l’explotació petroliera “Casablanca”, el
Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a la
pròrroga de la concessió de l’esmentada explotació petroliera
que l’empresa Repsol té davant les costes del Delta de l’Ebre
i Tarragona.

Palma, a 19 de febrer de 2021
La portaveu suplent
Sílvia Tur i Ribas

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de febrer de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1779/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a IVA reduït per a les Illes Balears.

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

Existeix alguna normativa europea que impedeixi a l'Estat
espanyol aprovar un IVA reduït per a les Illes Balears?

Palma, a 16 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 1780/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a IVA a Còrsega i Sardenya.

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

Ha analitzat el Govern l'IVA que es paga a Còrsega i
Sardenya?

Palma, a 16 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 1781/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a proposta que Balears tingui un IVA reduït.

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

Ha proposat el Govern balear a l'Estat que les Balears
tenguin un IVA reduït per la insularitat?

Palma, a 16 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 1782/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a noves gestions fetes pel Govern balear per
eliminar o suavitzar la regla de minimis.

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

Des de juny de 2019, quines noves gestions ha fet el Govern
balear per eliminar o suavitzat la regla de minimis i donar més
marge a la compensació de la insularitat?

Palma, a 16 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques



BOPIB núm. 89 -  26 de febrer de 2021 5047

E)
RGE núm. 1794/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidents de violència i de possibles casos d'abús i
explotació sexual de menors a l'Estació Intermodal de
Palma.

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.

Davant la informació publicada en els mitjans de
comunicació sobre que a l'Estació Intermodal de Palma
(transport públic) s'estan donant casos freqüents i continuats de
concentració de menors practicant botellot, presumptes actes
d'agressions i violència i incompliment de les mesures de
seguretat sanitària enfront de la COVID, així com casos de
possible explotació i abús sexual de menors, quin coneixement
té el Govern des de la Conselleria de Mobilitat i Tranports, la
Conselleria d'Afers Socials i Esports i la Conselleria de Salut
i Consum, sobre aquests casos?

Des de quan i quines actuacions està duent a terme per
donar seguretat als usuaris del servei i garantir, sobretot, la
seguretat i la integritat dels menors, així com eliminar aquestes
pràctiques conegudes i denunciades?

Palma, a 16 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

F)
RGE núm. 1845/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2014 a 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.

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2014 a Menorca?
A més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

G)
RGE núm. 1846/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2015 a 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.

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2015 a Menorca?
A més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

H)
RGE núm. 1847/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2016 a 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.

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2016 a Menorca?
A més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

I)
RGE núm. 1848/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2017 a 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.

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2017 a Menorca?
A més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
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béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

J)
RGE núm. 1849/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2018 a 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.

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2018 a Menorca?
A més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

K)
RGE núm. 1850/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2019 a 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.

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2019 a Menorca?
A més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

L)
RGE núm. 1851/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2020 a 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.

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2020 a Menorca?
A més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

M)
RGE núm. 1852/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2014 a Mallorca.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2014 a Mallorca?
A més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

N)
RGE núm. 1853/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2015 a Mallorca.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2015 a Mallorca?
A més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
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béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

O)
RGE núm. 1854/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2016 a Mallorca.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2016 a Mallorca?
A més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

P)
RGE núm. 1855/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2017 a Mallorca.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2017 a Mallorca?
A més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Q)
RGE núm. 1856/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2018 a Mallorca.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2018 a Mallorca?
A més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

R)
RGE núm. 1857/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2019 a Mallorca.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2019 a Mallorca?
A més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

S)
RGE núm. 1858/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2020 a Mallorca.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2020 a Mallorca?
A més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
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béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

T)
RGE núm. 1859/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2014 a Eivissa.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2014 a Eivissa? A
més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

U)
RGE núm. 1860/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2015 a Eivissa.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2015 a Eivissa? A
més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

V)
RGE núm. 1861/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2016 a Eivissa.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2016 a Eivissa? A
més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

W)
RGE núm. 1862/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2017 a Eivissa.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2017 a Eivissa? A
més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

X)
RGE núm. 1863/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2018 a Eivissa.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2018 a Eivissa? A
més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
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béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Y)
RGE núm. 1864/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2019 a Eivissa.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2019 a Eivissa? A
més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Z)
RGE núm. 1865/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2020 a Eivissa.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2020 a Eivissa? A
més del nombre d'operacions, se sol·licita el valor total dels
béns transmesos i l'import de la suma de les quotes tributàries
resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AA)
RGE núm. 1866/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2014 a Formentera.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2014 a
Formentera? A més del nombre d'operacions, se sol·licita el
valor total dels béns transmesos i l'import de la suma de les
quotes tributàries resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AB)
RGE núm. 1867/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2015 a Formentera.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2015 a
Formentera? A més del nombre d'operacions, se sol·licita el
valor total dels béns transmesos i l'import de la suma de les
quotes tributàries resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AC)
RGE núm. 1868/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2016 a Formentera.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2016 a
Formentera? A més del nombre d'operacions, se sol·licita el
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valor total dels béns transmesos i l'import de la suma de les
quotes tributàries resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AD)
RGE núm. 1869/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2017 a Formentera.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2017 a
Formentera? A més del nombre d'operacions, se sol·licita el
valor total dels béns transmesos i l'import de la suma de les
quotes tributàries resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AE)
RGE núm. 1870/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2018 a Formentera.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2018 a
Formentera? A més del nombre d'operacions, se sol·licita el
valor total dels béns transmesos i l'import de la suma de les
quotes tributàries resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AF)
RGE núm. 1871/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2019 a Formentera.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2019 a
Formentera? A més del nombre d'operacions, se sol·licita el
valor total dels béns transmesos i l'import de la suma de les
quotes tributàries resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AG)
RGE núm. 1872/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de
liquidacions de l'impost de successions i donacions
corresponents a transmissions per la celebració de pactes
successoris durant l'any 2020 a Formentera.

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

Quin és el nombre de liquidacions de l'impost de
successions i donacions corresponents a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant l'any 2020 a
Formentera? A més del nombre d'operacions, se sol·licita el
valor total dels béns transmesos i l'import de la suma de les
quotes tributàries resultants de la liquidació.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AH)
RGE núm. 1873/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
impacte de la pandèmia COVID-19 en el tractament de
pacients amb patologies denominades "malalties rares".

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 Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER) ha
anunciat, i el mateix Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030
ha reconegut, que la pandèmia ha deixat aquest col·lectiu en un
segon pla en molts àmbits sanitaris però especialment en les
consultes d'Atenció Primària, urgències i llistes d'espera, i ha
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quedat afectada a més la seva teràpia de rehabilitació des dels
recursos sociosanitaris.

Quines mesures de caràcter immediat durà a terme el
Govern des de la Conselleria de Salut i Consum i des de la
Conselleria d'Afers Socials i Esports, per donar una atenció
adequada per pal·liar les consenqüències de la pandèmia sobre
aquest col·lectiu afectat i especialment vulnerable?

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AI)
RGE núm. 1878/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats
especials al CEIP Mare de Déu del Carme (Maó).

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

Quants alumnes amb necessitats especials tenen al CEIP
Mare de Déu del Carme (Maó)?

Palma, a 18 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AJ)
RGE núm. 1879/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats
especials al col·legi públic Verge del Carme (Maó).

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

Quants alumnes amb necessitats especials tenen al col·legi
públic Verge del Carme (Maó)?

Palma, a 18 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AK)
RGE núm. 1880/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats
especials al CEIP Es Molinar, Infant Felip.

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

Quants alumnes amb necessitats especials tenen al CEIP Es
Molinar, Infant Felip?

Palma, a 18 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AL)
RGE núm. 1881/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats
especials al CEIP Urbanitzacions de Llucmajor a Puig de
Ros.

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

Quants alumnes amb necessitats especials tenen al CEIP
Urbanitzacions de Llucmajor a Puig de Ros?

Palma, a 18 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AM)
RGE núm. 1882/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats
especials a l'escola Mata de Jonc (Palma).

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

Quants alumnes amb necessitats especials tenen a l'escola
Mata de Jonc (Palma)?

Palma, a 18 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AN)
RGE núm. 1883/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats
especials al CEIP Sant Jordi.

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

Quants alumnes amb necessitats especials tenen al CEIP
Sant Jordi?

Palma, a 18 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
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AO)
RGE núm. 1884/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats
especials al CEIP Camilo José Cela.

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

Quants alumnes amb necessitats especials tenen al CEIP
Camilo José Cela?

Palma, a 18 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AP)
RGE núm. 1885/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats
especials al CEIP Nova Cabana.

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

Quants alumnes amb necessitats especials tenen al CEIP
Nova Cabana?

Palma, a 18 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AQ)
RGE núm. 1886/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats
especials al col·legi públic de Pràctiques.

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

Quants alumnes amb necessitats especials tenen al col·legi
públic de Pràctiques?

Palma, a 18 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AR)
RGE núm. 1887/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats
especials al CC Sant Vicenç de Paül de Sóller.

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

Quants alumnes amb necessitats especials tenen al CC Sant
Vicenç de Paül de Sóller?

Palma, a 18 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AS)
RGE núm. 1888/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats
especials al CEIP Es Vivero (Palma).

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

Quants alumnes amb necessitats especials tenen al CEIP Es
Vivero (Palma)?

Palma, a 18 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AT)
RGE núm. 1898/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de
suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa
el CEIP Mare de Déu del Carme a Maó.

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

Quants i quins són els professionals de suport a alumnes
amb necessitats especials de què disposa el CEIP Mare de Déu
del Carme a Maó? Quants dies i hores setmanals hi treballen?

Palma, a 19 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
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AU)
RGE núm. 1899/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de
suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa
el col·legi públic Verge del Carme a Maó.

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

Quants i quins són els professionals de suport a alumnes
amb necessitats especials de què disposa el col·legi públic
Verge del Carme a Maó? Quants dies i hores setmanals hi
treballen?

Palma, a 19 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AV)
RGE núm. 1900/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de
suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa
el CEIP Es Molinar, Infant Felip.

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

Quants i quins són els professionals de suport a alumnes
amb necessitats especials de què disposa el CEIP Es Molinar,
Infant Felip? Quants dies i hores setmanals hi treballen?

Palma, a 19 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AW)
RGE núm. 1901/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de
suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa
el CEIP Urbanitzacions de Llucmajor a Puig de Ros.

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

Quants i quins són els professionals de suport a alumnes
amb necessitats especials de què disposa el CEIP
Urbanitzacions de Llucmajor a Puig de Ros? Quants dies i
hores setmanals hi treballen?

Palma, a 19 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AX)
RGE núm. 1902/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de
suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa
l'escola Mata de Jonc a Palma.

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

Quants i quins són els professionals de suport a alumnes
amb necessitats especials de què disposa l'escola Mata de Jonc
a Palma? Quants dies i hores setmanals hi treballen?

Palma, a 19 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AY)
RGE núm. 1903/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de
suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa
el CEIP Sant Jordi.

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

Quants i quins són els professionals de suport a alumnes
amb necessitats especials de què disposa el CEIP Sant Jordi?
Quants dies i hores setmanals hi treballen?

Palma, a 19 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AZ)
RGE núm. 1904/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de
suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa
el col·legi Camilo José Cela.

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

Quants i quins són els professionals de suport a alumnes
amb necessitats especials de què disposa el col·legi Camilo
José Cela? Quants dies i hores setmanals hi treballen?

Palma, a 19 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
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BA)
RGE núm. 1905/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de
suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa
el CEIP Nova Cabana.

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

Quants i quins són els professionals de suport a alumnes
amb necessitats especials de què disposa el CEIP Nova
Cabana? Quants dies i hores setmanals hi treballen?

Palma, a 19 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

BB)
RGE núm. 1906/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de
suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa
el col·legi públic de Pràctiques.

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

Quants i quins són els professionals de suport a alumnes
amb necessitats especials de què disposa el col·legi públic de
Pràctiques? Quants dies i hores setmanals hi treballen?

Palma, a 19 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

BC)
RGE núm. 1907/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de
suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa
el CC Sant Vicenç de Paül de Sóller.

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

Quants i quins són els professionals de suport a alumnes
amb necessitats especials de què disposa el CC Sant Vicenç de
Paül de Sóller? Quants dies i hores setmanals hi treballen?

Palma, a 19 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

BD)
RGE núm. 1908/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de
suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa
el CEIP Es Vivero.

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

Quants i quins són els professionals de suport a alumnes
amb necessitats especials de què disposa el CEIP Es Vivero?
Quants dies i hores setmanals hi treballen?

Palma, a 19 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

BE)
RGE núm. 1912/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
material EPI facilitat als professionals sanitaris i als
treballadors dels centres hospitalaris i centres de salut,
considerats "sensibles" per l'atenció a pacients de zones
COVID.

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

Davant la denúncia per part de les associacions
professionals de sanitaris i sindicats de treballadors de diferents
serveis que realitzen la seva labor a zones 'sensibles' per
contacte i risc COVID, sobre que l'Ibsalut no facilita el material
adequat (mascaretes) per a l'autoprotecció, quin material
facilita de tipus mascaretes a tot el personal considerat 'sensible'
a efectes de protecció davant la COVID per al
desenvolupament de les seves funcions?

Quina distinció es fa entre el personal considerat 'sensible'
a l'efecte d'assignar un model de mascareta FFP2, NK965 o
altres?

Sobre la base de quina normativa s'acorda distribuir aquest
material o un altre?

Palma, a 19 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BF)
RGE núm. 1914/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
revisió del nou sistema tarifari de transport públic.

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

Sr. Conseller Josep Marí i Ribas, el passat 1 de gener entrà
en funcionament el nou sistema tarifari i de targeta moneder
impulsat per la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, amb un
sistema que planteja canvis de calat que han provocat una certa
confusió entre els usuaris més habituals dels serveis de
transport del TIB, que inclou bus, tren i metro.

Diversos col·lectius s’han manifestat en els darrers mesos
en contra del nou sistema tarifari de transport públic de les Illes
Balears i l'han qualificat d’abusiu, excloent i poc transparent,
entre d’altres.

Vistes les queixes de l’Associació d’Usuaris del Tren i del
Comitè d’Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM),
a més d’altres col·lectius, té previst com a nou conseller revisar
el nou sistema tarifari de transport públic a curt termini (mesos)
o a mitjà termini (dins el 2021)?

Palma, a 19 de febrer de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

BG)
RGE núm. 1923/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licitud de places
d'alumnes de primer d'ESO a centres públics a Menorca
per al curs 2018-2019.

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

Quin va ser el nombre de sol·licituds en primera opció de
places d'alumnes de primer d'ESO a centres públics a Menorca
per al curs 2018-2019?

Palma, a 19 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BH)
RGE núm. 1924/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licitud de places
d'alumnes de primer d'ESO a centres concertats a Menorca
per al curs 2020-2021.

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

Quin és el nombre de sol·licituds en primera opció de
places d'alumnes de primer d'ESO a centres concertats a
Menorca per al curs 2020-2021?

Palma, a 19 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BI)
RGE núm. 1925/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licitud de places
d'alumnes de primer d'ESO a centres concertats a Menorca
per al curs 2019-2020.

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

Quin és el nombre de sol·licituds en primera opció de
places d'alumnes de primer d'ESO a centres concertats a
Menorca per al curs 2019-2020?

Palma, a 19 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BJ)
RGE núm. 1926/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licitud de places
d'alumnes de primer d'ESO a centres concertats a Menorca
per al curs 2018-2019.

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

Quin és el nombre de sol·licituds en primera opció de
places d'alumnes de primer d'ESO a centres concertats a
Menorca per al curs 2018-2019?

Palma, a 19 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BK)
RGE núm. 1927/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals
se'ls ha assignat una plaça de primer d'ESO a un centre
públic a Menorca per al curs 2020-2021.

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

Quin és el nombre d'alumnes als quals se'ls ha assignat una
plaça de primer d'ESO a un centre públic a Menorca per al curs
2020-2021?

Palma, a 19 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró



5058 BOPIB núm. 89 -  26 de febrer de 2021

BL)
RGE núm. 1928/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals
se'ls va assignar una plaça de primer d'ESO a un centre
públic a Menorca per al curs 2019-2020.

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

Quin és el nombre d'alumnes als quals se'ls va assignar una
plaça de primer d'ESO a un centre públic a Menorca per al curs
2019-2020?

Palma, a 19 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BM)
RGE núm. 1929/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals
se'ls va assignar una plaça de primer d'ESO a un centre
públic a Menorca per al curs 2018-2019.

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

Quin és el nombre d'alumnes als quals se'ls va assignar una
plaça de primer d'ESO a un centre públic a Menorca per al curs
2018-2019?

Palma, a 19 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BN)
RGE núm. 1930/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals
se'ls va assignar una plaça de primer d'ESO a un centre
concertat a Menorca per al curs 2019-2020.

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

Quin és el nombre d'alumnes als quals se'ls va assignar una
plaça de primer d'ESO a un centre concertat a Menorca per al
curs 2019-2020?

Palma, a 19 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BO)
RGE núm. 1931/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals
se'ls va assignar una plaça de primer d'ESO a un centre
concertat a Menorca per al curs 2020-2021.

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

Quin és el nombre d'alumnes als quals se'ls va assignar una
plaça de primer d'ESO a un centre concertat a Menorca per al
curs 2020-2021?

Palma, a 19 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BP)
RGE núm. 1932/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals
se'ls va assignar una plaça de primer d'ESO a un centre
concertat a Menorca per al curs 2018-2019.

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

Quin és el nombre d'alumnes als quals se'ls va assignar una
plaça de primer d'ESO a un centre concertat a Menorca per al
curs 2018-2019?

Palma, a 19 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BQ)
RGE núm. 1933/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de
places d'alumnes de primer d'ESO a centres públics a
Menorca per al curs 2020-2021.

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

Quin és el nombre de sol·licituds en primera opció de
places d'alumnes de primer d'ESO a centres públics a Menorca
per al curs 2020-2021?

Palma, a 19 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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BR)
RGE núm. 1934/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de
places d'alumnes de primer d'ESO a centres públics a
Menorca per al curs 2019-2020.

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

Quin és el nombre de sol·licituds en primera opció de
places d'alumnes de primer d'ESO a centres públics a Menorca
per al curs 2019-2020?

Palma, a 19 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BS)
RGE núm. 1936/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informadors COVID (1).

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

Quin és el nombre total d'informadors COVID de què ha
disposat el Govern a les Illes Balears i quina és la seva
distribució geogràfica per illes i municipis?

Quin és el protocol on es recull el perfil acadèmic, les
funcions, els horaris i altres característiques de les persones
habilitades per a aquesta finalitat?

Des de quan han iniciat la seva labor i quina previsió de
finalització té el servei d'informadors COVID?

Palma, a 20 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BT)
RGE núm. 1937/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informadors COVID (2).

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

Quin tipus de convocatòria ha tramitat el Govern per a la
contractació d'aquest servei d'informadors? (Especificar bossa,
administració, resolució)

Quin pressupost ha destinat el Govern per a aquest servei?

Quina retribució i en quin concepte/categoria s'han
contractat els informadors?

Palma, a 20 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BU)
RGE núm. 1938/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informadors COVID (3).

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

Quina és la raó per la qual en algunes zones, moments, els
informadors van en grups de tres persones juntes?

Quina és la funció de l'informador si detecta en un ciutadà
actuacions i actituds d'incompliment de les normes de seguretat
sanitària establertes?

Quantes incidències s'han recollit respecte de l'actuació dels
informadors: nombre d'actuacions, incidents informats per part
dels informadors?

Palma, a 20 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BV)
RGE núm. 1939/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reactivació de la Mesa Provincial d'Assegurances Agràries
(1).

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

A la reunió del Consell Agrari Interinsular celebrada el 22
de gener de 2020, la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació anuncià que "es vol reactivar la Mesa Provincial
d'Assegurances Agràries".

Ha complert la conselleria aquest anunci?

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

BW)
RGE núm. 1940/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reactivació de la Mesa Provincial d'Assegurances Agràries
(2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant al Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la reunió del Consell Agrari Interinsular celebrada el 22
de gener de 2020, la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació anuncià que "es vol reactivar la Mesa Provincial
d'Assegurances Agràries".

Ha dut a terme la conselleria la negociació per poder
adaptar les línies d'assegurança agrària a les necessitats de
cadascun dels sectors productius?

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

BX)
RGE núm. 1941/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
seguiment i suport als escorxadors (1).

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

A la reunió del Consell Agrari Interinsular celebrada el 22
de gener de 2020, la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació anuncià que "un seguiment i suport als
escorxadors pel fet de ser una infraestructura essencial que ha
de funcionar de manera adequada perquè la ramaderia es pugui
desenvolupar".

Quines actuacions de seguiment i suport als escorxadors de
Balears ha dut a terme la conselleria durant el 2020?

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

BY)
RGE núm. 1942/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
seguiment i suport als escorxadors (2).

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

A la reunió del Consell Agrari Interinsular celebrada el 22
de gener de 2020, la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació anuncià que "un seguiment i suport als
escorxadors pel fet de ser una infraestructura essencial que ha
de funcionar de manera adequada perquè la ramaderia es pugui
desenvolupar".

Quines actuacions de seguiment i suport als escorxadors de
Balears durà a terme la conselleria durant el 2021?

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

BZ)
RGE núm. 1943/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla d'actuació per pal·liar els efectes dels atacs freqüents
dels cans al bestiar (1).

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

A la reunió del Consell Agrari Interinsular celebrada el 22
de gener de 2020, la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació anuncià que "un pla d'actuació per pal·liar els
efectes dels atacs freqüents dels cans al bestiar".

Ha redactat la conselleria aquest pla d'actuació?

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

CA)
RGE núm. 1944/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla d'actuació per pal·liar els efectes dels atacs freqüents
dels cans al bestiar (2).

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

A la reunió del Consell Agrari Interinsular celebrada el 22
de gener de 2020, la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació anuncià que "un pla d'actuació per pal·liar els
efectes dels atacs freqüents dels cans al bestiar".

Quines mesures i actuacions ha dut a terme la conselleria
durant el 2020 per pal·liar els efectes dels atacs freqüents dels
cans al bestiar?

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

CB)
RGE núm. 1945/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla d'actuació per pal·liar els efectes dels atacs freqüents
dels cans al bestiar (3).

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

A la reunió del Consell Agrari Interinsular celebrada el 22
de gener de 2020, la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació anuncià que "un pla d'actuació per pal·liar els
efectes dels atacs freqüents dels cans al bestiar".



BOPIB núm. 89 -  26 de febrer de 2021 5061

Quines mesures i actuacions durà a terme la conselleria
durant el 2021 per pal·liar els efectes dels atacs freqüents dels
cans al bestiar?

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

CC)
RGE núm. 1946/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
diagnòstic de la producció ecològica de les Illes Balears (1).

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

A la reunió del Consell Agrari Interinsular celebrada el 22
de gener de 2020, la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació anuncià que "en el primer semestre de l'any 2020
s'espera tenir acabat el diagnòstic de la producció econòmica de
les Illes Balears, de manera que a la segona part de l'any,
puguem començar a desenvolupar-ne el pla d'acció".

Està finalitzat aquest diagnòstic?

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

CD)
RGE núm. 1947/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
diagnòstic de la producció ecològica de les Illes Balears (2).

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

A la reunió del Consell Agrari Interinsular celebrada el 22
de gener de 2020, la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació anuncià que "en el primer semestre de l'any 2020
s'espera tenir acabat el diagnòstic de la producció econòmica de
les Illes Balears, de manera que a la segona part de l'any,
puguem començar a desenvolupar-ne el pla d'acció".

Quan començarà la conselleria a desenvolupar aquest pla
d'acció?

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

CE)
RGE núm. 1948/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuda per a les indústries agroalimentàries de Balears.

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

A la reunió del Consell Agrari Interinsular celebrada el 22
de gener de 2020, el gerent de FOGAIBA, Sr. Mateu Morro,
manifestà que no hi havia crèdit en la línia per a indústries
agroalimentàries.

Com pensa donar resposta la Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació a les peticions d'ajuda per a les indústries
agroalimentària de Balears?

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

CF)
RGE núm. 1949/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de sol·licituds formals de reunió de la
Comissió Mixta d'Economia i Hisenda (article 3 RGL
4/2019).

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

Des de 2019 quantes sol·licituds formals ha fet el Govern
de les Illes Balears perquè es reunís la Comissió Mixta
d'Economia i Hisenda prevista a l'article 3 del Reial decret llei
4/2019?

Palma, a 22 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

CG)
RGE núm. 1950/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a campanya informativa dirigida als afectats per la
Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants.

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

Està fent o pensa realitzar el Govern una campanya
informativa als principals afectats per les limitacions o
prohibicions que són exigibles a partir de dia 1 de gener de
2021, d'acord amb la Llei 8/2019, de residus i sòls
contaminants?
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Palma, a 22 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

CH)
RGE núm. 1951/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajornament de les limitacions o prohibicions que
són exigibles a partir de dia 1 de gener de 2021, d'acord
amb la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants.

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

Ateses les especials circumstàncies que vivim per la
COVID-19, es planteja el Govern ajornar les limitacions o
prohibicions que són exigibles a partir de dia 1 de gener de
2021, d'acord amb la Llei 8/2019, de residus i sòls
contaminants?

Palma, a 22 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

CI)
RGE núm. 1952/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
establiments adherits a estimació objectiva de l'impost
d'estades turístiques a les Illes Balears el 2020.

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

Quants establiments estaven adherits al règim d'estimació
objectiva de l'impost d'estades turístiques segons la Llei
2/2016, de 30 de març, i el reglament Decret 35/2016, de 23 de
juny, durant l'any 2020?

Palma, a 22 de febrer de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

CJ)
RGE núm. 1953/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
establiments que han renunciat al règim d'estimació
objectiva de l'impost d'estades turístiques a les Illes Balears
entre l'1 de gener de 2020 i l'1 de gener de 2021.

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

Quants establiments han renunciat al règim d'estimació
objectiva de l'impost d'estades turístiques segons la Llei
2/2016, de 30 de març, i el reglament Decret 35/2016, de 23 de

juny, per passar a règim d'estimació directa entre l'1 de gener
de 2020 i l'1 de gener de 2021?

Palma, a 22 de febrer de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

CK)
RGE núm. 1954/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
establiments que han renunciat al règim d'estimació
objectiva de l'impost d'estades turístiques a les Illes Balears
a partir del 26 de gener de 2021.

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

Quants establiments han renunciat al règim d'estimació
objectiva de l'impost d'estades turístiques segons la Llei
2/2016, de 30 de març, i el reglament Decret 35/2016, de 23 de
juny, per passar al règim d'estimació directa a partir de 26 de
gener de 2021, mitjançant les disposicions del Decret llei
1/2021?

Palma, a 22 de febrer de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

CL)
RGE núm. 1955/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
establiments adherits a estimació objectiva de l'impost
d'estades turístiques a les Illes Balears el 2020.

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

Quants establiments estaven adherits al règim d'estimació
objectiva de l'impost d'estades turístiques segons la Llei
2/2016, de 30 de març, i el reglament Decret 35/2016, de 23 de
juny, durant l'any 2020?

Palma, a 22 de febrer de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

CM)
RGE núm. 1959/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures d'atenció a pacients amb malalties minoritàries
(denominades malalties "rares") amb motiu sde la
pandèmia COVID-19 a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant al Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
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Els pacients diagnosticats pateixen especialment les
conseqüències de la crisi sanitària provocada per la COVID-19
perquè l'atenció i els serveis dels quals eren i són usuaris han
disminuït i, per tant, les llistes d'espera, el tractament i el
seguiment d'aquests pacients tenen greus conseqüències tant per
a ells com per al seu entorn personal i familiar.

La Federació Espanyola de Persones amb Malalties Rares
(FEDER) ha advertit que “les conseqüències sanitàries de la
pandèmia han estat devastadores, però també en l'àmbit social”,
ja que més del 70% de les famílies espanyoles amb persones
amb malalties poc freqüents “han vist cancel·lades per complet
les seves teràpies de rehabilitació, la qual cosa ha esdevingut el
principal problema del col·lectiu”.

Quins tractaments, teràpies, proves diagnòstiques,
seguiments i atenció prestada a les persones que pateixen
malalties minoritàries a les Illes Balears s'han vist afectats amb
motiu de la COVID-19?

Té coneixement i registre el Servei de Salut de quantes
persones ha estat afectades per les restriccions i limitacions en
l'àmbit de l'atenció als pacients amb malalties minoritàries a la
nostra comunitat autònoma des de l'inici de la pandèmia fins a
31 de gener de 2021?

Quin nombre de persones amb malalties minoritàries estan
en llista d'espera per rebre la primera consulta d'especialista,
tractaments i seguiments a data 31 gener 2021?

A tenor de l'especial incidència de les restriccions en les
persones amb malalties minoritàries, quines mesures considera
el Govern que immediatament s'haurien d'implementar des de
la Conselleria de Salut i Consum, en consultes en l'àmbit de
l'atenció primària i fins i tot en urgències per a l'específica
identificació/diagnòstic d'aquesta mena de malalties, atès
l'essencial d'aquesta primerenca actuació per al seu
desenvolupament?

Palma, a 22 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CN)
RGE núm. 1964/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
presentades a les ajudes MOVES II.

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

Quantes sol·licituds de les ajudes MOVES II s'han presentat
des que es va publicar la convocatòria, el passat 1 d'octubre de
2020? Se sol·liciten les dades desagregades per cadascuna de
les actuacions previstes a la convocatòria.

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

CO)
RGE núm. 1965/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
presentades a les subvencions per al foment d'instal·lacions
d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a
particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes
empreses i associacions empresarials.

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

Quantes sol·licituds de les subvencions per al foment
d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica
adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i
mitjanes empreses i associacions empresarials s'han presentat
des que es va publicar la convocatòria, el passat 30 de
desembre de 2020? Se sol·liciten les dades desagregades per
cadascuna de les actuacions previstes a la convocatòria.

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

CP)
RGE núm. 1966/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
presentades al programa PREE.

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

Quantes sol·licituds de les subvencions per a actuacions de
rehabilitació energètica en edificis existents (programa PREE)
s'han presentat des que es va publicar la convocatòria, el passat
22 de desembre de 2020? Se sol·liciten les dades desagregades
per cadascuna de les actuacions previstes a la convocatòria.

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

CQ)
RGE núm. 1967/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds d'ajudes
MOVES II resoltes favorablement.

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

Quantes de les sol·licituds presentades a la convocatòria
d'ajudes MOVES II s'han resolt favorablement i per quin
import?

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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CR)
RGE núm. 1968/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de
subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats
sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i
associacions empresarials resoltes favorablement.

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

Quantes de les sol·licituds presentades a la convocatòria de
subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense
ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions
empresarials s'han resoltes favorablement i per quin import?

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

CS)
RGE núm. 1969/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds del
programa PREE resoltes favorablement.

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

Quantes de les sol·licituds presentades a la convocatòria de
subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en
edificis existents (programa PREE) s'han resolt favorablement
i per quin import?

Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

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 24 de febrer de 2021, ratifica l'admissió per delegació de
la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següent.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1957/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
passaport vacunal o certificació de vacunació.

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. Negueruela, com es durà a terme la implantació del
passaport vacunal o certificat de vacunació que ha anunciat el
Govern després de la reunió mantinguda amb la ministra reyes
Maroto?

Palma, a 22 de febrer de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de febrer de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 2023/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a calendari de
reunions per als pròxims mesos entre el GOIB i l'Estat per
avançar en les negociacions del finançament del REIB.

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.

Quin és el calendari de reunions per als pròxims mesos
entre el GOIB i l'Estat per avançar en les negociacions del
finançament del REIB?

Palma, a 23 de febrer de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

C)
RGE núm. 2031/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
motius pels quals la Conselleria de Fons Europeus,
Universitat i Cultura no gestiona innovació ni economia
circular.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Sr. Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, per
què la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura no
gestiona ni innovació ni economia circular?

Palma, a 24 de febrer de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

D)
RGE núm. 2034/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a captació de
recursos dels fons europeus.

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.

Quants milions d'euros es proposa com a objectiu que les
Illes Balears captin dels fons europeus?

Palma, a 24 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 2048/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ajudes directes a les empreses d'activitat
turística complementària de temporada perjudicades per la
crisi de la COVID-19.

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

Quines ajudes directes ha habilitat o pensa habilitar per a
les empreses d'activitat turística complementària de temporada
perjudicades per la crisi de la COVID-19?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

F)
RGE núm. 2049/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a participació dels empresaris turístics en proves i
controls per fer de Balears una destinació segura.

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, tenen previst, entre altres mesures,
autoritzar amb les garanties sanitàries que també els empresaris

turístics puguin participar en proves i controls per fer de
Balears una destinació segura i que els turistes no hagin de fer
quarantenes quan tornin a la seva residència?

Palma, a 24 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 2051/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures adoptades davant l'aparició de bales de palla.

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 d'Agricultura, Pesca i Alimentació, quines
mesures ha pres la Direcció general de Pesca davant la contínua
aparició de bales de palla?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

H)
RGE núm. 2052/21, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parets
de pedra prefabricada a la Serra de Tramuntana.

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. Mir, té cap competència vostè, com a conseller de Medi
Ambient, per evitar que el Consell de Mallorca, si al conseller
de carreteres se li torna a ocórrer, torni a posar parets de pedra
prefabricada a la Serra de Tramuntana?

Palma, a 24 de febrer de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

I)
RGE núm. 2053/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
segon enllaç submarí Mallorca-Menorca per al
subministrament elèctric.

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.
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Dóna suport el Govern de les Illes Balears a l'ajornament de
la instal·lació del segon enllaç elèctric submarí Mallorca-
Menorca per al subministrament elèctric després de 2026?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

J)
RGE núm. 2054/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifes del
transport públic ferroviari i terrestre.

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.

Considera el conseller de Mobilitat i Habitatge que les
tarifes del transport públic ferroviari i terrestre incentiven el seu
ús?

Palma, a 24 de febrer de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 2055/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escrit
tramès pel Parlament Europeu en relació amb la protecció
dels menors de Balears.

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

Quina consideració fa el Govern de les Illes Balears de
l'escrit tramès pel Parlament Europeu sol·licitant explicació de
les mesures adoptades i les solucions donades per a la protecció
dels menors de Balears per part del Govern?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

L)
RGE núm. 2056/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
de la campanya de vacunació contra la COVID a les Illes
Balears.

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

Sra. Consellera de Salut, com valora l'evolució de la
campanya de vacunació contra la COVID a les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)
RGE núm. 2057/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estratègia del Govern respecte de l'FP dual.

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 del Govern respecte de l'FP dual?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

N)
RGE núm. 2058/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació de la
part fiscal del REB.

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

Sra. Consellera d'Hisenda, com té previst el Govern de les
Illes Balears reclamar la part fiscal del REB, tal i com anuncià
la presidenta Armengol el passat 19 de febrer?

Palma, a 24 de febrer de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

O)
RGE núm. 2059/21, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plataformes reivindicatives davant la gestió de la crisi
ocasionada per la pandèmia.

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

Sra. Armengol, com valora l'aparició de plataformes
reivindicatives davant la seva gestió de la crisi ocasionada per
la pandèmia?
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Palma, a 24 de febrer de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

P)
RGE núm. 2061/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació de la COVID-19 de treballadors considerats
"essencials" majors de 55 anys.

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

Sra. Consellera, quins criteris ha determinat el seu
departament per garantir la vacunació a tots els treballadors
considerats essencials, en haver-se anunciat que a partir dels 55
anys no rebran les dosis d'AstraZeneca?

Palma, a 24 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Q)
RGE núm. 2062/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
comissió d'investigació pels casos de menors prostituïts.

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, continua considerant que no s'ha de crear
una comissió d'investigació pels casos de menors prostituïts?

Palma, a 24 de febrer de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

R)
RGE núm. 2063/21 (rectificada amb l'escrit RGE núm.

2078/21), del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOx-Actua Baleares, relativa a normalitat
democràtica.

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, en el context de la Llei de memòria
democràtica, què va voler dir exactament quan m'acusà d'estar
amb els assassins en lloc d'amb les víctimes?

Palma, a 24 de febrer de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

S)
RGE núm. 2064/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
requeriment del Parlament Europeu al Govern sobre els
abusos sexuals a menors tutelats per l'Administració.

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, quina resposta donarà el Govern al
requeriment d'informació efectuat pel Parlament Europeu en el
marc de la investigació dels casos d'abusos sexuals de menors
tutelats a Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de febrer de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 1760/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a concessió d'ajudes
directes, no retornables a les agències de viatges i extensió
dels ERTO fins a finals d'any, 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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: La greu crisi econòmica
que pateix el sector de les agències de viatges amb una caiguda
del 92% dels ingressos respecte de l'any anterior, l'endeutament
generalitzat i el tancament del 25% de les seves oficines fa que
sigui necessari el debat i la votació d'aquesta iniciativa en
comissió el més aviat possible.

D’ençà que el 14 de març de 2020 es decretà l’estat
d’alarma i es confinà tota la societat per gestionar l’emergència
sanitària provocada per la COVID-19, les agències de viatge
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han patit una caiguda del 92% d’ingressos respecte de l’any
anterior.

La situació d’aquest sector a les Illes és crítica, ja que
porten gairebé un any sense pràcticament ingressos.
L’endeutament de les agències de viatge s’ha generalitzat i el
25% han hagut de tancar per manca de clients.

La crisi sanitària de la COVID-19 provoca canvis constants
dels criteris per viatjar (restriccions, requisits d’entrada i
sortida, cancel·lacions de vols). Tots això ha generat una gran
incertesa en els clients que han optat, majoritàriament, per no
viatjar si no és estrictament necessari, fet que ha buidat de
clients aquest sector que es troba ferit de mort, perquè no ha
rebut cap ajuda directa del Govern per pal·liar la seva greu
situació.

A una comunitat autònoma com la nostra, on el turisme
suposa l’activitat econòmica principal, les agències de viatges
són una peça essencial dins el teixit empresarial.

A Balears hi ha 250 oficines de viatges amb uns 1.800
treballadors i amb un volum de facturació abans de la pandèmia
de més de 1.000 milions d’euros.

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 les
Illes Balears a aprovar la concessió urgent d’un sistema
d’ajudes directes no retornables que garanteixi la solvència i la
sostenibilitat de les agències de viatge perjudicades per la crisi
sanitària de la COVID-19.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a allargar els ERTO fins al 31 de desembre de 2021, per
tal de protegir els treballadors de les agències de viatge
perjudicades per la crisi sanitària de la COVID-19.

Palma, a 1 de febrer de 2021
Els portaveus
Catalina Pons i Salom
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 1763/21, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca i Unidas Podemos, relativa a pensions dignes,
davant la Comissió de Turisme i Treball.

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 i Unidas Podemos presenten
la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

En els últims anys, el Moviment Pensionista ha sorgit en la
nostra societat de manera vigorosa, posant en l'agenda pública
l'eix central de la defensa i la consolidació del sistema públic
de pensions, com a pilar bàsic dels drets del conjunt de la
societat.

El treball d'aquest moviment social, amb voluntat de
subjecte actiu per construir un futur digne per a la ciutadania,
es desenvolupa de manera solidària, sobre el missatge que la
defensa d'aquests drets bàsics afecta els i les actuals
pensionistes, però interpel·la, sobretot i especialment, les
generacions més joves que veuen seriosament compromès
aquest dret social.

Les seves propostes i reivindicacions, basades a l'article 50
de la Constitució Espanyola, entre d'altres, són: pensions
públiques dignes per a tothom, amb un mínim segons la Carta
Social Europea; avançar l'edat de jubilació per facilitar
l'ocupació a la joventut; eliminar el més aviat possible la bretxa
de gènere en les pensions; revaloritzar les pensions segons el
cost real de la vida; consolidar els drets laborals i socials per a
tots i totes (sense treball digne no hi haurà pensions dignes); i
blindar constitucionalment aquests drets per a les persones
actualment pensionistes i, sobretot, per a les futures
generacions.

A partir de les anomenades "recomanacions del pacte de
Toledo", es planteja tota una sèrie de modificacions i/o
adaptacions del sistema de pensions, que resulten lesives per
als interessos de la gent jubilada i futurs pensionistes, de les
quals hem de tenir especial esment per evitar precisament que
aquest col·lectiu surti perjudicats, amb les possibles
modificacions de la legislació vigent que es pugui derivar de
traspassar aquestes recomanacions a l'àmbit legislatiu, sobretot
per l'augment del còmput per al càlcul de la pensió,
l'endarreriment de l'edat de jubilació i els condicionants per a
la revalorització i el manteniment del poder adquisitiu. Així
com també el projecte de segregació de la caixa única i la
gestió privada que suposen els Plans d'Ocupació d'Empresa
(recomanació núm. 16 del PdT) o també el Fons Públic de
gestió privada, que ja s'ha apuntat des del Ministeri d'Inclusió,
Seguretat Social i Migracions.

A tot això, cal afegir que a les Illes Balears, per mor d'un
mercat laboral desestructurat i de poca qualificació, les
pensions són més baixes que la mitjana de l'Estat. Les Balears
aporten molt al sistema de la Seguretat Social perquè hi ha
molts de cotitzants (cream molts de llocs de feina), però cada
un d'ells individualment rep per davall de la mitjana per les
característiques del nostre mercat laboral, especialment la
temporalitat. Això fa que les i els pensionistes del nostre país,
després de tota una vida de feina i cotització, siguin més pobres
que els de la resta d'Estat, precisament a un lloc on és més car
viure.

Per tot això, el Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i
Unidas Podemos proposam:

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport de manera
efectiva a les reivindicacions del Moviment Pensionista abans
descrites, i insta el Govern de l'Estat a mantenir el sistema de
pensions públiques sense cap mena de reducció i a no posar en
marxa cap reforma legislativa que tengui per objectiu
promocionar sistemes de previsió complementaris de gestió
privada, que suposen minvar l'entrada de doblers a la caixa de
la Seguretat Social.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
que es marqui com a objectiu a curt termini el fet d'assolir els
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objectius de la Carta Social Europea, quant a les pensions
mínimes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
fer les passes efectives i legislatives que facin falta per posar fi
a la bretxa de gènere en matèria de pensions, actualment
estimada en un 37 %.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
que deroguin les reformes de pensions i les reformes laborals,
i a obrir el diàleg social a fi de fer una legislació fruit del
consens.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, els Consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera i els ajuntaments de les Illes Balears, en l'exercici
de les seves competències i en ús dels seus recursos, a
continuar implementant mesures destinades als nostres majors
i sectors vulnerables dels nostres conciutadans dependents, en
situació de pobresa o risc d'exclusió social.

Palma, a 15 de febrer de 2021
Els diputats
Joan Josep Mas i Tugores
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Alejandro López i Soria

C)
RGE núm. 1786/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a reducció de la
quota fixa del cànon de sanejament a les empreses que
romanen totalment o parcialment sense activitat, 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.

 Ja fa un any que hi va haver en aquesta comunitat el primer
cas de la COVID-19 i en aquells moments no ens podíem
imaginar que seria una crisi sanitària mundial ni que la crisi
econòmica que la seguiria ens afectaria tan greument.

Si ens centrem en la part econòmica, les diferents
administracions -des dels municipis fins a les europees- han
establert tot un seguit de mesures per intentar pal·liar aquesta
situació. Però no ha estat suficient, l’economia balear ha patit
les pitjors xifres de tot l’Estat pel que fa als principals índexs
macroeconòmics, a conseqüència de la gran dependència del
turisme que, aquesta passada temporada, es va enfonsar
inexorablement a causa de la crisi de la COVID-19, amb unes
pèrdues per a Balears de més de 12.000 milions d’euros.

Les Illes Balears hem liderat a tot l’Estat la caiguda del PIB
(27%), de la producció industrial (22,1%), del comerç balear
(15,8%). A més, vam acabar l’any 2020 amb 30.983
treballadors en ERTO i 84.339 persones a l’atur, (37,99% més
que fa un any).

És evident que calen més mesures que alleugereixin el teixit
productiu d’alguna de les càrregues econòmiques que
actualment l’ofeguen com, per exemple, la quota fixa del cànon
de sanejament que hauran de pagar totes aquelles empreses
encara que romanen totalment o parcialment sense activitat
aquest 2021.

Tenim les quotes fixes del cànon de sanejament penjades a
l’apartat d’informació dels tributs autonòmics, a la web de
l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Per posar uns exemples, la quota fixa d’una casa són uns 4
euros, és a dir, uns 48 a l’any. Mentre que la quota que paga un
restaurant és de 30 euros cada mes, que són uns 360 euros a
l’any.

Però si parlem d’hotels, la quota fixa del cànon de
sanejament es multiplica de manera exponencial: un hotel de
quatre estrelles de 200 habitacions, és a dir, amb unes 400
places, pot pagar 1.200 euros cada mes (uns 14.400 euros
l’any), només de quota fixa del cànon de sanejament.

Moltes de les empreses del sector serveis: bars, restaurants,
comerços, hotels,... fa un any que paguen aquest cànon sense
que hi hagi hagut o de manera ínfima, activitat econòmica.

Per tot, això el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears proposa la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir la quota fixa del cànon de sanejament en un
100% a totes aquelles empreses que romanen totalment o
parcialment sense activitat des de febrer a octubre de 2021.

Palma, a 16 de febrer de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
La portaveu
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les
empreses dedicades al món del lleure i les activitats
extraescolars, davant la Comissió d'Educació, Universitat
i Recerca (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: La greu crisi econòmica
que pateix el sector de les empreses dedicades al món del lleure
i de les activitats extraescolars amb una caiguda de fins al 75%
dels ingressos respecte de l'any anterior, juntament amb la
manca d'ajudes directes fa que sigui necessari el debat i la
votació d'aquesta iniciativa en comissió el més aviat possible.
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La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha propiciat
una crisi econòmica sense precedents arreu del món. A Balears,
el teixit empresarial s’ha vist fortament perjudicat per aquesta
crisi que, un any després, encara dura. Alguns sectors
empresarials, com el dedicat al món del lleure i de les activitats
extraescolars, han patit les restriccions de mobilitat i el
tancament dels seus negocis per tal d’aturar l’expansió de la
pandèmia, el que ha suposat la disminució dels seus ingressos
entre un 50% i un 75%, sense rebre cap ajuda directa per part
del Govern de les Illes Balears.

El sector dedicat al lleure i a les activitats extraescolars és
un sector molt heterogeni, on podem incloure des de les
empreses que fan matineres i menjadors, esports, robòtica i tota
mena de lleure fins a autònoms que fan teatre, escacs, música,
etc.

Indubtablement és un sector que, per la seva idiosincràsia,
s’ha vist fortament colpejat per aquesta greu crisi econòmica.
Inicialment, el 14 de març de 2020, a conseqüència de l’estat
d’alarma es va prohibir la seva activitat perquè no era essencial,
prohibició que va durar fins a la darrera setmana del mes de
juny.

Durant l’estiu es varen fer campus d'estiu de tota classe
(esportius, lleure, tecnològic...), sempre aplicant les mesures
sanitàries establertes (mascareta, distància, mans netes). Es van
donar casos de positius, però molt pocs i controlats. Es va
demostrar que aplicant mesures, es podia fer qualsevol classe
d'activitat.

L’inici de curs, coincidint amb la segona onada de la
pandèmia, els centres docents es van centrar en l’aplicació dels
nous protocols i el tema extraescolar va passar a ser una qüestió
secundària per la dificultat que suposava complir totes les
mesures sanitàries, que es van imposar des de les conselleries
de Salut i d’Educació, ja que implicava que només es podien
dur a terme activitats extraescolars si es mantenien els grups
bombolla i amb grups molt reduïts. Tot això va suposar que la
major part de les escoles varen cancel·lar les extraescolars.

Finalment, a conseqüència de la pujada de contagis (3a
onada) de novembre-desembre 2020, el Govern de les Illes
Balears, just abans de les festes de Nadal, va suspendre les
extraescolars fins al 15 de febrer de 2021. Això vol dir que la
major part de les empreses han estat tancades sense poder oferir
el seu servei, amb la plantilla en ERTO, zero facturacions i cap
ajut directe per part del Govern.

Les darreres ajudes econòmiques derivades de la protesta
unànime de la restauració van suposar la inclusió de les
acadèmies de dansa i gimnasos dins dels perceptors d’aquest
paquet ajudes directes. Però les empreses d'extraescolars, una
vegada més, van quedar fora d’aquestes ajudes, tot i patir una
baixada de facturació entre el 50% i 75%.

Per posar un exemple: una empresa dedicada al lleure o a
activitats extraescolars que, abans de la pandèmia, tenia
aproximadament uns 900 alumnes setmanals de 75 escoles de
Mallorca, amb uns 25 monitors que treballaven unes 5 hores
setmanals, ha passat a tenir, a día d’avui, uns 100 alumnes
setmanals i 4 monitors.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar la concessió urgent d’un sistema d’ajudes
directes no retornables que garanteixi la solvència i la
sostenibilitat de les empreses de lleure i activitats extraescolars
perjudicades per la crisi sanitària de la COVID-19.

Palma, a 16 de febrer de 2021
Els portaveus
Catalina Pons i Salom
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 1843/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a canvis normatius
o interpretatius perquè els crèdits ICO i ISBA per la
COVID-19 no computin per a les empreses de les Illes
Balears com a ajudes d'estat (minimis), 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 a la 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.

El règim de Minimis (Reglament CE 1998/2006 de la
Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles
87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de minimis) és una norma
dictada per la Comunitat Europea que estableix el límit màxim
de les ajudes econòmiques que els estats membres poden
atorgar a les empreses, limit que, en general, està establert en
200.000 euros durant tres exercicis fiscals. Aquesta regla de



BOPIB núm. 89 -  26 de febrer de 2021 5071

minimis s'aplica a les Illes Balears, però no s'aplica a altres illes
de la Unió Europea.

L'article 138 de la Constitució Espanyola estableix que
l'Estat ha de vetllar per l'establiment d'un equilibri econòmic
adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol i
atenent en particular les circumstàncies del fet insular. En un
sentit molt similar l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears.

Atès que les ajudes a la liquiditat instrumentalitzades pels
anomenats crèdits ICO i ISBA resulta que computen dins el
règim de minimis i, per tant, les compensacions directes a la
insularitat es poden veure reduïdes per l'obtenció d'aquests
crèdits, la qual cosa en definitiva el que provoca és que
l'escassa compensació a la insularitat existent encara minvi una
mica més.

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 aprovar els canvis normatius o aprovar els criteris
interpretatius perquè les ajudes a la liquiditat a través
d'instruments com els crèdits ICO i ISBA, atesa la insularitat de
les Illes Balears, no computin dins la regla de minimis.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar totes les gestions i accions perquè els
crèdits ICO i ISBA, atesa la insularitat de les Illes Balears, no
computin dins la regla de minimis.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a aprovar els canvis normatius o aprovar els criteris
interpretatius perquè la regla de minimis es deixi d'aplicar a les
Illes Balears ateses les seves circumstàncies insulars.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

F)
RGE núm. 1877/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga de
l'habilitació per exercici activitat d'estada turística a
habitatge plurifamiliar, davant la Comissió de Turisme i
Treball.

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’Organització Mundial de la Salut el 30 de gener de 2020
va declarar que la COVID-19 suposava una emergència de
salut pública d’importància internacional. El Reial decret
463/2020, de 13 de març, de declaració de l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la

COVID-19. A partir d'aquí s'ha generat una situació de crisi
sanitària i econòmica de primera magnitud per tots ben
coneguda.

Aquesta situació ha provocat que pràcticament l'any 2020
no hi hagués temporada turística i que la temporada turística
2021 en tot cas estigui molt compromesa i tengui molt poc a
veure amb el que era previsible. Per tant, aquestes persones han
realitzat una inversió i han pagat uns doblers per la compra de
places turístiques que no poden amortitzar de cap manera a
conseqüència d'un fet extraordinari i imprevist com és la
pandèmia.

L’article 50.3 de la Llei 8/2012, de turisme, estableix que
la presentació de la DRIAT que es refereixi a estades
turístiques dutes a terme a habitatges residencials sotmesos al
règim de propietat horitzontal, o als de les tipologies que es
determinin reglamentàriament, habilita per a l’exercici de
l’activitat per al termini que es fixi reglamentàriament i que, per
defecte, és de cinc anys des de la presentació a l’administració
turística. Tenint en compte que la immensa majoria d’aquests
habitatges han perdut un any (2020) i perdran bona part d'un
segon any (2021) dels cinc a conseqüència de la COVID-19
seria de justícia que se’ls prorrogàs com a mínim un any
l’habilitació per exercir l’activitat turística.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar les modificacions jurídiques que permetin
que els habitatges que hagin fet una Declaració Responsable
d’Inici d’Activitat Turística (DRIAT) d’acord amb l’article
50.3 de la Llei 8/2012, de turisme, i es trobin dins el termini
dels cinc anys tenguin com a mínim un any de pròrroga
autonòmica per exercir l’activitat sense haver de fer nova
DRIAT ni haver de fer cap tràmit.

Palma, a 18 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

G)
RGE núm. 1909/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a establiment de sistemes específics d'inspecció i
règim sancionador per a les administracions que realitzin
conductes abusives en matèria de contractació pública,
específicament en la contractació successiva de personal
temporal en frau de llei, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Urgeix l'establiment de
sistemes d'inspecció i de sanció davant les conductes abusives
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en matèria de contractació pública per part de les
administracions públiques.

L'Administració Pública ha de ser garantia de bona gestió,
entesa aquesta com l'ús dels recursos públics de la manera més
eficaç possible i sota uns principis bàsics que garanteixin el
control de l'erari públic, l'avaluació constant de la seva eficàcia
i la transparència en la seva gestió.

D'altra banda, l'Administració pública ha de ser exemplar,
i la veritat és que actualment no ho és. Al nostre país s'està
produint des de fa ja massa anys una situació en l'Administració
Pública que genera injustícies entre el personal que treballa al
seu servei i que afecta directament el servei públic que
ofereixen les diverses administracions als ciutadans: l'abús
sistemàtic de la temporalitat en la contractació pública. Es
tracta d'un veritable abús perquè és sabut que s'estan produint
constantment i impunement frau en la renovació de contractes
consecutius sota una falsa premissa de necessitats temporals
que no són tals. Aquesta situació afecta més de 800.000
famílies espanyoles, i no sols a elles, també els 47 milions
d'espanyols que reben serveis públics de mans de persones
contractades sota una situació de frau.

La cessió de múltiples competències públiques a les
comunitats autònomes i les competències d'unes altres
administracions locals en la prestació d'uns certs serveis fa que
no sols l'Administració Central abusi de la contractació
temporal, sinó que també incorrin en aquesta situació la
majoria
dels treballadors temporals que depenen d'altres
administracions locals. Especialment sagnant és la situació de
contractació temporal a les Universitats Públiques, a l'Educació
i a la Sanitat.

Ens enfrontem a una pandèmia terrible que està
constantment amenaçant amb el col·lapse de molts serveis
públics, especialment en l'àmbit sanitari, on, a més,
curiosament, es produeix un abús sistemàtic de la contractació
successiva temporal. Veiem amb indignació contractes de dos
o tres dies, per cobrir necessitats que no són temporals, sinó
estructurals. No es tracta, d'altra banda, d'una qüestió nova:
ocorre des de fa més de 15 anys, a pesar fins i tot de les
constants resolucions dels Tribunals de Justícia Europeus, que
condemnen les Administracions Públiques a resoldre els
problemes derivats d'aquest frau continuat.

La solució plantejada pels afectats i que compartim i
proposem en aquesta iniciativa passa perquè totes les
administracions, amb caràcter previ a una oferta d'una plaça
ocupada en temporalitat ininterrompuda almenys 3 anys, ja
sigui ordinària, d'estabilització, de consolidació o per
procediments interns de provisió, hauran de realitzar la
corresponent comprovació per determinar motivadament que
la relació laboral del treballador que l'ocupa respon a les
concretes i específiques necessitats provisionals que la van
motivar.

En cas que s'evidenciï que la relació temporal és successiva
i les mesures per detectar, prevenir i reprimir l'abús s'hagin
detectat ineficaços, l'Administració de la qual es tracti no pugui
oferir la plaça fins que s'apliqui la corresponent sanció a
l'ocupador públic i rescabalaran els efectes de l'abús en el
treballador.

Sens dubte el problema radica en la comprovació d'aquestes
situacions d'abús, evidents en alguns casos, ocultes en uns
altres. De fet, en aquest precís sentit s'ha pronunciat
expressament en la Sentència de la Sala Desena del Tribunal de
Justícia Europeu de 14 de setembre de 2016, requerint
precisament a la comprovació de la naturalesa i la motivació de
la renovació d'aquests contractes temporals.

L'administració pública de les Illes Balears ha de procedir,
com a sanció a l'abús produït en la contractació temporal, en
aplicació de la Directiva 1199/70/CE i el seu acord marc, a
l'estabilització del personal funcionari interí i laboral temporal
contractat, o nomenats amb anterioritat a 1 de gener de 2018,
ocupant la mateixa o diferents places vacants de la mateixa
categoria professional, bé en un sol contracte, bé en successius,
sempre que aquestes places tinguin naturalesa estructural,
s'hagin detectat en abús, atorgant-li la condició de personal fix
“a extingir”. Aquesta figura, compta amb el dictamen favorable
del Consell Consultiu de diverses comunitats autònomes i ja
s'està aplicant amb el personal subrogat per les administracions
públiques d'empreses públiques, com pot veure's en el BOE de
31 de desembre de 2020.

El terme “personal a extingir” s'ha realitzat per donar
compliment a la Directiva 2001/23 (sobre el manteniment dels
drets dels treballadors en cas de traspassos d'empreses o de
centres d'activitat) respectant així els drets reconeguts als
treballadors per la normativa europea. Igual que es pot aplicar
per al col·lectiu d'empleats públics en frau de llei per donar
compliment a la Directiva 1999/70/CE, màximament quan
aquest personal ha respectat els principis d'accés a la funció
pública d'igualtat, mèrit i capacitat.

Aquests empleats públics temporals/interins de llarga
durada a extingir gaudiran de les mateixes condicions de treball
que els funcionaris de carrera, i laborals fixos comparables,
sense perjudici de la prioritat o preferència que correspon a
aquests últims a l'efecte de trasllats, promocions internes,
ascensos, comissions de serveis, i en general, en tots els
procediments de concurrència competitiva.

Per tot això, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a procedir a la creació d'un marc normatiu perquè en el
termini no superior a sis mesos, l'administració pública de les
Illes Balears identifiqui totes les places ocupades durant més de
tres anys per contractes temporals ininterromputs, amb evident
abús de temporalitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir el més aviat possible, i en tot cas en el termini
màxim de sis mesos, un sistema perquè, en cas que s'evidenciï
una relació temporal successiva, l'administració de què es tracti
no pugui oferir la plaça fins que s'apliqui la corresponent sanció
a l'ocupador públic, motivant en tot cas les raons per les quals
la sanció és prou dissuasiva, així com la manera en què s'evitarà
l'ús abusiu per l'ocupador en un futur i es rescabalaran els
efectes d'aquest abús en el treball.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un marc normatiu en un termini no superior a
sis mesos, perquè l'administració pública autonòmica, amb
caràcter previ a una oferta d'una plaça ocupada en temporalitat
ininterrompuda almenys tres anys, ja sigui ordinària,
d'estabilització, de consolidació, o per procediments interns de
provisió, hagin de realitzar la corresponent comprovació per
determinar motivadament que la relació laboral del treballador
que l'ocupa respon a les concretes i específiques necessitats
provisionals que la van motivar.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d'un marc normatiu perquè en un termini
no superior a sis mesos, l'administració pública de les Illes
Balears procedeixi, com a sanció a l'abús produït en la
contractació temporal, en aplicació de la Directiva 1199/70/CE
i el seu acord marc, a l'estabilització del personal funcionari
interí i laboral temporal contractat o nomenats amb anterioritat
a 1 de gener de 2018, ocupant la mateixa o diferents places
vacants de la mateixa categoria professional, bé en un sol
contracte, bé en successius, sempre que aquestes places tinguin
naturalesa estructural, s'hagin detectat en abús, atorgant-li la
condició de personal fix “a extingir”.

Palma, a 19 de febrer de 2021
Els portaveus
Patricia Guasp i Barrero
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

H)
RGE núm. 1956/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a la llibertat d'expressió, 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 MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Per l'actualitat del fets.

A l’Estat espanyol s’han produït durant els darrers anys
condemnes judicials contra diferents cantants i personalitats del
món de la cultura per les seves lletres i opinions manifestades
públicament en el curs de les seves actuacions. Segons
FreeMuse, ONG que defensa els drets dels artistes a escala
global, actualment 14 artistes estan sent processats a Espanya
per exercir el seu dret a la producció artística, un nombre més
elevat que a qualsevol altre estat del món.

Aquest fet és el resultat de l’aplicació de la Llei de
protecció de la seguretat ciutadana (Llei Mordassa) i dels
articles del Codi Penal (578 Enaltiment del terrorisme; 543
Ultratge a Espanya i als seus símbols; 490 i 491 Injúries al Rei;
i 525 Ofensa als sentiments religiosos) que restringeixen la
llibertat d’expressió, així com de l’activisme judicial d’una part
de la judicatura, que està fent una interpretació d’aquestes lleis
contrària a la Declaració Universal dels Drets Humans, al
Conveni Europeu dels Drets Humans i a la doctrina del
Tribunal Europeu dels Drets Humans.

A conseqüència d’aquest activisme judicial, han estat
condemnats els rapers de La Insurgencia; Josep Miquel Arenas
“Valtonyc”, que es va haver d’exiliar a Bèlgica per escapar de
la presó; i Pablo Hasél, que ha entrat o està a punt d’entrar a la
presó. Tots ells han estat condemnats per expressar en les seves
lletres, en ús de la seva llibertat artística, opinions contràries a
la monarquia i al sistema polític i econòmic.

Les sentències condemnatòries pretenen que els esmentats
artistes inciten a cometre delictes sense tenir en compte ni el
context -actuacions musicals en què els cantants representen un
personatge- ni l’estil musical -el rap sempre s’ha caracteritzat
pels seus missatges violents contra l’ordre social. Una vegada
traspassat aquest límit, i per analogia, la justícia podria
condemnar a presó, per exemple, un actor que representàs un
personatge crític contra el sistema polític i social, al mateix
autor de l’obra o a un novel·lista que fes proferir comentaris
crítics o violents a un dels seus personatges.

Dins un sistema democràtic tant la llibertat d’expressió com
la llibertat de creació artística són drets fonamentals, sobretot
quan s’hi expressen idees que no ens agraden. Per tant, cal
condemnar qualsevol atac a la llibertat d’expressió i a la
llibertat de creació artística.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
proposa:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport als
artistes condemnats i encausats per exercir el seu dret a
l’expressió artística i a la llibertat d’expressió.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
iniciar els tràmits legislatius necessaris per modificar el Codi
Penal i derogar la Llei de protecció de la seguretat ciutadana
(Llei Mordassa), normes que limiten el dret a l’expressió
artística i a la llibertat d’expressió.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
amnistiar els rapers de La Insurgència, Valtonyc i Pablo Hasél,
així com qualsevol altra persona que sigui condemnada per
delictes d’opinió.

Palma, a 22 de febrer de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

I)
RGE núm. 1958/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts directes a
PIME i autònoms d'activitats turístiques complementàries,
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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió pel procediment d'urgència.
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Motivació del procediment d'urgència: La dramàtica situació
que viuen les PIME i els autònoms d'activitats turístiques a
conseqüència de la greu crisi econòmica provocada per la
pandèmia ha suposat per la majoria d'aquestes empreses que
faci més de 15 mesos que no tenen ingressos i juntament amb
la manca d'ajudes directes fa que sigui necessari el debat i la
votació d'aquesta iniciativa en comissió el més aviat possible.

La crisi sanitària provocada per la pandèmia ha derivat en
una crisi econòmica sense precedents a Balears, la comunitat
més colpejada de l'Estat per la seva gran dependència del sector
turístic.

L'any passat van desaparèixer prop de 4.000 empreses,
segons dades de la fundació Impulsa, que demostren l’impacte
que ha patit el teixit empresarial balear.

Així mateix, la CAEB va destacar que el nombre
d'empreses que han desaparegut és encara major, perquè hi ha
moltes més que no apareixen recollides en aquestes dades, ja
que normalment, entre el segon i tercer trimestre de l'any obren
i tanquen moltes empreses amb una activitat molt estretament
relacionada amb la temporada turística i que l'any passat no van
arribar ni tan sols a obrir.

Es tracta de PIME i autònoms que desenvolupen activitats
turístiques complementàries, amb una obertura de 6 mesos i
vinculades a l'activitat hotelera (cafeteries i restaurants,
souvenirs, roba, alimentació,...) i els seus subministradors.
Moltes d’aquestes empreses duen sense activitat des del final
de la temporada turística de 2019, al 31 d’octubre, ja que no
van obrir el 2020. El que suposa més de 15 mesos sense
ingressos.

Aquests PIME i autònoms no han rebut cap ajuda del
Govern perquè, actualment, les línies d’ajuts existents a les
Balears estan dissenyades per a activitats permanents i no
inclouen els comerços temporals, com són els negocis de
temporada.

Davant una temporada inexistent, en canvi, es van veure
obligats a donar d’alta els seus negocis dia 1 de maig de 2020,
per donar d’alta els seus treballadors que immediatament van
ser enviats a ERTO els 6 mesos de la durada del seu contracte.
Van haver de pagar l’autònom i la part corresponent de
Seguretat Social. Alguns, fins i tot, van haver de pagar els
mòduls a Hisenda.

Passat aquest semestre, els treballadors van passar a cobrar
la prestació social i els empresaris van poder tancar l’empresa.

Amb el sistema actual, dia 1 de maig d’enguany, els
empresaris i autònoms d’aquests negocis de temporada estaran
obligats a donar d’alta les empreses per complir les obligacions
dels contractes laborals dels fixos discontinus. I això, amb la
incertesa d’un futur incert si els ERTO no s’allarguen i
finalitzen, com està previst, el 31 de maig.

La situació d’aquests PIME i autònoms és dramàtica i es fa
necessari i urgent que les administracions competents
estableixin línies d’ajuda específiques per a aquest sector tan
afectat per la crisi econòmica causada per la pandèmia.

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 les
Illes Balears a aprovar la concessió urgent d’un sistema
d’ajudes directes no retornables que garanteixi la solvència i la
sostenibilitat de les empreses d’activitat turística
complementària de temporada perjudicades per la crisi sanitària
de la COVID-19.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a allargar els ERTO fins al 31 d’octubre de 2021, per tal
de protegir els treballadors de les empreses d’activitat turística
complementària de temporada perjudicades per la crisi sanitària
de la COVID-19.

Palma, a 22 de febrer de 2021
Els portaveus
Catalina Pons i Salom
Josep Melià i Ques

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 2209 a 2212/20, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme
per ABAQUA a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca
finançades amb càrrec al cànon de l'aigua durant el 2015.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Eivissa,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2015, és el manteniment, explotació i conservació de les EDAR
d’Eivissa, emissari de Cala Tarida i remodelació de l’EDAR de
Sant Josep.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Formentera,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2015, és el manteniment, explotació i conservació de l’EDAR
de Formentera.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Mallorca,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2015, és el manteniment, explotació i conservació de les EDAR
de Mallorca, remodelació de l’EDAR de Binissalem,
remodelació de l’EDAR de Sant Joan, col·lector S’Horta
(Sóller), sanejament Ses Coves (Santa Eugènia), sanejament
EDAR Muro-Santa Margalida.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Menorca,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2015, és el manteniment, explotació i conservació de les EDAR
de Menorca, remodelació de l’EDAR de Ferreries, actuacions
EDAR Ciutadella.

Palma, 5 de febrer de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-031.pdf#page=27
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Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 2213 a 2216/20, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme
per ABAQUA a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca
finançades amb càrrec al cànon de l'aigua durant el 2016.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Eivissa,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2016, és el manteniment, explotació i conservació de les EDAR
d’Eivissa, emissari de Cala Tarida i emissari d’Eivissa.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Formentera,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2016, és el manteniment, explotació i conservació de l’EDAR
de Formentera.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Mallorca,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2016, és el manteniment, explotació i conservació de les EDAR
de Mallorca, remodelació de l’EDAR de Binissalem,
remodelació de l’EDAR de Sant Joan, sanejament Ses Coves
(Santa Eugènia), col·lector S’Horta (Sóller), sanejament EDAR
Muro-Santa Margalida.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Menorca,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2016, és el manteniment, explotació i conservació de les EDAR
de Menorca, remodelació de l’EDAR de Ferreries.

Palma, 5 de febrer de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 2217 a 2220/20, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme
per ABAQUA a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca
finançades amb càrrec al cànon de l'aigua durant el 2017.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Eivissa,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2017, és el manteniment, explotació i conservació de les EDAR
d’Eivissa, emissari de Cala Tarida i emissari d’Eivissa.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Formentera,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2017, és el manteniment, explotació i conservació de l’EDAR
de Formentera.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Mallorca,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2017, és el manteniment, explotació i conservació de les EDAR
de Mallorca, remodelació de l’EDAR d’Andratx, bombaments
Portocolom, col·lector S’Alqueria (Santanyí), i millores
elèctriques a Mallorca.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Menorca,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any

2017, és el manteniment, explotació i conservació de les EDAR
de Menorca, remodelació de l’EDAR de Ferreries.

Palma, 5 de febrer de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 2221 a 2224/20, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme
per ABAQUA a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca
finançades amb càrrec al cànon de l'aigua durant el 2018.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Eivissa,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2018, és el manteniment, explotació i conservació de les EDAR
d’Eivissa i l’emissari d’Eivissa.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Formentera,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2018, és el manteniment, explotació i conservació de l’EDAR
de Formentera, redacció projecte substitució xarxa sanejament
Formentera.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Mallorca,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2018, és el manteniment, explotació i conservació de les EDAR
de Mallorca, remodelació de l’EDAR d’Andratx, actuacions
edar de Sineu, bombejos Portocolom, col·lector S’Alqueria
(Santanyí), millores elèctriques Mallorca.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Menorca,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2018, és el manteniment, explotació i conservació de les EDAR
de Menorca, sanejament Llumeçanes, remodelació bombaments
Mercadal.

Palma, 5 de febrer de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 2225 a 2228/20, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme
per ABAQUA a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca
finançades amb càrrec al cànon de l'aigua durant el 2019.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Eivissa,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2019, és el manteniment, explotació i conservació de les EDAR
d’Eivissa i l’emissari d’Eivissa.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Formentera,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2019, és el manteniment, explotació i conservació de l’EDAR
de Formentera.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-031.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-031.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-031.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-031.pdf#page=30


5076 BOPIB núm. 89 -  26 de febrer de 2021

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Mallorca,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2019, és el manteniment, explotació i conservació de les EDAR
de Mallorca, remodelació de l’EDAR de Binissalem,
remodelació de l’EDAR d’Andratx, actuacions EDAR de
Sineu, sanejament EDAR Muro-Santa Margalida.

Les actuacions dutes a terme per ABAQUA a Menorca,
finançades amb càrrec al cànon de sanejament durant l’any
2019, és el manteniment, explotació i conservació de les EDAR
de Menorca, remodelació de l’EDAR de Ferreries, sanejament
de Llumeçanes, remodelació bombaments Mercadal, actuacions
a Sant Lluís, millores bombes Menorca.

Palma, 5 de febrer de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 3221/20, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ambulàncies UVI (1).

El nombre d’unitats UVI és estable des de l’any 2017. En
temporada baixa hi ha 7 unitats a l’illa de Mallorca, 2 a
Menorca, 3 a Eivissa i una a Formentera. Així mateix hi ha una
unitat de SVAI (suport vital avançat intermedi, només amb
infermeria) a l’illa de Mallorca.

Palma, 5 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 4697/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a habitatges adquirits mitjançant
tempteig i retracte el 2019.

Exercint el dret de tempteig i retracte el Govern el 2019 va
adquirir 24 habitatges particulars.

Palma, 19 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 4698/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a habitatges adquirits mitjançant
tempteig i retracte el 2019.

Exercint el dret de tempteig i retracte el Govern dins el
2019 va adquirir 24 habitatges particulars per un import de 3,2
milions d’euros.

Palma, 19 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 5513 i 5514/20, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a tests de coronavirus
realitzats a treballadors dels centres Son Tugores i Son
Llebre el mes de març de 2020.

S’han realitzat 71 test a Son Llebre i 2 a Son Tugores fins
el dia 14 d’abril.

Palma, 5 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 5556/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a material de protecció sanitari facilitat
als treballadors del Centre MaterMisericordiae el mes de
febrer de 2020.

La Conselleria de Salut i Consum treballa coordinadament
amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports i amb les
direccions insulars dels consells de Mallorca, Menorca i
Eivissa, des de l’inici de la pandèmia en els processos de
detenció de la COVID-19 i prevenció del SARS-CoV-2.

A la primera onada tot el material que s’ha facilitat a les
residències s’ha centralitzat als consells insulars.

Cal recordar que al mes de febrer no hi havia estat d’alarma,
i no es va fer cap petició de material de seguretat al Servei de
Salut de cap Residència de l’àmbit social.

Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 5561/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a material de protecció sanitari facilitat
als usuaris interns o externs del Centre MaterMisericordiae
el mes de març de 2020.

La Conselleria de Salut i Consum treballa coordinadament
amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports i amb les
direccions insulars dels consells de Mallorca, Menorca i
Eivissa, des de l’inici de la pandèmia en els processos de
detenció de la COVID-19 i prevenció del SARS-CoV-2.

La Conselleria de Salut i Consum ha subministrat el
material necessari quan aquest era més difícil d’aconseguir
durant l’estat d’alarma, i ho ha fet centralitzant-ho als consells
insulars.

Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 6254/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a retallades en flota naviliera,
garantir el subministrament.

El Reial decret 463/20, de 14 de març, pel qual es va
declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, establí mesures
d’especial protecció de les persones amb relació a les entrades
i sortides en els ports i aeroports de les Illes Balears. Aquestes
mesures afectaren directament la capacitat de vaixells i
aeronaus, atès que suposava una dràstica limitació de places.

L’aplicació d’aquestes mesures podia ocasionar problemes
per garantir la mínima connectivitat que preveia la normativa
vigent. És per això que resultà necessari no només establir unes
restriccions adequades al tràfic aeri com al marítim, sinó també
establir mesures adequades que garantissin la prestació
d’aquests tràfics mínims, que havien de garantir la mobilitat de
les persones en els supòsits permesos que es preveien en el
Reial decret i en l’Ordre Ministerial, i garantir el
subministrament adequat de les mercaderies. En aquest sentit
i en cap cas, el subministrament de mercaderies va veure’s
afectat.

És per això, que per via del Consell de Govern es va
aprovar eximir del pagament de taxes portuàries a les navilieres
dels vaixells de passatgers de transport rodat i vaixells de
passatgers que prestessin servei de línia regular amb destinació
a ports de competència autonòmica. També es sol·licità la
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que
autoritzàs l’Autoritat Portuària de les Balears, a eximir del
pagament de taxes portuàries les navilieres amb vaixells i
embarcacions amb destinació a ports de la seva competència
ubicats a les Illes Balears, mentre durés l’estat d’alarma.

Palma, 19 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 6257/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Ports IB, manteniment
d'embarcacions.

Des de la Delegació del Govern a les Illes Balears,
l’Autoritat Portuària de Balears (APB) i Ports de les Illes
Balears (Ports IB) es va consensuar un protocol d’accés
controlat dels propietaris d’embarcacions d’esbarjo per a
comprovacions de seguretat i manteniment, amb l’objectiu
d’evitar riscos ambientals per possibles abocaments,
enfonsaments o altres incidents ocasionats per la falta d’ús. 

L’APB i Ports IB treballaren conjuntament per establir un
procediment i uns criteris comuns que comptessin amb el
vistiplau de la Delegació del Govern. Aquests criteris
preservaven el compliment de les normes de prevenció i

protecció de la salut imposades per les autoritats competents
per la crisi de la COVID-19.

En aquest sentit, Ports IB aprovà la instrucció 3/2020, de 3
de maig, en la qual s’establia el procediment a seguir per
autoritzar excepcionalment l’accés als ports a armadors
d’embarcacions d’esbarjo amarrades en tots els ports esportius
de competència de la comunitat autònoma durant l’estat
d’alarma.

Per la seva banda, l’APB, que participà també en
l’elaboració d’aquests criteris, compartí i va fer seu aquest
procediment per autoritzar, de forma excepcional, l’accés als
propietaris d’embarcacions a les instal·lacions nàutiques de
gestió directa i indirecta en els ports d’interès general de
Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina.

A continuació es detallen:

Cita Prèvia. Li corresponia a cada instal·lació nàuticoesportiva
i al cap de Port establir un procediment específic per controlar
les entrades dels particulars en base a un mínim d’aspectes
d’obligat compliment. Les autoritzacions d’accés es donaren
d’acord amb un sistema de cita prèvia. On era d’obligació del
gestor complir i fer complir les mesures de protecció i
prevenció davant la COVID-19 i evitar aglomeracions en els
molls.

Fou d’obligat compliment que només hi tingués accés una
persona a l’embarcació, ja fos la propietària o autoritzada,
durant una hora del dia i un cop per setmana. L’objecte de la
visita era només comprovar l’estat de l’embarcació. En cas que
es precisés alguna intervenció d’urgència per avaria detectada,
la reparació s’hauria d’encarregar a una empresa de reparació
i manteniment d’embarcacions.

En la fase 0 del Pla per a la Transició a la Nova Normalitat
(PTNN), només es permetia l’accés a aquells propietaris o
autoritzats que residien en el mateix municipi on s’ubicava el
port en què es trobava amarrada la seva embarcació.
Posteriorment, quan el port es trobàs situat en una illa en fase
II es permetia també als propietaris o autoritzats
d’embarcacions residents en municipis de la mateixa illa on era
el port.

En cap cas, i en el context en la que se’ns sol·licità aquesta
informació, es va permetre la sortida de l’embarcació del seu
amarrament per navegar, incloent les aigües de la pròpia
instal·lació portuària, mentre seguissin vigents les prohibicions
descrites en l’ordre ministerial 2020, de 17 de març, per la qual
s’establien les mesures de transport a aplicar a les connexions
entre la península i la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, 21 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 6862 i 6863/20, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a usuaris dels centres Es
Fusteret i Es Pinaret que han hagut d'estar aïllats per
coronavirus.

Cap intern no ha estat aïllat o en quarantena per coronavirus
en aquests centres. 

Fins aquesta data 3 interns/es varen estar en aïllament per
precaució, 2 per reingrés i 1 per intervenció quirúrgica
(traumatologia). Cap va desenvolupar símptomes.

Palma, 4 de maig de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 6894 i 6895/20, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a repartiment d'EPI a
residències de les Illes balears (1 i 2).

La Conselleria de Salut i Consum treballa
coordinadament amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports
i amb les direccions insulars dels consells de Mallorca,
Menorca i Eivissa, des de l’inici de la pandèmia en els
processos de detenció de la COVID-19 i prevenció del
SARS-CoV-2.

La Conselleria de Salut i Consum ha subministrat el
material necessari, quan aquest era més difícil d’aconseguir
durant l’estat d’alarma, i ho ha fet centralitzant-ho als consells
insulars.

Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 6900/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a defuncions d'usuaris de les residències
de les Illes Balears per motiu de la COVID-19.

Des del mes de març de 2020 les conselleries
comptabilitzen el nombre de persones usuàries i treballadors
amb COVID-19, curades de COVID-19, així com el nombre
d’èxitus de persones que tenien COVID-19 al moment de la
mort.

Per tant, no podem saber si les persones han mort per la
COVID-19, o amb la COVID-19 en mig d’un procés avançat
de malaltia o de fi de vida, molt habitual en persones grans amb
moltes patologies avançades.

Fins a data del 25/02/21 s’han produït 243 morts en
persones majors amb COVID-19, i 1 mort en una persona amb
discapacitat:

Eivissa
RD Can Blai 4
RD Reina Sofia 5
RD Sa Serra 2

Mallorca
RD Bell Entorn 21
RD Bonanova 10
RD Cala Estància  7
RD Domusvi Alcúdia 4
RD Domusvi Can Carbonell  6
RD Domusvi Capdepera  3
RD Domusvi Costa d'En Blanes 26
RD Domusvi Palma 31
RD Domusvi Santanyí  8
RD Elena 10
RD Fontsana 2
RD Llar d’ancians 13
RD Llar de majors de Calvià 1
RD Oasis 12
RD Oms/Sant Miquel  2
RD Sèniors Inca 15
RD Sèniors Montuïri 9
RD Sèniors Pollença  15
RD Sèniors Sant Joan  14
RD Son Ametller  9
RD Sor Maria Rafela  2
RD Verge de l’Esperança 5
RD Vuit Vents 1

Menorca
RD Es Ramal 1
RD Geriàtrica Assistida de Maó 1
RD Geriàtrica d’Es Mercadal 1
RD Santa Rita 1

Total  244

Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1761/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, Sr. Miquel Company i Pons, sobre les
línies d'actuació previstes per a la gestió dels Fons
Europeus.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 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 d'Hisenda i Pressuposts acordi la
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compareixença urgent del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat, arran del seu nomenament com a conseller i davant
la incertesa que hi ha quant a la gestió dels Fons Europeus a les
Illes Balears.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1762/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del conseller d'Educació i Formació
Professional, Sr. Martí Xavier March i Cerdà, sobre les
línies d'actuació futures de la nova conselleria.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 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 d'Educació, Universitat i Recerca
acordi la compareixença urgent del conseller d'Educació i
Formació Professional, per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat, davant la creació de la nova conselleria d'Educació
i Formació Professional.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 1776/21, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat sobre les directrius
generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les
àrees de responsabilitat corresponents.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 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 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 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 1778/21, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de
Mobilitat i Habitatge sobre les directrius generals de l'acció
de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat
corresponents.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 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 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 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 1893/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
la direcció/presidència de l'empresa Dalton Audiovisual
Services, SL sobre els conflictes amb els treballadors
subrogats de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 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 Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears acordi la compareixença
urgent de la direcció/presidència de l'empresa Dalton
Audiovisual Services, SL per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat, a causa dels nombrosos conflictes que es
van succeint.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
RGE núm. 1963/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a
solAlicitud de compareixença del director general de
Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria
d'Educació i Formació Professional sobre la situació, el
desenvolupament i l'execució del Pla d'infraestructures
educatives de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 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'Educació, Universitat i Recerca
acordi la compareixença del director general de Planificació,
Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació
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Professional per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les preguntes escrites RGE núm. 5513,

5514, 5556, 5561, 6862, 6863, 6894, 6895, 6900 a 6903, 6912,
7025 a 7034/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1784/21, presentat per la diputada Margalida Durán i Cladera,
del Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de les
preguntes esmentades, relatives a tests de coronavirus realitzats
als treballadors dels centres Son Tugores i Son Llebre el mes
de març de 2020, a material de protecció sanitari comprat i
repartit als treballadors i usuaris del centre MaterMisericordiae
els mesos de febrer i març de 2020 i dins al 14 d'abril, a usuaris
dels centres Es Fusteret i Es Pinaret que han hagut d'estar aïllats
per coronavirus, a repartiment d'EPI a residències de les Illes
Balears, a nombre d'infectats sobre el total d'interns a
residències de les Illes Balears, a residències privades
intervengudes pel Govern a 14 d'abril, a protocol d'actuació en
relació amb la COVID-19 a residències públiques i privades,
a intervenció, contagis per COVID-19, personal, EPI i dèficit
de personal sanitari a les residències Oasis i Domus VI i a
medicalització de les residències intervingudes.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 1795/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de febrer de 2021, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada pel 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, per la pregunta
RGE núm. 1957/21, relativa a passaport vacunal o certificat de
vacunació.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Sol·licitud d'iniciar el procediment per a la interposició

de recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de
30 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a
l'any 2020 (escrit RGE núm. 1813/21). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de febrer de 2021, conformement amb l'establert a l'article
196 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 1813/21, presentat pels Grups Parlamentaris El Pi-
Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Grup
Parlamentari Mixt (MÉS per Menorca), Popular i Ciudadanos,
mitjançant el qual se sol·licita que el Parlament de les Illes
Balears acordi iniciar el procediment per a la interposició de
recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de 30 de
desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2020;
i acorda d'incloure'l a l'ordre del dia d'una propera sessió
plenària.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Escrit RGE núm. 1788/21, que complementa la

Proposició no de llei RGE núm. 1224/21.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i
Unidas Podemos, i resta assabentada que la proposició no de
llei esmentada, relativa a adhesió del Parlament de les Illes
Balears al manifest de commemoració dels 500 anys de la
Germania Mallorquina, passa a ser presentada i signada pels
diputats Joan Josep Mas i Tugores i Beatriu Gamundí i Molina,
i pels portaveus Miquel Ensenyat i Riutort (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca), Sílvia Cano i Juan (Grup Parlamentari
Socialista) i Esperança Sans i Regis (Grup Parlamentari Unidas
Podemos).

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Escrit RGE núm. 1915/21, que complementa la

Sol·licitud de compareixença RGE núm. 1531/21.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i resta assabentada que la
sol·licitud de compareixença esmentada es refereix a la
directora general de Participació, Transparència i Voluntariat,
Sra. Marina Crespí Gómez.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-039.pdf#page=63
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-039.pdf#page=63
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=89
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=89
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101813
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-088.pdf#page=43
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Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials,

Drets Humans i Esports de l'Informe d'avaluació de la
implantació efectiva de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de
suport a les famílies (escrit RGE núm. 1594/21, del Govern
de les Illes Balears).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2021, admeté a tràmit l'escrit esmentat, i,
conformement amb els articles 191 i 188 del Reglament de la
cambra, acordà de proposar a la Junta de Portaveus que la
tramitació de l'informe esmentat a l'enunciat es tramitàs davant
la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

La Junta de Portaveus, en sessió de dia 24 de febrer de
2021, per unanimitat, accepta la proposta de la Mesa i,
conseqüentment, aquesta, formalment constituïda a la dita
sessió de la Junta de Portaveus, adopta formalment l'acord que 
l'Informe d'avaluació de la implantació efectiva de la Llei
8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (escrit RGE
núm. 1594/21, del Govern de les Illes Balears) es tramiti davant
la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvis a la Comissió de Reglament i a la Ponència

d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes se
revisió i millora del Reglament del Parlament i
d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada
per la pandèmia del coronavirus COVID-19, per part del
Grup Parlamentari Socialista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1785/21, presentat pel Grup Parlamentari Soicalista, i resta
assabentada que el diputat Ares Fernández i Lombardo
substitueix Mercedes Garrido i Rodríguez a la Comissió de
Reglament i, conseqüentment, aquest diputat formarà part de la
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes
se revisió i millora del Reglament del Parlament i
d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la
pandèmia del coronavirus COVID-19.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Canvis a les comissions d'Assumptes Institucionals i

Generals, de Medi Ambient i Ordenació Territorial,
d'Educació, Universitat i Recerca, de Salut i de l'Estatut
dels Diputats i les Diputades, i a la Diputació Permanent,
per part del Grup Parlamentari Socialista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1962/21, presentat pel Grup Parlamentari Soicalista, i resta
assabentada dels canvis següents a les comissions que es
relacionen i a la Diputació Permanent:

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
La diputada Sílvia Cano i Juan substitueix Mercedes

Garrido i Rodríguez.

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
La diputada Helena Benlloch i Bottini substitueix Mercedes

Garrido i Rodríguez.

Comissió d'Educació, Universitat i Recerca
El diputat Carles Bona i Casas substitueix la diputada

Helena Benlloch i Bottini.

Comissió de Salut
El diputat Carles Bona i Casas substitueix la diputada Irene

Triay i Fedelich.

Comissió de l'Estatut dels Diputats i les Diputades
La diputada Sílvia Cano i Juan substitueix Mercedes

Garrido i Rodríguez.

Diputació Permanent
La diputada Pilar Costa i Serra substitueix Mercedes

Garrido i Rodríguez, com a membre titular.

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Proposta de modificació de les comissions permanents

del Parlament de les Illes Balears, ex article 50.4 del
Reglament de la cambra.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sengles sessions de dia 24 de febrer de 2021,
acorden, per unanimitat, d'elevar la següent proposta de
modificació de les comissions del Parlament de les Illes Balears
(ex article 50.4 del Reglament de la cambra) al Ple de la
cambra.

Proposta de modificació de les comissions permanents, ex
article 50.4 del Reglament del Parlament de les Illes

Balears

Per tal de facilitar la tasca de control al Govern, d’adequar
i ajustar les competències de les comissions permanents a

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101594
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l’estructura orgànica de l’administració de la comunitat
autònoma, l’article 50.4 del Reglament del Parlament preveu el
següent:

“Dins els primers sis mesos de cada legislatura i durant
el termini d’un mes en el cas de reestructuració del Consell
de Govern, el Ple del Parlament podrà modificar les
comissions permanents a proposta de la Mesa i amb l’acord
de la Junta de Portaveu. La proposta de la Mesa serà per
iniciativa pròpia o a instància de dos grups parlamentaris o
d’una cinquena part dels diputats o diputades, i haurà de
contenir el criteri de distribució de competències entre les
noves comissions i aquelles que, si n’és el cas, en puguin
resultar afectades.”

Per la seva part, en el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de
la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les
competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries
de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, es configura un executiu amb onze conselleries, amb
la denominació i les competències descrites a l’article 2. En
concret, queda integrat per les conselleries que es relacionen:
1. Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i

Memòria Democràtica,  amb les direccions
generals/competències sobre energia i canvi climàtic,
innovació, política industrial i comerç, memòria
democràtica, participació, transparència i voluntariat.

2. Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, amb
les direccions  generals/competències  sobre  coordinació,
relacions amb el Parlament, drets i diversitat, relacions
institucionals i cooperació local, funció pública,
emergències i interior, comunicació i advocacia.

3. Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, amb les
direccions generals/competències sobre pressupostos,
finançament, tresor i política financera, i relacions exteriors.

4. Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb
competències sobre model econòmic i ocupació, turisme,
treball i salut laboral i promoció econòmica, emprenedoria
i, economia social i circular.

5. Conselleria d’Afers Socials i Esports, amb les direccions
generals/competències sobre planificació, equipaments i
formació, infància, joventut i famílies, esports, serveis
socials, atenció a la dependència i cooperació.

6. Conselleria d’Educació i Formació Professional, amb les
direccions generals/competències sobre planificació,
ordenació i centres, personal docent, formació professional
i ensenyaments artístics superiors, primera infància,
innovació i comunitat educativa.

7. Conselleria de Salut i Consum, amb les direccions
generals/competències sobre prestacions i farmàcia, salut
pública i participació, recerca en salut, formació i
acreditació, i consum.

8. Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, amb
les direccions generals/competències sobre fons europeus,
modernització i administració digital, cultura, universitat i
recerca i política lingüística.

• Conselleria de Medi Ambient i Territori, amb les direccions
generals/competències sobre espais naturals i biodiversitat,
residus i educació ambiental, recursos hídrics i territori i
paisatge.

• Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb les
direccions generals/competències sobre agricultura,
ramaderia i desenvolupament rural, pesca i medi marí i
sobirania alimentària.

• Conselleria de Mobilitat i Habitatge, amb les direccions
generals/competències sobre transport marítim i aeri,
habitatge, arquitectura, mobilitat i transport terrestre.

Per tot això, es proposa la modificació de l’article 50.1 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears en els termes
següents:
 

“1. Són comissions permanents legislatives les següents:

1r. La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, de
la qual dependrà tot allò relacionat amb l'organització dels
poders de la comunitat autònoma, l'administració local, el
dret civil balear, la justícia, quan pertoqui, la igualtat, la
memòria democràtica, participació, transparència, el
voluntariat i totes les matèries legislatives que no depenguin
expressament d'una altra comissió.

2n. La Comissió d'Hisenda i Pressuposts, a la qual
correspondrà el treball parlamentari en matèria de
pressuposts de la comunitat autònoma i del control de les
empreses públiques que en depenen, així com de la política
econòmica i financera general i dels imposts de la
comunitat autònoma; també coneixerà de les relacions
exteriors i dels fons europeus, modernització i
administració digital.

3r. La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial,
que haurà d'ocupar-se de tot el referit a obres públiques,
ordenació territorial, habitatge, medi ambient, residus i
transports.

4t. La Comissió de Turisme i Treball, que entendrà de tot
allò que es refereix a turisme, model econòmic i ocupació,
treball i salut laboral, promoció econòmica, emprenedoria
i economia social i circular.

5è. La Comissió d'Economia, encarregada del treball
parlamentari en matèria de comerç, indústria i innovació,
energia i canvi climàtic, agricultura, ramaderia,
desenvolupament rural, monts, pesca i sobirania
alimentària.

6è. La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports, que tendrà encomanat el treball parlamentari en
matèria de serveis socials, seguretat social, dependència,
menors, famílies i joventut, cooperació, política social,
drets humans i esports.

7è. La Comissió d’Educació, Recerca i Cultura, que tendrà
encomanat el treball parlamentari en matèria de
planificació, ordenació i centres, personal docent, formació
professional i ensenyaments artístics superiors, primera
infància, comunitat educativa, política universitària i
recerca, política lingüística i cultura.

8è. La Comissió de Salut, que entendrà de tot allò que es
refereix a salut, prestacions i farmàcia i també a consum i
a persones consumidores."

Palma, a 24 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

D)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del

Sr. Alberto Serrano Zarraute com a personal eventual
adscrit funcionalment al servei de la vicepresidència
primera.

El Sr. Alberto Serrano Zarraute amb DNI núm. ******32G,
fou nomenat com a personal eventual adscrit funcionalment al
servei de la vicepresidència primera per Resolució de la
Presidència de dia 5 d’agost de 2019.

La Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho, vicepresidenta
primera de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, ha
presentat una sol·licitud de cessament del Sr. Alberto Serrano
Zarruate, com a personal eventual adscrit al servei de la
vicepresidència primera, mitjançant l’escrit RGE núm.
1997/2021 de 23 de febrer de 2021.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.

Per aquests motius, dict la següent:

Resolució

1. El cessament del Sr. Alberto Serrano Zarraute amb DNI
núm. ******32G com a personal eventual adscrit al servei de
la vicepresidència primera, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 2 de març de 2021.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Interposició de Recursos

3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13

de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

Palma, 25 de febrer de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Resolució de Presidència en relació al cessament del Sr.

Miguel Ángel López Huerta com a personal eventual
adscrit funcionalment al servei del Grup Parlamentari
Unidas Podemos.

El Sr Miguel Ángel López Huerta amb DNI núm.
******95G, fou nomenat com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Unidas Podemos
per Resolució de la Presidència de dia 5 d’agost de 2019.

El Sr. Alejandro López i Soria, portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, ha presentat una sol·licitud de
cessament del Sr.Miguel Ángel López Huerta, com a personal
eventual del grup parlamentari Unidas Podemos, mitjançant
l’escrit RGE núm. 1998/2021 de 23 de febrer de 2021.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.

Per aquests motius, dict la següent:

Resolució

1. El cessament del Sr. Miguel Ángel López Huerta amb DNI
núm. ******95G com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 2 de març de 2021.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Interposició de Recursos

3.Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa,
es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la
Mesa del Parlament, en termini d’un mes, comptador a partir
del dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs de reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a
partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del
recurs de reposició. Un cop transcorregut un mes de la
interposició del recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi
notificat la resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Palma, sense limitació de temps, mentre no hi hagi una
resolució expressa.
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També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior ,es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

Palma, 25 de febrer de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Resolució de Presidència en relació al nomenament de

la Sra. Aina Ramis Plomer, com a personal eventual
adscrita funcionalment al servei de la vicepresidència
primera.

La Sra. Gloria Pilar Santiago Camacho, vicepresidenta
primera de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, sol·licita
el nomenament de la Sra. Aina Ramis Plomer, amb DNI núm.
******11W, com a personal eventual adscrita funcionalment
al servei de la vicepresidència primera amb unes retribucions
de 41.582,66€ anuals amb una jornada a temps complet,
mitjançant l’escrit RGE núm. 2000/2021, de 23 de febrer de
2021.

La Sra. Gloria Pilar Santiago Camacho, vicepresidenta
primera de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, declara
que la Sra. Aina Ramis Plomer realitzarà funcions de personal
eventual i la seva retribució s’adequa a la seva dedicació,
responsabilitat i feina que ha de desenvolupar a temps complet
al Parlament de les Illes Balears.

La Sra. Gloria Pilar Santiago Camacho, vicepresidenta
primera de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, declara,
mitjançant l’esmentat escrit, que el temps de dedicació de la
Sra. Aina Ramis Plomer serà a temps complet tot d’acord amb
la normativa de la Seguretat Social que regula la matèria.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.

Resolució

1. El nomenament de la Sra. Aina Ramis Plomer, amb DNI
núm. ******11W, com a personal eventual adscrita
funcionalment al servei de la vicepresidència primera, amb
efectes econòmics i administratius des del 3 de març de 2021
i amb unes retribucions corresponents a 41.582,66 € anuals,
modalitat B.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar el recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hagi resolució expressa.

c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

Palma, 25 de febrer de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Resolució de presidència en relació al nomenament de la

Sra. Alicia Torrandell Bennassar com a personal eventual
adscrita funcionalment al Grup Parlamentari Unidas
Podemos.

El Sr. Alejandro López i Soria, portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, sol·licita el nomenament de la
Sra. Alicia Torrandell Bennassar, amb DNI núm. ******46P,
com a personal eventual adscrita funcionalment al grup
parlamentari Unidas Podemos amb unes retribucions de
41.582,66€ anuals amb una jornada a temps complet,
mitjançant l’escrit RGE núm. 1999/2021, de 23 de febrer de
2021.

El Sr. Alejandro López i Soria, portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, declara que la Sra. Alicia
Toorrandell Bennassar realitzarà funcions de personal eventual
i la seva retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat
i feina que ha de desenvolupar a temps complet al Parlament de
les Illes Balears.
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El Sr. Alejandro López i Soria, portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, declara, mitjançant l’esmentat
escrit, que el temps de dedicació de la Sra. Alicia Torrandell
Bennassar serà a temps complet tot d’acord amb la normativa
de la Seguretat Social que regula la matèria.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.

Resolució

1. El nomenament de la Sra.Alicia Torrandell Bennassar, amb
DNI núm. ******46P, com a personal eventual adscrita
funcionalment al grup parlamentari Unidas Podemos, amb
efectes econòmics i administratius des del 3 de març de 2021
i amb unes retribucions corresponents a 41.582,66 € anuals,
modalitat B.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar el recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hagi resolució expressa.

c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

Palma, 25 de febrer de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 88, de 19 de febrer
de 2021.

-  Pàg. 4979 i 4993. Resolucions derivades de proposicions no
de llei, apartat N) 

On diu: RGE núm. 6294/20, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 6294/19, ...

-  Pàg. 4984 i 5019. Proposicions no de llei davant comissió,
apartat K) 

On diu: ..., davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Hi ha de dir: ..., davant la Comissió de Salut.
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	RGE núm. 1881/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats especials al CEIP Urbanitzacions de Llucmajor a Puig de Ros.
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	RGE núm. 1888/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats especials al CEIP Es Vivero (Palma).
	RGE núm. 1898/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el CEIP Mare de Déu del Carme a Maó.
	RGE núm. 1899/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el col·legi públic Verge del Carme a Maó.
	RGE núm. 1900/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el CEIP Es Molinar, Infant Felip.
	RGE núm. 1901/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el CEIP Urbanitzacions de Llucmajor a Puig de Ros.
	RGE núm. 1902/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa l'escola Mata de Jonc a Palma.
	RGE núm. 1903/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el CEIP Sant Jordi.
	RGE núm. 1904/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el col·legi Camilo José Cela.
	RGE núm. 1905/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el CEIP Nova Cabana.
	RGE núm. 1906/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el col·legi públic de Pràctiques.
	RGE núm. 1907/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el CC Sant Vicenç de Paül de Sóller.
	RGE núm. 1908/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de què disposa el CEIP Es Vivero.
	RGE núm. 1912/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a material EPI facilitat als professionals sanitaris i als treballadors dels centres hospitalaris i centres de salut, considerats "sensibles" per l'atenció a pacients de zones COVID.
	RGE núm. 1914/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a revisió del nou sistema tarifari de transport públic.
	RGE núm. 1923/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licitud de places d'alumnes de primer d'ESO a centres públics a Menorca per al curs 2018-2019.
	RGE núm. 1924/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licitud de places d'alumnes de primer d'ESO a centres concertats a Menorca per al curs 2020-2021.
	RGE núm. 1925/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licitud de places d'alumnes de primer d'ESO a centres concertats a Menorca per al curs 2019-2020.
	RGE núm. 1926/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licitud de places d'alumnes de primer d'ESO a centres concertats a Menorca per al curs 2018-2019.
	RGE núm. 1927/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals se'ls ha assignat una plaça de primer d'ESO a un centre públic a Menorca per al curs 2020-2021.
	RGE núm. 1928/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals se'ls va assignar una plaça de primer d'ESO a un centre públic a Menorca per al curs 2019-2020.
	RGE núm. 1929/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals se'ls va assignar una plaça de primer d'ESO a un centre públic a Menorca per al curs 2018-2019.
	RGE núm. 1930/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals se'ls va assignar una plaça de primer d'ESO a un centre concertat a Menorca per al curs 2019-2020.
	RGE núm. 1931/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals se'ls va assignar una plaça de primer d'ESO a un centre concertat a Menorca per al curs 2020-2021.
	RGE núm. 1932/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes als quals se'ls va assignar una plaça de primer d'ESO a un centre concertat a Menorca per al curs 2018-2019.
	RGE núm. 1933/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de places d'alumnes de primer d'ESO a centres públics a Menorca per al curs 2020-2021.
	RGE núm. 1934/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de places d'alumnes de primer d'ESO a centres públics a Menorca per al curs 2019-2020.
	RGE núm. 1936/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informadors COVID (1).
	RGE núm. 1937/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informadors COVID (2).
	RGE núm. 1938/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informadors COVID (3).
	RGE núm. 1939/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació de la Mesa Provincial d'Assegurances Agràries (1).
	RGE núm. 1940/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació de la Mesa Provincial d'Assegurances Agràries (2).
	RGE núm. 1941/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment i suport als escorxadors (1).
	RGE núm. 1942/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment i suport als escorxadors (2).
	RGE núm. 1943/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'actuació per pal·liar els efectes dels atacs freqüents dels cans al bestiar (1).
	RGE núm. 1944/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'actuació per pal·liar els efectes dels atacs freqüents dels cans al bestiar (2).
	RGE núm. 1945/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'actuació per pal·liar els efectes dels atacs freqüents dels cans al bestiar (3).
	RGE núm. 1946/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diagnòstic de la producció ecològica de les Illes Balears (1).
	RGE núm. 1947/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diagnòstic de la producció ecològica de les Illes Balears (2).
	RGE núm. 1948/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda per a les indústries agroalimentàries de Balears.
	RGE núm. 1949/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de sol·licituds formals de reunió de la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda (article 3 RGL 4/2019).
	RGE núm. 1950/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a campanya informativa dirigida als afectats per la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants.
	RGE núm. 1951/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajornament de les limitacions o prohibicions que són exigibles a partir de dia 1 de gener de 2021, d'acord amb la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants.
	RGE núm. 1952/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a establiments adherits a estimació objectiva de l'impost d'estades turístiques a les Illes Balears el 2020.
	RGE núm. 1953/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a establiments que han renunciat al règim d'estimació objectiva de l'impost d'estades turístiques a les Illes Balears entre l'1 de gener de 2020 i l'1 de gener de 2021.
	RGE núm. 1954/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a establiments que han renunciat al règim d'estimació objectiva de l'impost d'estades turístiques a les Illes Balears a partir del 26 de gener de 2021.
	RGE núm. 1955/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a establiments adherits a estimació objectiva de l'impost d'estades turístiques a les Illes Balears el 2020.
	RGE núm. 1959/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d'atenció a pacients amb malalties minoritàries (denominades malalties "rares") amb motiu sde la pandèmia COVID-19 a les Illes Balears.
	RGE núm. 1964/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds presentades a les ajudes MOVES II.
	RGE núm. 1965/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds presentades a les subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials.
	RGE núm. 1966/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds presentades al programa PREE.
	RGE núm. 1967/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds d'ajudes MOVES II resoltes favorablement.
	RGE núm. 1968/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials resoltes favorablement.
	RGE núm. 1969/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds del programa PREE resoltes favorablement.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 1957/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a passaport vacunal o certificació de vacunació.
	RGE núm. 2023/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a calendari de reunions per als pròxims mesos entre el GOIB i l'Estat per avançar en les negociacions del finançament del REIB.
	RGE núm. 2031/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a motius pels quals la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura no gestiona innovació ni economia circular.
	RGE núm. 2034/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a captació de recursos dels fons europeus.
	RGE núm. 2048/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajudes directes a les empreses d'activitat turística complementària de temporada perjudicades per la crisi de la COVID-19.
	RGE núm. 2049/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a participació dels empresaris turístics en proves i controls per fer de Balears una destinació segura.
	RGE núm. 2051/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades davant l'aparició de bales de palla.
	RGE núm. 2052/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parets de pedra prefabricada a la Serra de Tramuntana.
	RGE núm. 2053/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon enllaç submarí Mallorca-Menorca per al subministrament elèctric.
	RGE núm. 2054/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifes del transport públic ferroviari i terrestre.
	RGE núm. 2055/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escrit tramès pel Parlament Europeu en relació amb la protecció dels menors de Balears.
	RGE núm. 2056/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la campanya de vacunació contra la COVID a les Illes Balears.
	RGE núm. 2057/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estratègia del Govern respecte de l'FP dual.
	RGE núm. 2058/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació de la part fiscal del REB.
	RGE núm. 2059/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plataformes reivindicatives davant la gestió de la crisi ocasionada per la pandèmia.
	RGE núm. 2061/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació de la COVID-19 de treballadors considerats "essencials" majors de 55 anys.
	RGE núm. 2062/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a comissió d'investigació pels casos de menors prostituïts.
	RGE núm. 2063/21 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 2078/21), del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOx-Actua Baleares, relativa a normalitat democràtica.
	RGE núm. 2064/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a requeriment del Parlament Europeu al Govern sobre els abusos sexuals a menors tutelats per l'Administració.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 1760/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a concessió d'ajudes directes, no retornables a les agències de viatges i extensió dels ERTO fins a finals d'any, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
	RGE núm. 1763/21, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a pensions dignes, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 1786/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a reducció de la quota fixa del cànon de sanejament a les empreses que romanen totalment o parcialment sense activitat, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
	RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les empreses dedicades al món del lleure i les activitats extraescolars, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
	RGE núm. 1843/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a canvis normatius o interpretatius perquè els crèdits ICO i ISBA per la COVID-19 no computin per a les empreses de les Illes Balears com a ajudes d'estat (minimis), davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
	RGE núm. 1877/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga de l'habilitació per exercici activitat d'estada turística a habitatge plurifamiliar, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 1909/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a establiment de sistemes específics d'inspecció i règim sancionador per a les administracions que realitzin conductes abusives en matèria de contractació pública, específicament en la contractació successiva de personal temporal en frau de llei, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
	RGE núm. 1956/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a la llibertat d'expressió, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
	RGE núm. 1958/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts directes a PIME i autònoms d'activitats turístiques complementàries, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A les Preguntes RGE núm. 2209 a 2212/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme per ABAQUA a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca finançades amb càrrec al cànon de l'aigua durant el 2015.
	A les Preguntes RGE núm. 2213 a 2216/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme per ABAQUA a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca finançades amb càrrec al cànon de l'aigua durant el 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 2217 a 2220/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme per ABAQUA a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca finançades amb càrrec al cànon de l'aigua durant el 2017.
	A les Preguntes RGE núm. 2221 a 2224/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme per ABAQUA a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca finançades amb càrrec al cànon de l'aigua durant el 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 2225 a 2228/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions dutes a terme per ABAQUA a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca finançades amb càrrec al cànon de l'aigua durant el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 3221/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ambulàncies UVI (1).
	A la Pregunta RGE núm. 4697/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a habitatges adquirits mitjançant tempteig i retracte el 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 4698/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a habitatges adquirits mitjançant tempteig i retracte el 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 5513 i 5514/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a tests de coronavirus realitzats a treballadors dels centres Son Tugores i Son Llebre el mes de març de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5556/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a material de protecció sanitari facilitat als treballadors del Centre MaterMisericordiae el mes de febrer de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5561/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a material de protecció sanitari facilitat als usuaris interns o externs del Centre MaterMisericordiae el mes de març de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 6254/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a retallades en flota naviliera, garantir el subministrament.
	A la Pregunta RGE núm. 6257/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Ports IB, manteniment d'embarcacions.
	A les Preguntes RGE núm. 6862 i 6863/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a usuaris dels centres Es Fusteret i Es Pinaret que han hagut d'estar aïllats per coronavirus.
	A les Preguntes RGE núm. 6894 i 6895/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a repartiment d'EPI a residències de les Illes balears (1 i 2).
	A la Pregunta RGE núm. 6900/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defuncions d'usuaris de les residències de les Illes Balears per motiu de la COVID-19.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 1761/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Sr. Miquel Company i Pons, sobre les línies d'actuació previstes per a la gestió dels Fons Europeus.
	RGE núm. 1762/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació i Formació Professional, Sr. Martí Xavier March i Cerdà, sobre les línies d'actuació futures de la nova conselleria.
	RGE núm. 1776/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat corresponents.
	RGE núm. 1778/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat corresponents.
	RGE núm. 1893/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la direcció/presidència de l'empresa Dalton Audiovisual Services, SL sobre els conflictes amb els treballadors subrogats de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 1963/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a sollicitud de compareixença del director general de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional sobre la situació, el desenvolupament i l'execució del Pla d'infraestructures educatives de les Illes Balears.

	3.17. INFORMACIÓ
	Retirada de les preguntes escrites RGE núm. 5513, 5514, 5556, 5561, 6862, 6863, 6894, 6895, 6900 a 6903, 6912, 7025 a 7034/20.
	Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1795/21.
	Sol·licitud d'iniciar el procediment per a la interposició de recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2020 (escrit RGE núm. 1813/21).
	Escrit RGE núm. 1788/21, que complementa la Proposició no de llei RGE núm. 1224/21
	Escrit RGE núm. 1915/21, que complementa la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 1531/21
	Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports de l'Informe d'avaluació de la implantació efectiva de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (escrit RGE núm. 1594/21, del Govern de les Illes Balears)



	4. INFORMACIONS
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