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5122
S) RGE núm. 2093/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es Migjorn Gran durant el 2018.
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T) RGE núm. 2094/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es Mercadal durant el 2018.
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U) RGE núm. 2095/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives de Maó durant el 2019.
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V) RGE núm. 2096/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives de Ciutadella durant el 2019.
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W) RGE núm. 2097/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Alaior durant el 2019.
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X) RGE núm. 2098/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives de Ferreries durant el 2019.
5123
Y) RGE núm. 2099/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives de Sant Lluís durant el 2019.
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Z) RGE núm. 2100/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es Castell durant el 2019.
5123
AA) RGE núm. 2101/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es Migjorn Gran durant el 2019.
5123
AB) RGE núm. 2102/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es Mercadal durant el 2019.
5123
AC) RGE núm. 2103/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives de Maó durant el 2020.
5123
AD) RGE núm. 2104/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives de Ciutadella durant el 2020.
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AE) RGE núm. 2105/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Alaior durant el 2020.
5124
AF) RGE núm. 2106/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives de Ferreries durant el 2020.
5124
AG) RGE núm. 2107/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives de Sant Lluís durant el 2020.
5124
AH) RGE núm. 2108/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es Castell durant el 2020.
5124
AI) RGE núm. 2109/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es Migjorn Gran durant el 2020.
5124
AJ) RGE núm. 2110/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes aprovades
pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es Mercadal durant el 2020.
5125
AK) RGE núm. 2111/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de les
ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives de Maó durant el 2021.
5125
AL) RGE núm. 2112/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de les
ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives de Ciutadella durant el 2021.
5125
AM) RGE núm. 2113/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de les
ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Alaior durant el 2021.
5125
AN) RGE núm. 2114/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de les
ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives de Ferreries durant el 2021.
5125
AO) RGE núm. 2115/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de les
ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives de Sant Lluís durant el 2021.
5125
AP) RGE núm. 2116/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de les
ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es Castell durant el 2021.
5126
AQ) RGE núm. 2117/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de les
ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es Migjorn Gran durant el 2021.
5126
AR) RGE núm. 2118/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de les
ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es Mercadal durant el 2021.
5126
AS) RGE núm. 2120/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a detall de les
campanyes o actuacions per a la prevenció de les addiccions al joc i a les drogues dutes a terme pel Govern de les Illes Balears durant
els darrers dos anys (2019 i 2020).
5126
AT) RGE núm. 2121/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a detall de les
actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes Balears en els darrers dos anys per donar suport a organitzacions dedicades a la
prevenció del suïcidi i a aquelles que aglutinen els afectats i les seves famílies.
5126
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AU) RGE núm. 2122/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a telèfon o
telèfons que el Govern de les Illes Balears té habilitats per prestar ajuda i suport específics a empresaris, autònoms i desocupats, nombre
de persones que han contactat per aquesta via i nombre de persones que han estat derivades a algun servei d'atenció psicològica.
5126
AV) RGE núm. 2123/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a variacions
en el nombre de professionals psicòlegs que han format part de les plantilles del personal en els serveis d'emergències i atenció primària
dependents del Govern de les Illes Balears des del mes de gener de 2020.
5127
AW) RGE núm. 2124/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a estudis
d'investigació que s'estiguin duent a terme o que s'hagin dut a terme durant els darrers dos anys sobre l'epidemiologia del suïcidi i la
conducta suïcida a la comunitat autònoma de les Illes Balears en els quals participi el Govern de les Illes Balears.
5127
AX) RGE núm. 2125/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a taxa de suïcidis
a les Illes Balears dels darrers cinc anys i detall de la resta d'indicadors amb què compti el Govern de les Illes Balears per mesurar el
progrés de l'estratègia antisuïcidis.
5127
AY) RGE núm. 2126/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nombre
d'intervencions de prevenció del suïcidi.
5127
AZ) RGE núm. 2127/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nombre
d'hospitalitzacions que s'han originat a conseqüència d'intents de suïcidi.
5127
BA) RGE núm. 2130/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures
adoptades pel Govern de les Illes Balears per accelerar l'elaboració del Pla de prevenció, actuació i maneig de la conducta suïcida de
Balears.
5128
BB) RGE núm. 2131/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dotació
pressupostària acordada per a l'execució del Pla de prevenció, actuació i maneig de la conducta suïcida de Balears.
5128
BC) RGE núm. 2132/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a detall de les
campanyes a mitjans de comunicació i xarxes socials per millorar la informació de la població sobre el suïcidi.
5128
BD) RGE núm. 2133/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a actuacions
realitzades pel Govern de les Illes Balears per promoure la informació responsable sobre el suïcidi per part dels mitjans de comunicació.
5128
BE) RGE núm. 2134/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nombre de
familiars víctimes de la COVID-19 amb patologies prèvies de depressió que han estat monitoritzats amb la finalitat de prevenir possibles
conductes suïcides.
5128
BF) RGE núm. 2135/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a actuacions
formatives planificades o executades durant els darrers dos anys sobre prevenció del suïcidi per a sanitaris, professionals de
l'ensenyament, treballadors socials, personal dels serveis d'emergència, cossos de seguretat, sacerdots i treballadors a l'àmbit de la tercera
edat.
5128
BG) RGE núm. 2136/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a detall de les
campanyes o actuacions sobre la perillositat del consum d'alcohol dutes a terme pel Govern de les Illes Balears durant els darrers dos
anys (2019 i 2020).
5129
BH) RGE núm. 2183/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informadors COVID.
5129
BI) RGE núm. 2185/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a memòria
d'actuacions COVID-19 coordinades des de la Conselleria de Salut i Consum, de les Illes Balears durant el 2020.
5129
BJ) RGE núm. 2186/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a termini de demora
en pagament de proveïdors des del servei de Salut de les Illes Balears.
5129
BK) RGE núm. 2187/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pagament del
plus d'insularitat als sanitaris de les Illes Balears.
5129
BL) RGE núm. 2191/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a sanció per
l'incompliment de les mesures sanitàries.
5130
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BM) RGE núm. 2204/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajudes
del Govern de les Illes Balears en matèria de transports des del mes de març de 2020.
5130
BN) RGE núm. 2205/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a doblers
en ajudes a empreses dedicades al transport en bus des del mes de març de 2020.
5130
BO) RGE núm. 2206/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a doblers
en ajudes a empreses dedicades al transport en taxi des del mes de març de 2020.
5130
BP) RGE núm. 2207/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a doblers
en ajudes a empreses dedicades al lloguer de vehicles des del mes de març de 2020.
5130
BQ) RGE núm. 2217/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre de camps i punts de fondeig que han presentat la declaració responsable prevista a la disposició transitòria 4 del Decret 25/2018.
5130
BR) RGE núm. 2218/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
aprovació del manual per a la bona gestió de la posidònia d'acord amb la disposició addicional 3 del Decret 25/2018.
5131
BS) RGE núm. 2219/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
aprovació del pla de seguiment de l'estat general de les praderies de posidònia, d'acord amb l'article 10 del Decret 25/2018.
5131
BT) RGE núm. 2220/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
qualificació de l'estat de les aigües a la zona de bany del Port d'Alcúdia al començament de la platja.
5131
BU) RGE núm. 2221/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
qualificació de l'estat de les aigües a la zona de bany de la Platja de Sant Joan a Alcúdia.
5131
BV) RGE núm. 2222/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
qualificació de l'estat de les aigües a la zona de bany de Camp de Mar.
5131
BW) RGE núm. 2223/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
qualificació de l'estat de les aigües a la zona de bany d'Albercutx (Port de Pollença).
5131
BX) RGE núm. 2224/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi
sobre l'estat de les aigües, qualitat i estancament de les aigües al Lloc d'Importància Comunitària (LIC) Badies de Pollença i Alcúdia
(ES5310005).
5132

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2239/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a mesures previstes per tombar la corba de l'atur a Balears.
5132
B) RGE núm. 2240/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pròrroga del termini establert a l'article 23 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears, pels envasos
d'un sol ús.
5132
C) RGE núm. 2245/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dades de
desocupació.
5132
D) RGE núm. 2274/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures de
suport a les instal·lacions esportives.
5132
E) RGE núm. 2293/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creixement de la
desocupació a Balears.
5133
F) RGE núm. 2294/21, del diputat marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a repercussió de la
notícia de l'expropiació d'habitatges a Balears.
5133
G) RGE núm. 2297/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per millorar la qualitat
de l'aire de Maó.
5133
H) RGE núm. 2298/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incompliments de l'Estat envers
els ciutadans de les Illes Balears.
5133
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I) RGE núm. 2300/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajudes a Sant Antoni
de Portmany amb motiu del fenomen meteorològic (DANA) l'octubre de 2019.
5133
J) RGE núm. 2302/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte del Port de Fornells.
5133
K) RGE núm. 2303/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de
desescalada arran de les peticions de SOS Esports.
5134
L) RGE núm. 2304/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estratègia del
Govern per tal de reduir les xifres d'atur.
5134
M) RGE núm. 2305/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes al comerç de
Palma.
5134
N) RGE núm. 2306/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes de reconeixement
i memòria per recordar qui fou batle d'Es Castell, Sr. Francesc Gimier Sintes.
5134
O) RGE núm. 2307/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a paga extraordinària
COVID al personal sanitari de les Illes Balears.
5134
P) RGE núm. 2308/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'igualtat de dones
i homes per al sector educatiu.
5134
Q) RGE núm. 2309/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons europeu React-EU per
donar ajudes directes a PIME i autònoms.
5135
R) RGE núm. 2310/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expropiació d'habitatges.
5135

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1971/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Pla de foment del cinema en l'educació i suport als
exhibidors comercials de Balears, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
5135
B) RGE núm. 2007/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a tècnics de prevenció
de riscos laborals, davant la Comissió de Turisme i Treball.
5136
C) RGE núm. 2072/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a suport a l'Agència de
Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
5136
D) RGE núm. 2079/21 (rectificat amb l'escrit RGE núm. 2244/21), del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta "Planificación
Red de Transporte de Electricidad 2021-2026", davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
5138
E) RGE núm. 2119/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a obertura urgent de tots els establiments del sector
hostaler, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
5139
F) RGE núm. 2138/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a introducció de textos de Chaves Nogales en el currículum
educatiu, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
5141
G) RGE núm. 2139/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sistema turístic circular (STC), davant la Comissió de Turisme
i Treball (procediment d'urgència).
5141
H) RGE núm. 2140/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a especialització turística de les Illes Balears, davant la Comissió
de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
5142
I) RGE núm. 2184/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a polítiques en
favor del benestar emocional, davant la Comissió de Salut.
5143
J) RGE núm. 2192/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a agilitació immediata de la devolució
de l'IVA ingressat en relació amb Thomas Cook i per la modificació de la Llei de l'IVA, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
5144
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K) RGE núm. 2193/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a assessorament i informació als afectats
de les determinacions que entren en vigor aquest 2921 de la Llei de residus i sòls contaminats, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial.
5144
L) RGE núm. 2213/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a eradicació de l'abús de la temporalitat
en el sector públic, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
5145
M) RGE núm. 2214/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució urgent dels projectes pendents per tal de dinamitzar
l'economia des de l'Administració, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
5146
N) RGE núm. 2226/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a millora de la qualitat de les aigües de
bany i preservació i recuperació de la posidònia a través dels nous fons europeus per la COVID-19, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.
5147

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 1777/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat corresponents.
5148
B) RGE núm. 1970/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora general de Salut
Pública i Participació sobre el pla de vacunació contra la COVID que aplica el Govern.
5149
C) RGE núm. 2002/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera
d'Afers Socials i Esports sobre la prostitució de menors de centres del Govern recollida en un informe del defensor del Poble.
5149
D) RGE núm. 2003/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del rector de la
Universitat de les Illes Balears sobre la manifestació de suport a delinqüents.
5149
E) RGE núm. 2030/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de
compareixença d'un representant del Consell de Joventut de les Illes Balears sobre les dades publicades a l'Observatori d'Emancipació
Juvenil.
5149
F) RGE núm. 9197/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Medi Ambient
i Territori sobre l'estat de vulnerabilitat de les praderies de posidònia a Formentera i a Eivissa.
5149
G) RGE núm. 2190/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors sobre el Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 2019.
5149

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals RGE núm.
1279 i 1280/21.
5150
B) Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura per a les preguntes
amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 15328 i 17945 a 17947/20.
5150
C) Canvi en l'òrgan de tramitació per a la sol·licitud de compareixença RGE núm. 1749/21 i per a les proposicions no de llei RGE
núm. 14765, 15786, 15937 i 16035/20.
5150

4. INFORMACIONS
A) Canvi de portaveu del Grup Parlamentari Mixt.

5150

B) Incorporació i acceptació de nou diputat al Grup Parlamentari Socialista.

5150

C) Tercera pròrroga de la declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el Títol V bis.
5151
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de març de 2021, admet a tràmit la moció següent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de març de 2021, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2004/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb els
centres de menors de la seva responsabilitat (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera d'Afers Socials i
Esports del Govern de les Illes Balears, sobre la política duta
a terme quant a la gestió en els centres de menors que són
responsabilitat del Govern de les Illes Balears i, concretament,
el control efectuat als menors sota tutela del Govern per evitar
que caiguin en les xarxes de prostitució.
Motivació del procediment d'urgència: Ateses les recents
notícies en relació amb el qüestionament per part de la Unió
Europea sobre la gestió duta a terme quant a la tutela dels
menors per part del Consell i del Govern així com les recents
notícies sobre les menors sota tutela del Govern que també han
caigut a les xarxes de prostitució, es fa necessari i urgent que la
consellera expliqui a la cambra la gestió duta a terme.
Palma, a 23 de febrer de 2021
La consellera
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 2196/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a política general del Govern en matèria de serveis
de salut a les illes Pitiüses.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la política general en matèria de serveis de salut a les illes
Pitiüses.
Palma, a 25 de febrer de 2021
La portaveu
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2194/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funció pública: mesures per fer front a les
retallades del Govern, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 15873/20.
D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
15873/20, relativa a política general del Govern en relació amb
les retallades als treballadors de l'Administració Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
aconsegueixi un acord amb els representants sindicals dels
funcionaris autonòmics i empleats públics al servei de
l'administració autonòmica i el seu sector instrumental, en el
termini màxim de tres mesos, en relació amb la recuperació de
les actualitzacions salarials pendents d'aplicar i corresponents
als exercicis 2020 i 2021, a fi que siguin recuperades de manera
efectiva en el termini màxim de tres anys.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
s'elabori un informe pel departament jurídic de funció pública
respecte de les places que són ocupades incomplint la
normativa (Directiva 1999/70) i la jurisprudència en matèria de
contractació temporal que hagin de ser considerades
fraudulentes i/o abusives; tant de funcionaris autonòmics i resta
d'empleats de l'Administració dependents i el seu sector
instrumental, elaborant un inventari d'aquestes places, amb les
seves característiques, situació i resolució aplicable; que aquest
informe sigui executat en un termini màxim de sis mesos i que
e s t r a s l l a d i a l s r e s p o n s a b l e s mà x i m s d e l s
departaments/organismes afectats, als grups parlamentaris i als
representants sindicals, convocant de manera urgent i
extraordinària les corresponents Meses de negociació amb la
finalitat de tractar i resoldre aquesta qüestió.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i
el Govern autonòmic a impulsar els canvis normatius necessaris
per donar una solució d'estabilitat al col·lectiu afectat pel frau
o abús de la contractació temporal en el sector públic,
conformement amb la recent jurisprudència en la matèria.
Mentre es tramita la resolució de l'abús de la temporalitat,
s'insta el Govern a excloure de les oposicions, concursos de
trasllats o processos selectius de contractació, aquells llocs o
expansions de llocs de treball que estiguin ocupats per personal
públic afectat per aquest abús de temporalitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
procedeixi al pagament en el termini màxim d'un mes de totes
les hores extres pendents del personal sanitari i que han estat
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reportades fins avui, i la carrera professional als funcionaris i
treballadors interins conformement amb la recent
jurisprudència.
Palma, a 26 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

5119

B)
RGE núm. 2019/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
seqüeles de la pandèmia a la salut mental dels nins i
adolescents a les Illes Balears, fatiga pandèmica (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha dut a terme el Govern de les Illes Balears una anàlisi de
la situació de l'impacte de la denominada fatiga pandèmica en
la població infantil i adolescent de la nostra comunitat
autònoma?

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de març de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Ha realitzat algun estudi específic? Si n'és el cas, se
sol·licita còpia de l'estudi.
Palma, a 23 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
C)
A)
RGE núm. 2018/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
seqüeles de la pandèmia a la salut mental dels nins i
adolescents a les Illes Balears, fatiga pandèmica (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La fatiga pandèmica, així denominada per l'OMS, ha tingut
un notable impacte a la infància i a l'adolescència de la nostra
societat, després de sanitaris i persones majors, i té el risc de
transformar-se en causa de trastorns per a la salut com
depressió, quadres d'ansietat, pensaments negatius, tristesa, que
afecten a més de la seva salut i la sociabilitat, la convivència
familiar, el rendiment acadèmic en l'àmbit escolar, etc.
Quin coneixement té i quina valoració fa el Govern des de
l'OBIA sobre aquesta situació a la nostra CAIB?
Quins nous recursos i actuacions ha posat en marxa el
Govern des de la Conselleria de Salut i Consum, des de la
Conselleria d'Afers Socials i Esports (des dels departaments
gestors dels programes d'actuació envers el suport a les
famílies, atenció a la joventut i a la infància) per donar resposta
a aquesta situació des de l'àmbit sociosanitari?
Palma, a 23 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

RGE núm. 2020/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a basses de regants (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
De les setze basses de regants que tenim a les Illes Balears
n'hi ha set que no funcionen. Quines són les quatre que tenen
problemes de salinitat? Quines accions es plantegen per
arreglar el problema? Quan creuen que es podran posar en
funcionament?
Palma, a 23 de febrer de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 2021/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a basses de regants (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les tres basses de regants que necessiten
millores? Quines millores s'hi han de fer? Quan creuen que es
podran posar en funcionament?
Palma, a 23 de febrer de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
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E)

H)

RGE núm. 2022/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a basses de regants (III).

RGE núm. 2067/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a gestió dels fons europeus (III).

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

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

Les nou basses de regants que estan en funcionament, quan
varen iniciar les obres? Quan varen finalitzar? Quan es posaren
en funcionament? Hi ha hagut problemes? Han resolt totes les
deficiències que, en alguns casos, varen produir les obres i que
han estat informades a la conselleria?

El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, parla d'una
finestra única per a la presentació de projectes, quan es té
previst començar i com es publicitaran les convocatòries?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

Palma, a 23 de febrer de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
I)
F)
RGE núm. 2065/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a gestió dels fons europeus (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 2068/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a gestió dels fons europeus (IV).
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.
El sector privat podrà accedir directament als fons europeus
o haurà de fer-ho juntament amb el sector públic?

El Govern de l'Estat cedirà algun percentatge de la gestió
dels fons europeus a les Illes? I als ajuntaments?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
J)
G)
RGE núm. 2066/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a gestió dels fons europeus (II).
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.

RGE núm. 2069/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a gestió dels fons europeus (V).
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.
Podran accedir als fons europeus les petites empreses i les
microempreses?

El Govern de l'Estat tindrà en compte un pla especial per a
les Illes Balears, com a comunitat més castigada per la crisi
econòmica de la COVID-19, a l'hora de gestionar els fons
europeus?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

K)
RGE núm. 2070/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a gestió dels fons europeus (VI).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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En relació amb els fons europeus, sabem que no es
finançaran els projectes del sector privat totalment, en quin
percentatge aproximat es finançaran o subvencionaran? O
dependrà de cada projecte?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
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Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 2089/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives d'Alaior durant el 2018.

L)
RGE núm. 2071/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a gestió dels fons europeus (VII).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives d'Alaior durant el
2018?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Com es garantirà l'equitat entre les comunitats autònomes
en la distribució dels fons europeus?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

M)
RGE núm. 2087/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives de Maó durant el 2018.
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.

P)
RGE núm. 2090/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives de Ferreries durant el 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives de Ferreries durant
el 2018?

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives de Maó durant el
2018?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 2088/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives de Ciutadella durant el 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives de Ciutadella durant
el 2018?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Q)
RGE núm. 2091/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives de Sant Lluís durant el 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives de Sant Lluís durant
el 2018?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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R)

U)

RGE núm. 2092/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives d'Es Castell durant el 2018.

RGE núm. 2095/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives de Maó durant el 2019.

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

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

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives d'Es Castell durant
el 2018?

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives de Maó durant el
2019?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

S)

V)

RGE núm. 2093/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives d'Es Migjorn Gran durant el 2018.

RGE núm. 2096/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives de Ciutadella durant el 2019.

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

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

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives d'Es Migjorn Gran
durant el 2018?

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives de Ciutadella durant
el 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

T)

W)

RGE núm. 2094/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives d'Es Mercadal durant el 2018.

RGE núm. 2097/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives d'Alaior durant el 2019.

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

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

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives d'Es Mercadal
durant el 2018?

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives d'Alaior durant el
2019?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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RGE núm. 2098/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives de Ferreries durant el 2019.

AA)
RGE núm. 2101/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives d'Es Migjorn Gran durant el 2019.

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

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

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives de Ferreries durant
el 2019?

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives d'Es Migjorn Gran
durant el 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Y)

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

RGE núm. 2099/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives de Sant Lluís durant el 2019.

AB)
RGE núm. 2102/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives d'Es Mercadal durant el 2019.

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

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

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives de Sant Lluís durant
el 2019?

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives d'Es Mercadal
durant el 2019?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Z)

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

RGE núm. 2100/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives d'Es Castell durant el 2019.

AC)
RGE núm. 2103/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives de Maó durant el 2020.

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

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

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives d'Es Castell durant
el 2019?

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives de Maó durant el
2020?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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AD)
RGE núm. 2104/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives de Ciutadella durant el 2020.

AG)
RGE núm. 2107/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives de Sant Lluís durant el 2020.

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

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

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives de Ciutadella durant
el 2020?

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives de Sant Lluís durant
el 2020?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AE)
RGE núm. 2105/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives d'Alaior durant el 2020.

AH)
RGE núm. 2108/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives d'Es Castell durant el 2020.

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

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

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives d'Alaior durant el
2020?

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives d'Es Castell durant
el 2020?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AF)
RGE núm. 2106/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives de Ferreries durant el 2020.

AI)

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

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

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives de Ferreries durant
el 2020?

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives d'Es Migjorn Gran
durant el 2020?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

RGE núm. 2109/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives d'Es Migjorn Gran durant el 2020.

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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AJ)
RGE núm. 2110/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i
entitats esportives d'Es Mercadal durant el 2020.

AM)
RGE núm. 2113/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de les ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs
i entitats esportives d'Alaior durant el 2021.

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

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

Quina és la quantia de les ajudes aprovades pel Govern de
les Illes balears a clubs i entitats esportives d'Es Mercadal
durant el 2020?

Quina és la previsió de les ajudes del Govern de les Illes
balears a clubs i entitats esportives d'Alaior durant el 2021?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AK)
RGE núm. 2111/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de les ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs
i entitats esportives de Maó durant el 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la previsió de les ajudes del Govern de les Illes
balears a clubs i entitats esportives de Maó durant el 2021?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AL)
RGE núm. 2112/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de les ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs
i entitats esportives de Ciutadella durant el 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la previsió de les ajudes del Govern de les Illes
balears a clubs i entitats esportives de Ciutadella durant el
2021?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AN)
RGE núm. 2114/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de les ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs
i entitats esportives de Ferreries durant el 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la previsió de les ajudes del Govern de les Illes
balears a clubs i entitats esportives de Ferreries durant el 2021?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AO)
RGE núm. 2115/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de les ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs
i entitats esportives de Sant Lluís durant el 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la previsió de les ajudes del Govern de les Illes
balears a clubs i entitats esportives de Sant Lluís durant el
2021?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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AP)
RGE núm. 2116/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de les ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs
i entitats esportives d'Es Castell durant el 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la previsió de les ajudes del Govern de les Illes
balears a clubs i entitats esportives d'Es Castell durant el 2021?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AQ)
RGE núm. 2117/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de les ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs
i entitats esportives d'Es Migjorn Gran durant el 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la previsió de les ajudes del Govern de les Illes
balears a clubs i entitats esportives d'Es Migjorn Gran durant
el 2021?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AR)
RGE núm. 2118/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de les ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs
i entitats esportives d'Es Mercadal durant el 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la previsió de les ajudes del Govern de les Illes
balears a clubs i entitats esportives d'Es Mercadal durant el
2021?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AS)
RGE núm. 2120/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a detall de les campanyes o actuacions per a la
prevenció de les addiccions al joc i a les drogues dutes a
terme pel Govern de les Illes Balears durant els darrers dos
anys (2019 i 2020).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el detall de les campanyes o actuacions per a la
prevenció de les addiccions al joc i a les drogues dutes a terme
pel Govern de les Illes Balears durant els darrers dos anys
(2019 i 2020)?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AT)
RGE núm. 2121/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a detall de les actuacions dutes a terme pel Govern
de les Illes Balears en els darrers dos anys per donar suport
a organitzacions dedicades a la prevenció del suïcidi i a
aquelles que aglutinen els afectats i les seves famílies.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el detall de les actuacions dutes a terme pel Govern
de les Illes Balears en els darrers dos anys per donar suport a
organitzacions dedicades a la prevenció del suïcidi i a aquelles
que aglutinen els afectats i les seves famílies?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AU)
RGE núm. 2122/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a telèfon o telèfons que el Govern de les Illes
Balears té habilitats per prestar ajuda i suport específics a
empresaris, autònoms i desocupats, nombre de persones
que han contactat per aquesta via i nombre de persones que
han estat derivades a algun servei d'atenció psicològica.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el telèfon o telèfons que el Govern de les Illes
Balears té habilitats per prestar ajuda i suport específics a
empresaris, autònoms i desocupats? Quin nombre de persones
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que han contactat per aquesta via i nombre de persones que han
estat derivades a algun servei d'atenció psicològica?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AV)
RGE núm. 2123/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a variacions en el nombre de professionals
psicòlegs que han format part de les plantilles del personal
en els serveis d'emergències i atenció primària dependents
del Govern de les Illes Balears des del mes de gener de
2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Variacions en el nombre de professionals psicòlegs que han
format part de les plantilles del personal en els serveis
d'emergències i atenció primària dependents del Govern de les
Illes Balears des del mes de gener de 2020.
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AW)
RGE núm. 2124/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a estudis d'investigació que s'estiguin duent a terme
o que s'hagin dut a terme durant els darrers dos anys sobre
l'epidemiologia del suïcidi i la conducta suïcida a la
comunitat autònoma de les Illes Balears en els quals
participi el Govern de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estudis d'investigació que s'estiguin duent a terme o que
s'hagin dut a terme durant els darrers dos anys sobre
l'epidemiologia del suïcidi i la conducta suïcida a la comunitat
autònoma de les Illes Balears en els quals participi el Govern
de les Illes Balears.
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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AX)
RGE núm. 2125/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a taxa de suïcidis a les Illes Balears dels darrers
cinc anys i detall de la resta d'indicadors amb què compti
el Govern de les Illes Balears per mesurar el progrés de
l'estratègia antisuïcidis.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la taxa de suïcidis a les Illes Balears dels darrers
cinc anys i detall de la resta d'indicadors amb què compti el
Govern de les Illes Balears per mesurar el progrés de
l'estratègia antisuïcidis?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AY)
RGE núm. 2126/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a nombre d'intervencions de prevenció del suïcidi.
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.
Comptabilitza el Govern de les Illes Balears el nombre
d'intervencions de prevenció del suïcidi? En cas afirmatiu,
detall del nombre de les intervencions realitzades en els darrers
cinc anys.
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AZ)
RGE núm. 2127/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a nombre d'hospitalitzacions que s'han originat a
conseqüència d'intents de suïcidi.
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.
Comptabilitza el Govern de les Illes Balears el nombre
d'hospitalitzacions que s'han originat a conseqüència d'intents
de suïcidi? En cas afirmatiu, detall del nombre
d'hospitalitzacions en els darrers cinc anys.
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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BA)
RGE núm. 2130/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a mesures adoptades pel Govern de les Illes Balears
per accelerar l'elaboració del Pla de prevenció, actuació i
maneig de la conducta suïcida de Balears.

BD)
RGE núm. 2133/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a actuacions realitzades pel Govern de les Illes
Balears per promoure la informació responsable sobre el
suïcidi per part dels mitjans de comunicació.

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

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

Quines són les mesures adoptades pel Govern de les Illes
balears per accelerar l'elaboració del Pla de prevenció, actuació
i maneig de la conducta suïcida de Balears?

Quines són les actuacions realitzades pel Govern de les
Illes Balears per promoure la informació responsable sobre el
suïcidi per part dels mitjans de comunicació?

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

BB)
RGE núm. 2131/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a dotació pressupostària acordada per a l'execució
del Pla de prevenció, actuació i maneig de la conducta
suïcida de Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines és la dotació pressupostària acordada per a
l'execució del Pla de prevenció, actuació i maneig de la
conducta suïcida de Balears?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

BC)
RGE núm. 2132/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a detall de les campanyes a mitjans de comunicació
i xarxes socials per millorar la informació de la població
sobre el suïcidi.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els detalls de les campanyes a mitjans de
comunicació i xarxes socials per millorar la informació de la
població sobre el suïcidi?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

BE)
RGE núm. 2134/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a nombre de familiars víctimes de la COVID-19
amb patologies prèvies de depressió que han estat
monitoritzats amb la finalitat de prevenir possibles
conductes suïcides.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de familiars víctimes de la COVID-19
amb patologies prèvies de depressió que han estat monitoritzats
amb la finalitat de prevenir possibles conductes suïcides?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

BF)
RGE núm. 2135/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a actuacions formatives planificades o executades
durant els darrers dos anys sobre prevenció del suïcidi per
a sanitaris, professionals de l'ensenyament, treballadors
socials, personal dels serveis d'emergència, cossos de
seguretat, sacerdots i treballadors a l'àmbit de la tercera
edat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les actuacions formatives planificades o
executades durant els darrers dos anys sobre prevenció del
suïcidi per a sanitaris, professionals de l'ensenyament,
treballadors socials, personal dels serveis d'emergència, cossos
de seguretat, sacerdots i treballadors a l'àmbit de la tercera
edat?
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Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

BG)
RGE núm. 2136/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a detall de les campanyes o actuacions sobre la
perillositat del consum d'alcohol dutes a terme pel Govern
de les Illes Balears durant els darrers dos anys (2019 i
2020).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el detall de les campanyes o actuacions sobre la
perillositat del consum d'alcohol dutes a terme pel Govern de
les Illes Balears durant els darrers dos anys (2019 i 2020)?
Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

BH)
RGE núm. 2183/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informadors COVID.
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.
El Govern va anunciar que contractaria 400 informadors
COVID. Quants informadors hi ha contractats a dia d'avui?
Palma, a 25 de febrer de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí
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Per interès del nostre Grup Parlamentari, i del que
consideram d'interès de la ciutadania en general, ha realitzat la
Conselleria de Salut i Consum i/o el Servei de Salut de les Illes
Balears, una memòria de les actuacions i una memòria
d'execució pressupostària envers les actuacions front la
COVID-19 durant el 2020? En cas d'haver-la realitzat, en
sol·licitam una còpia.
Palma, a 25 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BJ)
RGE núm. 2186/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
termini de demora en pagament de proveïdors des del
servei de Salut de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El passat 24 de febrer va comparèixer en comissió
parlamentària de Salut, el director de Gestió i Pressuposts del
Servei de Salut de les Illes Balears i va fer una relació d'algunes
actuacions desenvolupades des de diferents departaments de
l'organisme al qual pertany, envers la pandèmia.
Quin ha estat el termini de demora en el pagament de
proveïdors per part del Servei de Salut de les Illes Balears des
de gener de 2020 fins a gener de 2021?
Quin ha estat el nombre de proveïdors que han facturat al
Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2019?
Quin ha estat el nombre de proveïdors que han facturat al
Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2020?
Se sol·licita detall mensual durant aquests dotze mesos.
Palma, a 25 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BI)
RGE núm. 2185/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
memòria d'actuacions COVID-19 coordinades des de la
Conselleria de Salut i Consum, de les Illes Balears durant
el 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El passat 24 de febrer va comparèixer en comissió
parlamentària de Salut, el director de Gestió i Pressuposts del
Servei de Salut de les Illes Balears i va fer una relació d'algunes
actuacions desenvolupades des de diferents departaments de
l'organisme al qual pertany, envers la pandèmia.

BK)
RGE núm. 2187/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pagament del plus d'insularitat als sanitaris de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina nòmina el servei de Salut de les Illes Balears ha
retribuït o retribuirà durant el 2021 el plus d'insularitat que
demanen les associacions i plataformes de professionals de la
sanitat, en especial dels sanitaris d'Eivissa?
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Palma, a 25 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BL)
RGE núm. 2191/21, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a sanció per l'incompliment de les mesures
sanitàries.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha imposat la sanció corresponent a l'incompliment de les
mesures sanitàries com a conseqüència de la pandèmia que
s'aixecà al Bar Hat el 7 d'octubre de 2020 a l'acta tramesa al
Govern de les Illes Balears per l'Ajuntament de Palma?
Palma, a 26 de febrer de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BM)
RGE núm. 2204/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes del Govern de les Illes Balears en matèria
de transports des del mes de març de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Des de la declaració de l'estat d'alarma el març de 2020 fins
a avui, quants de doblers en ajudes en matèria de transports ha
atorgat o reconegut el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 26 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BN)
RGE núm. 2205/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a doblers en ajudes a empreses dedicades al
transport en bus des del mes de març de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Des de la declaració de l'estat d'alarma el març de 2020 fins
a avui, quants de doblers a empreses dedicades al transport en
bus ha atorgat o reconegut el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 26 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BO)
RGE núm. 2206/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a doblers en ajudes a empreses dedicades al
transport en taxi des del mes de març de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Des de la declaració de l'estat d'alarma el març de 2020 fins
a avui, quants de doblers a empreses dedicades al transport en
taxi ha atorgat o reconegut el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 26 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BP)
RGE núm. 2207/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a doblers en ajudes a empreses dedicades al lloguer
de vehicles des del mes de març de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Des de la declaració de l'estat d'alarma el març de 2020 fins
a avui, quants de doblers a empreses dedicades al lloguer de
vehicles ha atorgat o reconegut el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 26 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BQ)
RGE núm. 2217/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de camps i punts de fondeig que han
presentat la declaració responsable prevista a la disposició
transitòria 4 del Decret 25/2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants camps i punts de fondeig han presentat la declaració
responsable prevista a la disposició transitòria 4 del Decret
25/2018?
Palma, a 2 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
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BR)
RGE núm. 2218/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a aprovació del manual per a la bona gestió de la
posidònia d'acord amb la disposició addicional 3 del Decret
25/2018.
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 aprovat la Conselleria de Medi Ambient algun manual
per a la bona gestió de la posidònia d'acord amb la disposició
addicional 3 del Decret 25/2018?
Palma, a 2 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BS)
RGE núm. 2219/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a aprovació del pla de seguiment de l'estat general
de les praderies de posidònia, d'acord amb l'article 10 del
Decret 25/2018.
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 aprovat la Conselleria de Medi Ambient la resolució
d'aprovació de seguiment de l'estat general de les praderies de
posidònia, d'acord amb l'article 10 del Decret 25/2018?
Palma, a 2 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BT)
RGE núm. 2220/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a qualificació de l'estat de les aigües a la zona de
bany del Port d'Alcúdia al començament de la platja.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com qualifica el Govern l'estat de les aigües a la zona de
bany del Port d'Alcúdia al començament de la platja?
Palma, a 2 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
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BU)
RGE núm. 2221/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a qualificació de l'estat de les aigües a la zona de
bany de la Platja de Sant Joan a Alcúdia.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com qualifica el Govern l'estat de les aigües a la zona de
bany de la Platja de Sant Joan a Alcúdia?
Palma, a 2 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BV)
RGE núm. 2222/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a qualificació de l'estat de les aigües a la zona de
bany de Camp de Mar.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com qualifica el Govern l'estat de les aigües a la zona de
bany de Camp de Mar?
Palma, a 2 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BW)
RGE núm. 2223/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a qualificació de l'estat de les aigües a la zona de
bany d'Albercutx (Port de Pollença).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com qualifica el Govern l'estat de les aigües a la zona de
bany d'Albercutx (Port de Pollença)?
Palma, a 2 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
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BX)
RGE núm. 2224/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a estudi sobre l'estat de les aigües, qualitat i
estancament de les aigües al Lloc d'Importància
Comunitària (LIC) Badies de Pollença i Alcúdia
(ES5310005).

B)
RGE núm. 2240/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a pròrroga del termini establert a
l'article 23 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants
de les Illes Balears, pels envasos d'un sol ús.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 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.

Ha elaborat la Conselleria de Medi Ambient, des de 2007,
algun estudi sobre l'estat de les aigües, qualitat i estancament de
les aigües al Lloc d'Importància Comunitària (LIC) Badies de
Pollença i Alcúdia (ES5310005)?

Sr. Conseller, es pensa prorrogar el termini establert a
l'article 23 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants de
les Illes Balears, pels envasos d'un sol ús, a conseqüència de la
situació excepcional provocada per la COVID-19?

Palma, a 2 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

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

C)
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 2245/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
dades de desocupació.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de març de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

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.

Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Sra. Armengol, com valora les darreres dades de
desocupació?
Palma, a 3 de març de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

A)
RGE núm. 2239/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a mesures previstes per tombar la corba
de l'atur a Balears.
D)
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.
Presidenta, com pensa tombar la corba de l'atur a Balears?
Palma, a 3 de març de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

RGE núm. 2274/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a mesures de suport a les instal·lacions esportives.
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. Santiago, quines mesures de suport ha adoptat el
Govern de les Illes Balears per a les instal·lacions esportives a
les quals ha obligat a restringir la seva activitat?
Palma, a 3 de març de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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E)

H)

RGE núm. 2293/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
creixement de la desocupació a Balears.

RGE núm. 2298/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incompliments de
l'Estat envers els ciutadans de les Illes Balears.

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

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

Sra. Armengol, com evitarà el Govern el col·lapse social i
el desastre econòmic derivat del creixement de la desocupació
continuat a Balears?

Què té previst fer per revertir els múltiples incompliments
de l'Estat envers els ciutadans de les Illes Balears?
Palma, a 4 de març de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 3 de març de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
I)
F)
RGE núm. 2294/21, del diputat marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
repercussió de la notícia de l'expropiació d'habitatges a
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, com valora el
Govern la repercussió de la notícia de l'expropiació d'habitatges
a les Illes Balears?

RGE núm. 2300/21, del diputat Maxo Benalal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ajudes a Sant Antoni de Portmany amb motiu del fenomen
meteorològic (DANA) l'octubre de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller, quina és la situació de les ajudes després del
fenomen meteorològic (DANA) que afectà el municipi de Sant
Antoni de Portmany l'octubre de 2019?
Palma, a 24 de febrer de 2021
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

Palma, a 4 de març de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
J)
G)
RGE núm. 2297/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
per millorar la qualitat de l'aire de Maó.
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.
Arran de l'estudi del GOB Menorca publicat la setmana
passada sobre la contaminació atmosfèrica de Maó, pensa el
Govern prendre cap mesura per millorar la qualitat de l'aire a
l'esmentada ciutat?
Palma, a 4 de març de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

RGE núm. 2302/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte del Port
de Fornells.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina és la posició del Govern respecte del projecte del
Port de Fornells?
Palma, a 3 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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K)

N)

RGE núm. 2303/21, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a previsió de desescalada arran de les peticions de
SOS Esports.

RGE núm. 2306/21, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes de
reconeixement i memòria per recordar qui fou batle d'Es
Castell, Sr. Francesc Gimier Sintes.

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.

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

Quina previsió de desescalada té el Govern arran de les
peticions de SOS Esports?

Sr. Yllanes, quins actes de reconeixement i memòria pensa
realitzar el Govern per recordar qui fou batle d'Es Castell, Sr.
Francesc Gimier Sintes?

Palma, a 3 de març de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Palma, a 3 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

L)
RGE núm. 2304/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estratègia del Govern per tal de reduir les xifres d'atur.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina és l'estratègia del Govern per tal de reduir les xifres
d'atur?
Palma, a 3 de març de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

O)
RGE núm. 2307/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a paga
extraordinària COVID al personal sanitari de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, té previst abonar una paga
extraordinària COVID al personal sanitari de les Illes Balears?
Palma, a 3 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)
RGE núm. 2305/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
al comerç de Palma.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el Govern que s'han adoptat les mesures
adequades i suficients per ajudar el comerç de Palma?
Palma, a 3 de març de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

P)
RGE núm. 2308/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'igualtat de dones i homes per al sector educatiu.
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.
Sr. Conseller d'Educació, quan pensa aprovar el Pla
d'igualtat de dones i homes per al sector educatiu?
Palma, a 3 de març de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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Q)
RGE núm. 2309/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons europeu
React-EU per donar ajudes directes a PIME i autònoms.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Fons Europeus, té previst utilitzar o ha
utilitzat ja el Govern de les Illes Balears el fons europeu ReactEU per donar ajudes directes a PIME i autònoms?
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La situació econòmica i la viabilitat de les sales de cinema
a Balears, i per extensió al país, s'ha vist seriosament agreujada
per la crisi causada per la pandèmia de la COVID-19. Segons
les dades presentades per la mesuradora d'audiències
comScore, després del millor resultat de l'última dècada en
2019 amb més de 105 milions d'espectadors, la pandèmia ha
provocat unes pèrdues en taquilla de 446 milions comparat amb
l'exercici anterior, la qual cosa suposa un descens del 72 per
cent. Dit d'una altra manera, els cinemes espanyols van tancar
2020 o el que és el mateix: la taquilla a Espanya tanca l'any
2020 amb un total de 170 milions d'euros de recaptació i 28,3
milions d'espectadors, unes xifres que en el millor dels casos
només poden ser qualificades de veritable daltabaix.
Ja l'octubre de 2020, els exhibidors de Balears alertaven
d'una situació d'extrema gravetat fins al punt que el repte ja no
era reobrir les sales ni recuperar la normalitat sinó “simplement
sobreviure”.

Palma, a 3 de març de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

R)
RGE núm. 2310/21, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expropiació d'habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, considera realment que expropiar habitatges
és una política d'habitatge encertada?
Palma, a 3 de març de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de març de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 1971/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a Pla de foment del cinema en l'educació
i suport als exhibidors comercials de Balears, davant la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

El cinema és una útil i poderosa eina pedagògica que ha de
valorar-se com a complement a l'educació tradicional. És una
cosa en la qual coincideixen nombrosos estudiosos,
independentment de la seva naturalesa política. Així, per
exemple, Henry Giroux (poc sospitós de postures
conservadores o neoliberals) sosté que mitjançant el cinema es
contribueix a desenvolupar el “pensament crític”, “la capacitat
per deliberar i discernir que desenvolupa un subjecte amb la
finalitat de formar un judici propi sobre diferents assumptes,
evitant els dogmes i adoptant una postura crítica”.
D'altra banda, el llenguatge audiovisual és des de fa
generacions assumit i és percebut naturalment com a forma
narrativa. Si bé, l'anomenat setè art no sols corre perill quant a
l'exhibició en sales comercials. El cinema, com a expressió
artística i cultural, no passa pel seu millor moment en ser
percebut com una cosa “lenta” per part dels joves, acostumats
a consumir altres formes d'oci a Internet molt més immediates.
Un minut en un vídeo distribuït en xarxes socials és etern. Així,
es dóna la paradoxa que en una societat amb més pantalles que
mai el llenguatge audiovisual, el cinematogràfic, està
començant a ser un desconegut.
Això reforça la necessitat d'estratègies que passin per plans
d'introducció del cinema en l'educació.
D'una banda, per fomentar el seu consum mitjançant
l'enteniment del que ha estat, és i ha representat des dels seus
inicis. Per una altra, com a forma d'expressió amb llenguatge
propi com poden ser la literatura, les arts plàstiques o les
escèniques. No es pot conèixer el que es desconeix. Demà no
hi haurà cinèfils si avui no es fomenta.
La necessitat d'oferir alternatives als exhibidors i de
fomentar el cinema entre els joves són objectius
complementaris. La gradual introducció i el reforç del cinema
com a eina educativa aconsegueix conjuminar tots dos
objectius.
Així doncs, des del Grup parlamentari de VOX Balears es
proposa:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar un pla per a la introducció del cinema
com a eina complementària en l'educació.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que les sales de cinema formin part d'aquest pla,
mitjançant sessions programades per als escolars que
contribuiran a pal·liar el descens de recaptació de taquilla.
Palma, a 22 de febrer de 2021
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 2007/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
tècnics de prevenció de riscos laborals, 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 Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

Es per tot això que els Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar la implicació de les diferents
administracions públiques en la promoció de la salut laboral
fomentant la millora dels serveis de prevenció de riscos
laborals a totes les administracions per facilitar el
desenvolupament de mesures de millora de la salut laboral de
tots els treballadors i treballadores de l’Administració Pública.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cooperar i coordinar, conjuntament amb els
ajuntaments i els consells insulars, la creació de protocols de
contingència i d’actuació ràpida dels comitès de salut laboral
de les diferents administracions, davant situacions de contagis
massius o brots generats per la pandèmia.
Palma, a 23 de febrer de 2021
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Antònia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest la
fragilitat de les diferents condicions laborals de distints àmbits
públics i privats. Aquesta situació sobrevinguda ha fet que, de
manera sobtada, s’han hagut de prendre decisions per assegurar
les condicions de tots i cadascun dels treballadors, tant de les
empreses com de l’administració pública.
Moltes empreses han incorporat els tècnics en prevenció de
riscos laborals a les seves plantilles com una eina per millorar
les condicions laborals dels seus treballadors, que han estat
peça clau en la concreció de mesures i en la implementació de
canvis davant les circumstàncies que la pandèmica de la
COVID-19 està generant.
A l’àmbit administratiu podem dir que, a nivell general, la
major part de l’Administració compta amb aquesta figura com
a eina de millora de les condicions laborals, però també és cert
que a determinades administracions, especialment a l’àmbit
local i a ajuntaments més petits, no compten amb aquesta figura
de forma permanent sinó que s’opta per tenir un assessorament
extern i es fa contractant empreses externes. Ara bé, existeixen
situacions en què s’ha de reaccionar de manera ràpida, com està
passant amb les diferents situacions que genera la COVID-19
en l’àmbit laboral i s’han de prendre mesures per assegurar i
garantir la seguretat i la salut de tots els treballadors d’aquestes
administracions. Per tant, a més del servei extern, cal comptar
amb mitjans personals interns, que poden tenir un contacte més
directe, més permanent i constant i poden resoldre amb major
precisió els assumptes que poder sorgir i es pot coordinar amb
el servei de prevenció per augmentar la seva efectivitat.
Cal afegir que molts ajuntaments, si comptessin de forma
permanent amb aquesta figura a les seves plantilles, podrien,
fins i tot, facilitar funcions d’assessorament en aquests aspectes
a un nombrós col·lectiu de treballadors autònoms i petits
empresaris que requereixen d’aquest servei i no se’l poden
finançar. Per la qual cosa, incentivar la contractació de tècnics
en riscos i salut laboral per part l’administració local i insular
podria facilitar serveis d’assessorament i ajuda en aquest temes
per a la ciutadania, promovent la salut del col·lectiu
d’autònoms que no tenen obligació de concertar un servei de
prevenció.

C)
RGE núm. 2072/21, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a suport
a l'Agència de Nacions Unides per a la població refugiada
de Palestina, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
UNRWA, l'Agència de Nacions Unides per a la població
refugiada de Palestina va ser establerta per l'Assemblea General
de les Nacions Unides el 1949 amb el mandat de proporcionar
assistència i protecció a la població refugiada de Palestina. En
l'actualitat, més de 5,7 milions de persones.
La missió de l'UNRWA és ajudar i protegir la població
refugiada de Palestina a Jordània, Líban, Síria, Cisjordània i la
franja de Gaza, en espera d'una solució justa i definitiva a la
seva difícil situació. L'Agència ofereix programes de
Desenvolupament i Ajuda Humanitària a través de serveis
d'Educació, Salut, Serveis Socials, Microfinançament,
Protecció dels Drets Humans i Resposta Humanitària i
d'Emergència. Des de la seva creació, l'Agència ha treballat
sense interrupció a l'Orient Pròxim tant en temps de relativa
calma com en temps d'enfrontament armat.
Per a això, l'Agència presta els seus serveis directament a la
població refugiada mitjançant la gestió de més de 900
instal·lacions, en les quals treballen més de 30.000 persones, un
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99% de les quals té estatus de refugiades de Palestina.
L'UNRWA es finança íntegrament per contribucions
voluntàries dels estats membres, d'institucions públiques i
privades i de la ciutadania.
UNRWA Balears neix l'any 2008 amb dos objectius
fonamentals: donar a conèixer a la societat balear la realitat de
la població refugiada de Palestina i difondre la labor
humanitària que l'UNRWA realitza des de fa més de setanta
anys. A més, treballa perquè entitats balears públiques i
privades donin suport al manteniment dels serveis a la població
refugiada de Palestina a través de l'UNRWA. Per a això,
treballa en Acció Humanitària, Desenvolupament i Educació
per a la Ciutadania Global a la comunitat autònoma de les Illes
Balears des dels Drets Humans, el Dret Internacional
Humanitari, la Cultura de Pau i la Igualtat de Gènere.
Es considera persona refugiada de Palestina aquella "que el
seu lloc de residència habitual, entre l'1 de juny de 1946 i el 15
de maig de 1948, era Palestina, i que va perdre la seva llar i els
seus mitjans de vida com a resultat del conflicte de 1948". Els
descendents d'aquesta població són també considerats refugiats
i refugiades. La transferència de l'estatus de refugiat a través de
generacions es basa en el principi d'unitat familiar, consagrat en
la Convenció de Refugiats de 1951. En ella s'assenyalen les
normes d'ACNUR per determinar l'elegibilitat de l'estatus de
refugiat.
Avui, aproximadament una quarta part de la població
refugiada mundial és refugiada de Palestina i porta més de 72
anys en aquesta situació. Són la població refugiada més antiga
del món. Els desafiaments que enfronten són específics
depenent de la seva comunitat d'acolliment. En el territori
palestí ocupat, el bloqueig i l'ocupació militar suposen una
violació continuada dels seus drets, amb freqüents incursions
militars, demolició de les seves llars, condemnant-los a la
pobresa crònica, al desplaçament forçós... Un desastre que es
prolonga per causa d'unes polítiques que incompleixen
sistemàticament el Dret Internacional i impedeixen la resolució
pacífica d'un conflicte que mai no degué produir-se. A Síria,
s'enfronten a una guerra que dura ja gairebé una dècada. A
Líban, estan exclosos/es d'aspectes clau de la vida social,
política i econòmica. A Jordània, on viuen la major part dels
refugiats i les refugiades de Palestina, encara que molts tenen
accés a serveis governamentals i ciutadania jordana, algunes
minories estan subjectes a restriccions legals que limiten els
seus drets.
La COVID-19 no entén de fronteres, ètnies o religions, però
no tothom pot enfrontar-se a aquesta malaltia de la mateixa
manera. Els refugiats i les refugiades de Palestina s'estan
enfrontant a una pandèmia en campaments de refugiats
amuntegats com a Líban o Jordània on la distància social és un
luxe, sense aigua potable a Gaza per rentar-se les mans, amb
falta d'infraestructura mèdica a Síria a causa de deu anys en
guerra i amb la falta de llibertat de moviment per poder accedir
a uns certs serveis a Cisjordània. A més, a Gaza, després de
més d'una dècada de bloqueig, s'enfronten a la pandèmia amb
escassetat de medicaments essencials i subministraments
mèdics i un sistema de salut col·lapsat.
La pandèmia global de la COVID-19 només ha exacerbat
la inseguretat que moltes persones refugiades vulnerables ja
experimentaven i experimenten diàriament. L'Agència està
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avaluant i tractant els afectats, mantenint els pacients segurs en
centres de quarantena establerts, implementant enfocaments
innovadors de telemedicina, participant en el lliurament de
medicaments a domicili i, el més important, educant els nens i
les nenes, les famílies, el personal i la comunitat sobre com
protegir-se. Les 144 clíniques de l'UNRWA segueixen en ple
funcionament i continuen brindant serveis essencials, que avui
són més crucials que mai per contenir i abordar la propagació
de la pandèmia.
Malgrat això, la pandèmia continua estenent-se per les cinc
àrees d'operacions de l'UNRWA. En l'últim trimestre de 2020,
els casos de COVID-19 van augmentar de manera preocupant
a Cisjordània, Líban i Síria. En l'actualitat, el nombre de casos
positius acumulats és de 172.896 i de 1.918 morts acumulades
en el territori palestí ocupat; 13.224 casos positius acumulats i
850 morts acumulades a Síria; 260.000 casos positius
acumulats i 2.020 morts acumulades a Líban; 316.000 casos
positius acumulats i 4.170 morts acumulades a Jordània.
A aquesta difícil situació cal sumar-li la forta crisi financera
per la qual està passant l'Agència. Avui en dia, l'UNRWA no
compta amb els fons necessaris per continuar treballant, no
queden diners en els seus comptes per pagar els salaris dels
seus treballadors, ni per mantenir les despeses de les seves
escoles, les seves clíniques, la distribució d'aliments o la resta
dels seus serveis. No tenen fons per frenar l'expansió de la
pandèmia, ni per tractar les persones afectades per la
COVID-19.
Això no és solament conseqüència de la retirada dels fons
de l'administració Trump l'any 2018, que per descomptat va ser
una absoluta negligència i ha portat a l'UNRWA a la vora del
col·lapse.
La causa fonamental és haver mantingut durant setanta-un
anys una agència amb un mandat temporal, en un context
extremadament volàtil i amb un nombre cada vegada major de
refugiats.
El finançament destinat a l'UNRWA s'ha vist minvat, any
rere any. L'Agència ha hagut de retallar 500 milions de $ en els
últims cinc anys, no perquè les necessitats humanitàries de la
població hagin disminuït, tot el contrari, s'han vist
incrementades atesa la situació a Orient Pròxim.
L'any 2020 ha rebut menys finançament que el que va
obtenir l'any 2012, 300 milions de dòlars menys que l'any 2018.
L'Agència ja no té d'on retallar. En l'actualitat la ràtio d'alumnes
a les aules de l'UNRWA és de 50 estudiants, hi ha escoles que
funcionen amb doble o triple torn perquè no podem construir
més escoles. Els metges han d'atendre una mitjana de més de 70
pacients diaris, perquè no pot contractar més personal sanitari.
Les distribucions de diners en efectiu són cada vegada de
menor quantia. Els aliments que distribuïm duren cada vegada
menys a les famílies. UNRWA hauria de continuar treballant
per evitar posar milers de vides en risc i protegir contra les
conseqüències de les diferents crisis humanitàries i, a més,
contra els efectes més greus de la pandèmia a la població en
major situació de vulnerabilitat. Atendre necessitats bàsiques
com l'alimentació, l'aigua i l'atenció sanitària vital, prevenir un
major deteriorament de la salut i la seguretat socioeconòmica
de les persones refugiades i, en definitiva, donar empara a la
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població refugiada de Palestina a través de la nostra ajuda
humanitària continua sent la nostra raó de ser.
Per tot això, des dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca presentem la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva solidaritat
amb la situació que sofreixen els refugiats i les refugiades de
Palestina sota les diferents crisis humanitàries existents a la
regió i amb la crisi de la COVID-19 que està exacerbant encara
més les precàries condicions socioeconòmiques d'aquesta
població.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
donar el suport institucional i logístic necessari a l'UNRWA per
al manteniment dels programes que l'Agència destina a la
població refugiada de Palestina i amb el treball de
sensibilització i d'Educació per a la Ciutadania Global que
l'UNRWA duu a terme entre la societat balear.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
perquè juntament amb altres institucions públiques i privades
puguin buscar-se fórmules pressupostàries per continuar fent
costat a l'UNRWA en l'actual exercici pressupostari 2021.
Palma, a 24 de febrer de 2021
Els diputats
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Joan Ferrer i Ripoll
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra
Miquel Ensenyat i Riutort

Aquesta planificació determina les necessitats de
desenvolupament de la xarxa de transport, d’acord amb els
principis rectors establerts a l’Ordre TEC/212/2019, per al
manteniment i la millora de la seguretat de subministrament del
sistema elèctric espanyol, la integració de la nova generació
renovable i l’eliminació de les limitacions estructurals de la
xarxa.
També ha de donar resposta a la cobertura de les necessitats
d’interconnexió internacional i la connexió dels territoris no
peninsulars, qüestió que afecta i incideix directament sobre les
Balears.
La planificació elèctrica, que té caràcter vinculant per al
transportista (Red Elèctrica de España), és competència del
Govern d’Espanya, que la redacta amb la participació de les
comunitats autònomes, requereix informes de la Comissió
Nacional dels Mercats i de la Competència, tràmit d’audiència
i s’ha de presentar al Congrés dels Diputats abans de la seva
aprovació pel Govern.
La planificació de la xarxa de transport 2021-2026 té en
compte els objectius per a 2025 i 2030 fixats als Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima 2021-2030, amb l’evolució de la
demanda, la potència instal·lada de generació i els costos de
combustible i d’emissions.
Fins el dia 21 d’abril es podran formular aportacions i
observacions a aquesta proposta que no té en compte les
necessitats energètiques de Menorca en excloure la construcció
i la instal·lació del segon enllaç submarí.
Aquest segon enllaç ja formava part de la planificació per
al període 2008-2016, amb previsió d’entrada en servei durant
el 2016, però el novembre de 2017 va deixar d’estar operatiu
-després de 42 anys en servei- quan Red Elèctrica de España va
decidir no realitzar noves reparacions.

D)
RGE núm. 2079/21 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
2244/21), del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta "Planificación Red de Transporte de Electricidad
2021-2026", davant la Comissió d'Economia (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atès que el 21 d’abril
finalitza el termini per a la presentació d’aportacions i
observacions a la proposta de planificació de xarxa de transport
d’electricitat 2021-2026, cal el pronunciament del Govern de
les Illes Balears per tal que Menorca disposi de les
infraestructures energètiques que garanteixin el
subministrament elèctric a tota l'illa amb seguretat i amb la
finalitat que s'agilitin els tràmits al màxim, es fa necessari i
urgent un pronunciament de la cambra al respecte.
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic obrí el 12 de febrer el període d’informació
pública de la proposta de “Planificación de la Red de
Transporte de Electricidad” per al període 2021-2026.

Aquesta decisió de REE provocà l’aïllament energètic de
Menorca fins al 18 de juny de 2020, quan ha entrat en servei un
enllaç que, en realitat, havia de ser el segon, tota vegada que el
Govern de Pedro Sánchez, davant la decisió de REE de no
reparar l’antic cable, aprofità, a partir de juliol de 2018, tota la
tramitació duta a terme pel Govern del Partit Popular.
Durant aquest període d’aïllament energètic -de 15 de
novembre de 2017 a 18 de juny de 2020-, Menorca va partir,
l'octubre de 2018, una interrupció del subministrament elèctric
que va deixar durant 56 hores més de 34.000 abonats sense
electricitat, que afectà el conjunt de la societat i l’economia
menorquines.
La interconnexió elèctrica Mallorca-Menorca necessita un
doble enllaç per garantir la seva operativitat i eficiència; i cal
exigir-ho a l’operador del sistema elèctric -Red Elèctrica de
España-, tota vegada que, d’acord amb la Llei 24/2013 del
Sector Elèctric, “tendrà com a funció principal garantir la
continuïtat i la seguretat dels subministrament elèctric i la
correcta coordinació del sistema de producció i transport”.
El segon cable elèctric submarí Mallorca-Menorca és
necessari per evitar interrupcions i també per complir els
objectius que preveu l’Estratègia Menorca 2030, que marca el
"full de ruta" per descarbonitzar els sistema enèrgic de l’illa.
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La Comissió d’Economia aprovà per unanimitat, el 9 de
juliol de 2020, la Proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Popular sobre aquesta mateixa qüestió; i acordà
instar el Govern de les Illes Balears a reclamar a Red Elèctrica
de España i al Ministeri per a la Transició Ecològica
l’agilitació de les gestions per a la redacció del projecte,
encàrrec i instal·lació del segon enllaç elèctric submarí
Mallorca-Menorca; i a trametre un informe tècnic a REE i al
Ministeri per a la Transició Ecològica sobre la necessitat
d’instal·lar aquest segon a evitar que es retardi la seva
execució.
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sotmès a nombroses restriccions d'horari i aforament. Balears
ha estat la comunitat autònoma més restrictiva i ha arribat a
decretar el seu tancament total durant gairebé dos mesos. La
seva situació actual és insostenible. Segons ha publicat l'Anuari
de l'Hostaleria a Espanya de 2020, en el millor dels escenaris,
la recuperació de les xifres de vendes no arribarà fins al 2022.
L'hostaleria balear ha sofert el 2020 un descens de 27.420
treballadors afiliats a la Seguretat Social. I és per tot això que
aquest grup parlamentari presenta amb urgència aquesta
proposició no de llei.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a formular aportacions a la proposta de “Planificación
de la Red de Transporte de Electricidad” per al període
2021-2026 amb l’objectiu de reclamar que sigui inclosa la
redacció del projecte, dotació pressupostària i instal·lació del
segon enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca.

Des que es decretà el primer estat d'alarma mitjançant el
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, i posteriorment amb la
declaració del segon estat d'alarma d'àmbit nacional a través del
Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, del Consell de
Ministres, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la
propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 (RD
926/2020), el sector hostaler s'ha vist sotmès a nombroses
restriccions d'horari i aforament. Balears ha estat la comunitat
autònoma més restrictiva i ha arribat a decretar el seu
tancament total durant gairebé dos mesos.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a manifestar el seu desacord, el Ministeri per a la
Transició Ecològica i Red Elèctrica de España, perquè el segon
enllaç elèctric Mallorca-Menorca es pretengui ajornar després
de 2026, quan és necessari per garantir l’operativitat i
l'eficiència del sistema Mallorca-Menorca.

Aquest valuós sector per a l'economia balear s'ha vist
abandonat pel Govern des de l'inici de l'emergència de salut
pública. La seva situació actual és insostenible. Segons ha
publicat l'Anuari de l'Hostaleria a Espanya de 2020, en el
millor dels escenaris, la recuperació de les xifres de vendes no
arribarà fins a 2022.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a gestionar l’execució del segon enllaç submarí
Mallorca-Menorca com a infraestructura necessària en la
connexió dels territoris no peninsulars.

L'hostaleria balear ha sofert en 2020 un descens de 27.420
treballadors afiliats a la Seguretat Social.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent
Proposició no de llei

Palma, a 24 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

Com s'ha vingut reivindicant per aquest sector, la realitat és
que en els establiments hostalers no s'ha produït un alt índex de
contagis que justifiqui les restriccions imposades. El propi
Ministeri de Sanitat així ho confirma en el seu informe
“Actualització 265. Malaltia per coronavirus (COVID-19)”, de
4 de desembre de 2020. Segons aquest estudi, en aquest sector,
sumant l'àmbit laboral i social, només s'haurien produït
aproximadament el 2,1% dels casos de contagi per coronavirus
(pàg. 16 i 17).

E)
RGE núm. 2119/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a obertura urgent de tots els establiments
del sector hostaler, 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 VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Des que es decretà el
primer estat d'alarma mitjançant el 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, i
posteriorment amb la declaració del segon estat d'alarma
d'àmbit nacional a través del Reial decret 926/2020, de 25
d'octubre, del Consell de Ministres, pel qual es declara l'estat
d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel
SARS-CoV-2 (RD 926/2020), el sector hostaler s'ha vist

No ha de desconèixer-se, així mateix, que una àmplia
majoria dels establiments d'hostaleria han realitzat grans
inversions perquè les seves instal·lacions no siguin fonts de
contagi. Així, ventilació suficient, filtres HEPA d'aire,
humidificadors, limitació d'aforament o estrictes protocols en
el maneig de coberts o aliments. Això determina que la major
part de l'hostaleria sigui, indubtablement, un lloc segur.
Encara així han estat nombroses les normes restrictives que
han semblat promulgar-se per aparentar que es feia alguna cosa,
encara que aquesta alguna cosa no tingués sentit lògic ni
epidemiològic i hagi condemnat a la ruïna milers de famílies.
Cal destacar la norma autonòmica basca recollida en el
Decret 44/2020, de 10 de desembre, del lehendakari, de
refundició en un únic text i actualització de mesures
específiques de prevenció, en l'àmbit de la declaració de l'estat
d'alarma, a conseqüència de l'evolució de la situació
epidemiològica i per contenir la propagació d'infeccions
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causades pel SARS-CoV-2, a l'annex del qual, apartat 9.1), on
es recull el següent:
“1) Podrà procedir-se a la reobertura al públic dels
establiments d'hostaleria i restauració conformement amb
les següents regles: En els municipis de més de 5.000
habitants, la reobertura requerirà la presència d'una Taxa
d'Incidència Acumulada de casos positius per COVID-19
en els últims 14 dies que sigui inferior a 500 per cada
100.000 habitants, i hauran de romandre tancats els
establiments si aquesta taxa és igual o superior a
l'esmentada. En la pàgina web del Departament de Salut
(https://www.euskadi.eus) es divulgarà els dilluns i dijous
de cada setmana una resolució de la directora de Salut
Pública i Addiccions amb la relació de les Taxes per
municipi, i serà eficaç la seva referència a l'efecte de
l'obertura o el tancament dels establiments a partir de
l'endemà”.
D'aquesta manera, a la comunitat autònoma basca s'establia
la possibilitat de reobertura dels establiments d'hostaleria en els
municipis de més de 5.000 habitants sols quan la taxa
d'incidència acumulada de casos positius per COVID-19 en els
últims 14 dies fos inferior a 500 per cada 100.000 habitants, i
havien de romandre tancats si la taxa era igual o superior a la
citada.
No obstant això, aquest precepte va ser recorregut en via
contenciosoadministrativa per les Associacions d'Hostaleria de
Biscaia, de Guipúscoa i SEA, Empresas Alavesas, i se
sol·licitava al mateix temps com a mesura cautelaríssima la
suspensió de la seva vigència. El resultat ha estat la
interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia
d'aquesta comunitat autònoma de 9 de febrer de 2021 (el
“Auto”), que ha estat el primer pronunciament judicial contra
el tancament injustificat de l'hostaleria.
La interlocutòria acorda el següent:
“Adoptar la mesura cautelar instada per la part recurrent
consistent en la suspensió de la vigència de l'incís relatiu a
regles de reobertura de l'apartat 9.1) de l'annex del Decret
44/2020, de 10 de desembre, del lehendakari, prorrogat pel
Decret 4/2021, de 22 de gener, del lehendakari”.[èmfasi
afegit].
En primer lloc, la part dispositiva s'inicia de la següent
consideració:
“Que, entrant a l'anàlisi dels requisits exigits per l'adopció
d'una mesura cautelar, el primer és el periculum in mora.
Certament, en els molt nombrosos municipis a la
denominada “zona vermella” el tancament de les activitats
hostaleres és total fins que surtin d'aquesta zona amb el que,
en mancar d'ingressos, es genera un greu problema
econòmic. És notori i resulta de molt difícil reparació
davant la realitat del tancament definitiu d'un nombre no
menyspreable de negocis, de tal manera que una possible
indemnització futura, de produir-se, no restabliria la
situació fàctica actual”.
Per tant, a l'hora d'estudiar l'existència o no del periculum
in mora, s'afirma pel Tribunal que els tancaments totals de
l'activitat hostalera impliquen directament un perjudici
econòmic per a aquests empresaris. Perjudicis que molt
difícilment podran ser reparats amb cap indemnització.

Així mateix, s'exposa a la interlocutòria com el 80% dels
contagis s'han produït precisament a l'àmbit privat, i no a
l'hostaleria, sense que res no sembli apuntar el fet que l'augment
de casos positius trobi la seva justificació en l'obertura dels
establiments hostalers:
“Tampoc no pot desconèixer-se que dies abans de l'escalada
del nivell de contagis es van adoptar diverses mesures en
relació, fonamentalment, amb la mobilitat i, sobretot, van
començar a produir-se trobades de familiars i amics en
espais privats amb motiu de les celebracions nadalenques.
Aquestes trobades, segons una part important dels
epidemiòlegs, poden produir entorn del 80% dels contagis.
De tal forma, la primera conclusió a la qual ha d' arribar-se
és que no apareix amb claredat la influència de l'obertura
dels establiments hostalers amb l'elevat nivell d'incidència
del virus després de la celebració del Nadal. D'altra banda,
tal obertura queda sotmesa a importants mesures de
correcció de l'activitat que permeten minimitzar els riscos
del seu desenvolupament per a la salut pública. Aquestes
mesures, recollides per la pròpia Administració demandada
quan la incidència 5 és inferior a 500 sobre 100.000
habitants, limiten de manera important l'activitat quant a
horaris, aforaments, distància entre taules, ocupació de
taules, prohibició d'ús de la barra o consum dempeus. Ha
d'indicar-se que, durant el mes de desembre, s'han
considerat mesures adequades en no aparèixer en aquest
mes pujada de contagis amb l'hostaleria oberta en aquestes
condicions. En definitiva, la conjugació dels interessos en
conflicte fa que la Sala entengui que l'obertura de l'activitat
hostalera, en les condicions esmentades, no apareix en
aquest moment com un element de risc cert i greu per a la
salut pública pel que s'accedirà a la mesura cautelar en
aquests termes."
En definitiva, el Tribunal Superior de Justícia del País Basc
confirma que els baixos índexs de contagi en el sector hostaler
fan que les restriccions imposades siguin clarament
injustificades, amb independència del nombre de casos positius
existent en una regió.
Amb això, implícitament es reconeix que, en el balanç dels
interessos en conflicte i analitzant tots els elements concurrents,
prima impedir la generació de greus problemes econòmics
injustificats conseqüència del tancament total dels establiments.
Això, és clar, sempre que es compleixi de manera estricta amb
la resta de les mesures de seguretat en l'àmbit sanitari.
Per tot això, el Grup Parlamentari VOX Balears presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear,
amb fonament a la resolució dictada pel Tribunal Superior de
Justícia del País Basc, les mesures necessàries que fomentin i
assegurin la immediata obertura dels establiments hostalers, i
la indemnització als seus titulars per la pèrdua d'ingressos que
hagin sofert durant el període que s'hagin vist obligats a
romandre tancats.
Palma, a 24 de febrer de 2021
El portaveu
Jorge Campos i Asensi
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F)
RGE núm. 2138/21, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a introducció de textos de Chaves
Nogales en el currículum educatiu, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.
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.
Manuel Chaves Nogales va ser un periodista i escriptor
espanyol nascut a Sevilla l'any 1897, la defunció del qual va
tenir lloc al Regne Unit l'any 1944. Alumne de Filosofia i
Lletres a la Universitat, estudis que no va arribar a concloure,
Chaves Nogales va començar a signar els seus primers articles
com a periodista en els diaris El Liberal i El Noticiero l'any
1915. Anys més tard, ja a la dècada dels trenta, Nogales
acabaria col·laborant en la creació i posterior direcció del diari
Ahora, en el qual "col·laborarien alguns il·lustres literaris del
moment com Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Ramón Gómez
de la Serna, Ramón María del Valle Inclán, Azorín o Salvador
de Madariaga, entre altres".
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el relat que sosté que la ciutadania espanyola continua
mantenint una conducta cainita en relació amb els seus
compatriotes.
Per tot l'anterior, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta
la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a introduir textos de Chaves Nogales en la matèria
d'Història i d'Història d'Espanya que es cursin durant l'Educació
Secundària Obligatòria i el Batxillerat.
Palma, a 22 de febrer de 2021
Els diputats
Jesús Méndez i Baiges
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

G)
Quant a la seva obra com a escriptor, l'any 1921 va publicar
l'assaig La ciutat, que finalment va resultar premiat en concurs
públic de l'Ajuntament de Sevilla. Posteriorment, Nogales va
publicar diferents obres entre les quals cal destacar les
Narracions Meravelloses i Biografies Exemplars d'Alguns
Grans Homes Humils i Desconeguts, l'any 1924, La volta a
Europa amb avió, Un Petit Burgès a la Rússia vermella
(1929), i A Sang i Foc: Herois, Bèsties i Màrtirs d'Espanya
(1937).
No obstant això, si creim que per alguna cosa destaca
Manuel Chaves Nogales, i per això la seva figura i obra és
objecte d'aquesta iniciativa, és per la seva contribució a relatar
els fets esdevinguts durant la II República i la Guerra Civil
espanyola. L'escriptor sevillà, que es va definir a si mateix com
liberal, republicà i obertament contrari als règims feixistes i
comunistes, definició que podem extreure del contingut de les
seves obres, pot suposar per a l'alumnat una lectura sense
parangó per ampliar la seva comprensió i coneixement quant a
aquests períodes històrics.
Tenint en compte la creixent polarització de la política i els
termes en els quals discorre el debat públic a Espanya, és
necessari conscienciar els més joves de les conseqüències de
l'extremisme polític.

RGE núm. 2139/21, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a sistema turístic circular (STC),
davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Necessitat de treballar
de manera imminent en l'especialitat turística a les Illes Balears,
en la transformació turística que precisen les nostres
illes per establir-se i consolidar-se en un posicionament de
lideratge turístic.
Per a la transformació del model turístic de les nostres illes
és necessari impulsar la creació d'un Sistema Turístic Circular
(STC), sistema per al qual la implicació i la col·laboració de
tots els sectors són necessàries. L'objectiu a aconseguir és la
diversificació, la sostenibilitat turística i la millora de la
competitivitat de la nostra comunitat autònoma. Per a això s'ha
d'adquirir el compromís amb la reducció, la reparació i la
reutilització dels recursos.

Per desgràcia, va ser aquesta Tercera Espanya la que va
quedar emmudida quan van començar els trets i es va començar
a vessar sang, provocant una espiral de violència les
conseqüències de la qual encara avui sacsegen el nostre país.

La Fundació Impulsa Balears ha elaborat un informe
presentat en dates recents (18 de febrer) en el qual, textualment
s'estableix que “El STC és el resultat d'una estratègia de
transformació integral, àgil, permanentment motoritzada i
avaluada, dissenyada amb l'única finalitat d'accelerar les
transformacions necessàries per afavorir el trànsit del sistema
turístic regional cap a la noció d'economia circular”. Així, des
de la fundació es proposa reposicionar Balears com “una de les
principals regions turístiques europees en diferents àrees:
l'economia, però també la tecnològica, ecològica i social”.

Al seu torn, difondre entre l'alumnat el contingut de l'obra
de Chaves Nogales pot ajudar a generar un esperit tolerant
alhora que crític contra el discurs de l'odi i també a combatre

També s'indica a l'informe esmentat: “L'economia circular
és, ara, la via que permet forjar una societat més equitativa i
pròspera, des d'una economia moderna, eficient en l'ús dels

Estudiar Chaves Nogales també és conèixer a la "Tercera
Espanya" que mai no va voler una Guerra Civil i que es va
veure abocada a la tragèdia a conseqüència de la intolerància,
el sectarisme ideològic i la falta de cultura democràtica de
determinats sectors de la societat.
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recursos, neta d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i amb
un model de creixement dissociat de l'ús de recursos gràcies a
uns processos de producció i consum responsables (ODS12),
un ús més eficient d'energia assequible i no contaminant
(ODS7) i, potser el més important, relocalitzant en major
mesura elements de la cadena de subministraments sobre la
base de principis de proximitat, des de l'aprofitament no sols de
noves col·laboracions horitzontals i verticals, sinó de la
generació de major valor compartit (ODS8 i 9) i capital social
(ODS17)".
Els fons Next Generation EU són essencials i especialment
transcendents per a aquesta transformació, per al canvi
estratègic que comporta l'economia circular. Aquests recursos
han de servir per posicionar les Illes Balears com la millor
destinació turística, segura i líder en l'economia circular, per a
la qual cal treballar en projectes ambiciosos i que comprenguin
la diversificació, projectes altament tecnològics i innovadors.
Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l'economia circular com a base de
l'economia balear, on la producció i el consum encaixin dins
dels límits de la capacitat de càrrega de l'arxipèlag.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar el Sistema Turístic Circular (STC) proposat
per la Fundació Impulsa Balears en les seves polítiques.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una Manifestació d'interès (MDI) de cara a
accedir a fons europeus Next Generation EU que contempli el
Sistema Turístic Circular (STC).
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la formació perquè els estudiants de les
nostres illes puguin obtenir les competències necessàries per al
trànsit circular com a mesura d'atracció i retenció de talent.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la tecnologia balear com a força habilitadora
important per a l'economia circular a les nostres illes.
Palma, a 24 de febrer de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

H)

següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Necessitat de treballar
de manera imminent en l'especialitat turística a les Illes Balears,
en la transformació turística que precisen les nostres illes per
establir-se i consolidar-se en un posicionament de lideratge
turístic.
Les Illes Balears han de liderar el posicionament de
destinació turística, per a això és necessari posar en marxa de
manera immediata projectes per a la consecució d'aquest
objectiu, qüestió per a la qual, evidentment, és fonamental i
prioritari treballar i conjuminar esforços en l'"especialització".
Els fons Next Generation EU són essencials i especialment
transcendents per a la transformació, l'especialització turística.
El moment actual, la situació que amb motiu de la crisi
provocada per la pandèmia tenim present ha de ser,
definitivament, fonamental per iniciar el canvi, la transformació
del “model turístic”, un sector turístic més sostenible,
intel·ligent, diversificat, digitalitzat, més creatiu, innovador,
etc.
Els recursos europeus han de servir per posicionar les Illes
Balears com la millor destinació turística, segura i líder en
economia circular, per a la qual cal treballar en projectes i amb
mitjans altament tecnològics, innovadors i que atreguin i
retinguin el talent de les nostres illes (qüestió aquesta tan
rellevant i posada de manifest de manera reiterada pel nostre
grup parlamentari).
En línia del fins ara esmentat, “La Fundació Impulsa”,
mitjançant l'informe presentat el 18 de febrer de 2021, estableix
prioritària l'especialització turística per garantir la prosperitat
de les nostres illes. Així, afirmen que “les illes disposen d'una
massa crítica empresarial amb un alt potencial per aprofitar
l'oportunitat que brinden els fons Next Generation EU”. D'igual
manera, es destaca la necessitat de “treballar per maximitzar les
possibilitats de recuperació econòmica” i secundar i fomentar
projectes transformadors, que generin un elevat impacte
econòmic, social i ambiental que reposicionin les Illes com a
destinació.
Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix que el sistema
turístic balear té la necessitat de crear més valor i accelerar el
creixement de la productivitat des d'una innovació
transformadora.

RGE núm. 2140/21, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a especialització turística de les Illes
Balears, davant la Comissió de Turisme i Treball
(procediment d'urgència).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que s'adoptin totes les mesures i s'inverteixin els
recursos precisos per garantir la posició de lideratge de Balears
com una de les principals regions turístiques en àrees com
l'econòmica, la tecnològica, l'ecològica i la social.

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

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar estratègies de diversificació, actuant sobre
l'estructura de l'actual cadena de valor de la indústria turística.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar de manera proactiva per establir les bases de
la transformació del sistema turístic balear amb la finalitat
d'impulsar la competitivitat global el nostre arxipèlag
Palma, a 24 de febrer de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

I)
RGE núm. 2184/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a polítiques en favor del benestar emocional,
davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió pel procediment d'urgència.
La pandèmia de la COVID és una amenaça de gran
proporció tant per a la salut física, com per a la salut mental i
el benestar emocional de societats senceres, que s’han vist
agreujades per aquesta crisi; una prioritat de primera magnitud,
que ha de ser atesa de manera urgent per totes les
administracions. L’adversitat associada a les conseqüències
socioeconòmiques, la por al virus i la seva propagació, així
com les preocupacions associades tenen un impacte indubtable
en el benestar emocional i la salut mental.
Actualment, la prioritat és salvar vides, enfortir les mesures
de salut pública, higiene i sanejament. Però les necessitats
emocionals de les persones requereixen d’ atenció especial i, si
no es tenen en compte, poden esdevenir una epidèmia
silenciosa que pot causar greus danys a les persones, a la
societat i a l’economia.
La salut mental i el benestar psicosocial de les poblacions
es veuen profundament afectats en diferents nivells a mesura
que s’afronta l’adversitat. Les mesures de quarantena
domiciliaria, el distanciament físic, l’aïllament hospitalari, la
discontinuïtat en els serveis de salut en general i els serveis de
salut mental en particular, les preocupacions d’infectar-se o
infectar altres persones que estimam, representen factors de risc
per a la salut mental. La por, la tristesa, l’ansietat, i la
preocupació poden ser reaccions considerades comunes i
comprensibles que poden manifestar les persones. En alguns
casos, en general una petita proporció de la població, aquestes
reaccions es poden perllongar i podrien resultar greus i
incapacitants, el que condueix a un augment dels transtorns
mentals entre homes i dones adults, nins i nines.
Així com progressa la pandèmia actual, es preveu que un
ampli nombre de persones es puguin veure afectades de
diferents maneres i tendran necessitats de diferents tipus de
suport.
D’acord amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i
l’Organització Panaamericana de la Salut (OPS), la resposta en
salut mental i suport psicosocial per la COVID -19 té com
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objectiu reduir el patiment i millorar la salut mental i el
benestar psicosocial de les persones afectades per la COVID
19, de manera directa, o indirecta.
En l'àmbit autonòmic la Llei 3/2005, de 4 d'abril, de salut
de les Illes Balears, estableix a l'article 17 els drets específics
de les persones amb malalties mentals sobre la base de la plena
integració de les actuacions en matèria de salut mental en el
sistema sanitari general i a tota l'equiparació del malalt mental
a les persones que requereixen serveis sanitaris i socials.
D'entre la definició dels seus principis, destaca el principi de
l'atenció integral i multidisciplinària, en col·laboració amb els
serveis socials de les Illes Balears, desenvolupant els serveis de
rehabilitació i reinserció social per a aquesta finalitat.
Fa dos anys, que des del govern progressista es va impulsar
el Pla Estratègic de Salut Mental 2016-2022 de les Illes
Balears, que va comptar amb un ampli suport polític i social, i
que va suposar donar equitat assistencial en salut mental
adequada als usuaris de la sanitat pública, amb la creació de
nous serveis, unitats i recursos, i fent una reorganització dels
recursos existents.
Durant la pandèmia i com a mesures a destacar des de
l'Oficina de Salut Mental, s’han desenvolupat el servei
telemàtic d´atenció en salut mental, s´ha incrementat l´atenció
específica a persones en situació d´exclusió social, s´han
potenciat els equips d'Atenció i Prevenció del Suïcidi (APS),
s´ha posat en marxa un servei d´atenció a professionals
sanitaris, no sanitaris i sociosanitaris que treballen en primera
línia amb la COVID -19, s’han impulsat campanyes dirigides
a la població general destinades a proporcionar eines per tal de
gestionar millor la situació de pandèmia, s’han posat en marxa
ponts de coordinació amb les administracions implicades en
salut mental (educació, serveis socials, etc.), entre d´altres
accions.
Per tant, tenim clar que el benestar emocional i la salut
mental han d’abordar-se des d’un model holístic, on s’han
d’implicar els diferents actors que hi intervenen.
Per altra banda la resposta a la crisi, des de la Unió
Europea, el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears,
han estat diferents a les viscudes anteriorment a altres
situacions de crisi, amb una clara inversió en favor de
polítiques per la transformació social, a través dels Fons
Europeus, i també d’acord amb l’establert al Pacte per la
reconstrucció social i econòmic d’Espanya, i el Pacte de
reactivació de les Illes Balears.
Per tot això els grups sota signants proposam:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques transversals per introduir el
model d’atenció del benestar emocional, en consonància amb
el Pla Estratègic de Salut Mental 2016-2022, de manera
consensuada amb totes les institucions: consells insulars i
ajuntaments; i amb tots els actors implicats.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a declarar l’any del Benestar Emocional, amb la
finalitat de conscienciar i prevenir de la importància de tenir
cura del benestar emocional, mitjançant programes, accions
formatives i campanyes informatives, adreçades a les persones
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que es veuen afectades, als diferents professionals que
intervenen i a la ciutadania en general.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar projectes que impliquin el benestar
emocional de les persones, com a conseqüència de la crisi de la
COVID-19, a través dels Fons Europeus.
Palma, a 25 de febrer de 2021
Les diputades
Beatriu Gamundí i Molina
Antònia Martín i Perdiz
Sílvia Tur i Ribas
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Castells i Baró

J)
RGE núm. 2192/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a agilitació
immediata de la devolució de l'IVA ingressat en relació
amb Thomas Cook i per la modificació de la Llei de l'IVA,
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 pel procediment d'urgència.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), a
l'assumpte C-756/19 de l'empresa portuguesa Ramada Storax
S.A. va dictar un Acte de 29-04-2020 que resol que els articles
90 i 273 de la Directiva de l'IVA han de ser interpretats en el
sentit que es pot recuperar l'IVA ingressat relatiu a crèdits
considerats incobrables a conseqüència d'un procés
d'insolvència declarat a un altre estat de la Unió Europea amb
fonament en el dret vigent en aquest darrer estat.
A la vista d'aquesta resolució judicial, la Direcció General
de Tributs va dictar Consulta vinculant V3346-20 en data
12-11-2020, que permet recuperar l'IVA de les factures
impagades per les empreses concursades del Grup Thomas
Cook domiciliades a un altre estat membre de la UE, en contra
del que estableix actualment l'article 80 de la Llei 37/1992, de
l'IVA. Aquest canvi de criteri obliga l'Agència Estatal
d'Administració Tributària a retornar l'IVA dels darrers quatre
anys de factures impagades, un retorn que suposa una quantitat
de doblers que pot tenir un important efecte en la solvència i la
liquiditat de les empreses turístiques afectades pels diferents
concursos en plena crisi de la COVID-19.
Un dels principis fonamentals de la Directiva de l'IVA és
que la base imposable està constituïda per la quantitat
efectivament rebuda. D'acord amb aquest principi l'autoritat
tributària no pot cobrar en concepte d'IVA una quantitat
superior a la que s'hagi rebut. Així, el Tribunal de Justícia de la
Unió Europea declara que l'estat membre ha de permetre la
reducció de la base imposable si el subjecte passiu pot
demostrar que el crèdit és definitivament incobrable. Els estats
membres poden fixar les formalitats que han de complir els

subjectes passius per poder obtenir la reducció o la devolució
per tal de determinar la quantitat exacta objecte de tributació.
Ara bé, els estats membres han de respectar i fer efectiu el dret
a la reducció o devolució.
Atès tot el que s'ha exposat resulta que l'Agència Tributària
Estatal hauria de retornar d'ofici l'IVA ja reclamat per les
empreses i ingressar-ho directament o descomptar-ho de futures
declaracions d'IVA, en canvi, resulta que l'Agència Tributària
no ha paralitzat els procediments de denegació de
reducció/devolució d'aquest IVA i el legislador no ha procedit
a modificar la legislació estatal de l'IVA.
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 l'Agència Estatal
d'Administració Tributària a retornar d'ofici i de forma
immediata i amb total agilitat l'IVA reclamat per les empreses
a conseqüència de la insolvència de qualsevol de les empreses
del grup Thomas Cook.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar una modificació de l'article 80 de la Llei
37/1992 de l'IVA per ajustar i adequar la regulació espanyola
de l'impost a la jurisprudència recollida a l'Acte del TJUE,
assumpte C-756/19, de 29-04-2020; modificació de la
normativa reguladora de l’IVA amb l’objectiu d’agilitar els
tràmits i d'habilitar els mecanismes legals perquè aquesta
devolució fos àgil i simple.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comunicar i a instar per escrit i de manera
formal el Govern de l'Estat a realitzar les gestions oportunes
perquè la devolució de l'IVA de les factures impagades per la
insolvència de Thomas Cook a empreses turístiques balears es
produeixi de forma immediata i així aquestes entitats afectades
puguin guanyar solvència i liquiditat.
Palma, a 26 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

K)
RGE núm. 2193/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a assessorament i
informació als afectats de les determinacions que entren en
vigor aquest 2921 de la Llei de residus i sòls contaminats,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió pel procediment d'urgència.
La Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls
contaminats de les Illes Balears conté una sèrie de
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determinacions que són d'obligat compliment a partir de dia 1
de gener de 2021.
Determinacions com:
Article 23 Regulació relativa als productes d’un sol ús 1. A
partir de l’1 de gener de 2021 s’adoptaran les mesures
següents: a) Els establiments que distribueixin bosses de
plàstic sense la consideració de lleugeres o molt lleugeres
hauran de cobrar un preu per aquestes, i prioritzar l’ús de
materials i plàstics constituïts per polímers naturals i menys
agressius amb el medi ambient. En qualsevol cas, hauran
d’estar constituïdes almenys amb un 50% de plàstic reciclat
i no fragmentable. A partir de 2024 el percentatge mínim
augmentarà al 70%. b) Els establiments comercials no
podran distribuir bosses de plàstic lleugeres d’un sol ús.
Preferentment s’utilitzaran altres materials i únicament es
podran distribuir envasos o bosses de plàstic compostables
molt lleugeres, sempre que es destinin únicament a
productes alimentaris per prevenir el malbaratament i/o per
qüestions d’higiene o seguretat. c) No es permetrà la venda,
distribució i ús de plats, coberts, tassons, tasses i safates
alimentàries d’un sol ús fets de plàstic que no entrin dins
l’àmbit d’aplicació de la Directiva 94/62/CE relativa a
envasos i residus d’envasos, excepte els que siguin
compostables. Tots aquests productes s’etiquetaran i
identificaran suficientment i adientment per tal que el
consumidor pugui identificar-los als efectes de la seva
recollida selectiva en la fracció compostable dels residus
domiciliaris. d) No es podrà fer ús de productes alimentaris
en monodosis, a excepció de les restriccions establertes pel
Reial decret 895/2013, ni estris d’un sol ús en els
establiments i les empreses turístiques del sector HORECA
per al consum d’aliments i begudes en el mateix local, a
excepció dels consumibles de cel·lulosa. A partir de
l’aprovació d’aquesta llei s’impulsaran campanyes de
sensibilització al sector HORECA per eliminar l’ús de
productes alimentaris en monodosis i estris d’un sòl ús
elaborats amb plàstics i altres productes de difícil gestió. e)
Només es podran distribuir, comercialitzar i usar a les Illes
Balears les canyetes de begudes, els bastonets per a les
orelles i els bastonets per a caramels fabricats amb
materials compostables. f) Les càpsules d’un sol ús de cafè,
infusions, brous i altres utilitzades en cafeteres, posades a
la venda a les Illes Balears, hauran de ser fabricades amb
materials compostables o bé fàcilment reciclables,
orgànicament o mecànicament. A aquest efecte, els
fabricants, importadors o distribuïdors que optin pel seu
reciclatge hauran d’organitzar un sistema individual o
col·lectiu que garanteixi i acrediti davant el Govern de les
Illes Balears el reciclatge correcte dels productes i el
compliment dels objectius d’aquesta llei. L’òrgan
competent en matèria de residus del Govern de les Illes
Balears autoritzarà i registrarà aquests sistemes de
responsabilitat ampliada del productor. g) S’han de complir
les prescripcions següents per a les tovalloletes humides
que es posin al mercat a les Illes Balears: i. No es podran
eliminar de manera que afectin la xarxa de clavegueram. ii.
S’ha d’incorporar, en els envasos i en els punts de venda,
informació clara i suficient per als usuaris que no indueixi
a confusió i adverteixi del problema que aquests productes
representen per la dificultat de gestionar-los i els efectes
adversos que tenen per al medi ambient.
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Article 24 Regulació relativa a altres productes 1. A partir
de l’1 de gener de 2021 queda prohibida la distribució i
venda de: a) Productes que contenguin microplàstics i nano
plàstics. b) Les versions no reutilitzables i no recarregables
de cartutxos i tòners d’impressora i fotocopiadora. c) Els
models d’encenedors que no garanteixin almenys 3.000
enceses efectives. A tals efectes, es tindran en compte els
requeriments de les normes EN 13869 i ISO 9994
considerant el total de la seva vida útil. A aquest efecte, els
seus fabricants, importadors o distribuïdors hauran
d’organitzar un sistema individual o col·lectiu que
garanteixi i acrediti davant el Govern de les Illes Balears el
reciclatge correcte dels productes i el compliment dels
objectius d’aquesta llei. L’òrgan competent en matèria de
residus del Govern de les Illes Balears autoritzarà i
registrarà aquests sistemes de responsabilitat ampliada del
productor.
Article 25.6. No es podran distribuir paquets de llaunes o
botelles de begudes subjectes mitjançant anelles de plàstic
ni altres envasos col·lectius secundaris, que, en tot cas,
hauran de ser de material biodegradable i indicar-ho així al
consumidor a partir de l'1 de gener de 2021."
Resulta evident que les circumstàncies provocades per la
pandèmia de la COVID-19 fa que moltes de les empreses i
activitats no comencin de bon de ver el seu funcionament fins
a mitjans d'aquest 2021, sembla convenient que el Govern de
les Illes Balears procedeixi a organitzar un assessorament i
subministrar informació a tots els operadors afectats per
aquestes determinacions perquè puguin anar adaptant i
preparant la seva logística a aquestes exigències.
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 que, de manera coordinada amb els consells insulars i
els ajuntaments, subministri i difongui als sectors afectats per
les determinacions aplicables a partir de 2021 de la Llei
8/2019, de residus, la informació de les determinacions a
complir, així com que realitzi un assessorament a aquest
respecte. A tal fi, el Govern de les Illes Balears elaborarà guies
informatives que trametrà a empreses i associacions afectades,
organitzarà jornades informatives i tindrà un servei
d'assessorament i resolució de dubtes.
Palma, a 26 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom
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L)
RGE núm. 2213/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a eradicació de
l'abús de la temporalitat en el sector públic, 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 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 necessitat urgent de
crear un marc normatiu que protegeixi els treballadors públics
i eviti l'ús abusiu de la contractació temporal per part de les
administracions públiques, fa que sigui necessari debatre i votar
aquesta iniciativa en comissió el més aviat possible.
Un problema endèmic de les administracions públiques
estatals i autonòmiques és l’existència d’un elevat nombre de
personal que presta els seus serveis amb contractes i
nomenaments temporals. En molts casos aquestes vinculacions
es mantenen durant llargs períodes de temps i condemnen a la
precarietat les persones que ocupen aquests llocs de feina, la
qual cosa ha derivat en un ús abusiu de la contractació temporal
dels empleats públics per atendre necessitats que, de fet, no són
provisionals, esporàdiques, puntuals ni excepcionals; sinó que
són ordinàries, estables i permanents. D’aquesta manera
l’ocupador cobreix amb personal temporal les seves necessitats
estructurals en matèria de personal, perquè no disposa de
suficients funcionaris fixos o de carrera.
Aquestes pràctiques entren en clara contradicció amb la
Directiva 1999/70/CE i la Clàusula 5 del seu Acord marc, sobre
el treball temporal, que “té per objecte evitar la precarietat de
la situació dels assalariats” i garantir “el dret a l’estabilitat a la
feina, que es concep com un component primordial de la
protecció dels treballadors” i, per això, aquesta norma
comunitària prohibeix l’abús en la contractació temporal
successiva del personal públic.
Aquesta situació no és adequada ni per a les entitats
ocupadores ni per als treballadors que presten els seus serveis
amb vinculacions temporals. L’excés de temporalitat dificulta
l’eficàcia que el servei públic necessita i, a la vegada, genera
incertesa dels treballadors per la seva situació professional, ja
que en qualsevol moment podem veure finalitzada la seva
relació laboral amb l’Administració després d’anys fent feina.
La Clàusula 5 de l’Acord marc, prèviament mencionat,
deixa en mans de les autoritats nacionals l’adopció de mesures
suficientment efectives i dissuasives per tal de garantir la plena
eficàcia de la Directiva 1999/70/CE i del seu Acord marc.
A Balears la temporalitat suposa el 35% del personal
funcionari. Es tracta d’un índex de temporalitat massa elevat,
ja que la temporalitat, legalment, mai no pot superar el 8%.
Per tot això, es fa necessari la creació d’un marc normatiu
estatal per, d’una banda, protegir el treballador públic
contractat temporalment, però que du més de tres anys
desenvolupant una feina estable i ordinària dins
l’Administració. Per altra banda, evitar mitjançant sancions l'ús

abusiu de l’Administració de la contractació temporal per
tasques ordinàries perpetuant la situació d’inestabilitat del
treballador; i, finalment, per adaptar la normativa estatal als
preceptes de la normativa europea, en aquest cas, a la Directiva
1999/70/CE.
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 i el Govern de l’Estat a la creació d’un grup
d’experts, nomenat entre tots els grups polítics i els sindicats
d’interins afectats, que permeti la participació de les
organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la
funció pública, per tal d’analitzar la problemàtica de la
temporalitat en l’administració pública i, en un termini no
superior a tres mesos, elabori un informe amb el diagnòstic i les
propostes de resolució.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a crear un marc normatiu, en
un termini no superior a quatre mesos perquè les
administracions públiques efectuïn excepcionalment i per una
sola vegada, convocatòries de consolidació d’ocupació a llocs
o places de caràcter estructural corresponents als seus diferents
cossos, escales o categories, que estiguin dotades
pressupostàriament i siguin desenvolupades interinament o
temporalment durant tres o més anys, mitjançant el concurs de
mèrits a què es refereix l’article 61.6 del text refós de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel RDL 5/2015, de 30
d’octubre, fent una valoració preferent del temps de serveis
prestats en l’administració convocant i l’experiència en els llocs
de feina de la convocatòria.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a crear un marc normatiu en
un termini no superior a quatre mesos que impossibiliti a les
administracions públiques oferir una plaça ocupada amb una
temporalitat ininterrompuda de com a mínim tres anys, ja sigui
ordinària, d’estabilització, de consolidació o per procediments
interns de provisió, sense que es determini motivadament que
la relació laboral del treballador que l’ocupa respon a les
concretes i específiques necessitats provisionals que la van
motivar.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a crear un marc normatiu, en
un termini no superior a sis mesos, que permeti sancionar les
administracions públiques que fan un ús abusiu de la
contractació temporal i, a la vegada, impedeixi que
l’Administració ofereixi aquesta plaça fins que no s’apliqui la
corresponent sanció a l’administració pública i es compensi el
treballador per aquest abús.
Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
La portaveu
Catalina Pons i Salom
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M)
RGE núm. 2214/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a execució urgent dels projectes pendents per tal de
dinamitzar l'economia des de l'Administració, davant la
Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la greu situació en
què es troba tot el sector econòmic a les Illes Balears, es fa
necessari i urgent impulsar aquestes mesures a fi que es puguin
aplicar el més aviat possible i aportin liquiditat a les empreses
més necessitades.
La gravetat de la situació econòmica a la nostra comunitat
autònoma és tal que desgraciadament estem liderant el rànquing
de destrucció de llocs de feina, liderant la caiguda del PIB, amb
la desaparició de casi 4.000 empreses el 2020.
De la mateixa manera que Balears va a la cua quant a grau
de vacunació, amb l’agreujant que no únicament va en contra
de la salut dels ciutadans de la nostra terra sinó que suposa una
amenaça real per a la recuperació de la nostra economia i la
supervivència del teixit productiu i dels llocs que feina que avui
ja es troben en situació extremadament greu.
La temporada es veurà afectada molt negativament si
Balears no assoleix un grau de vacunació del 70% el mes de
juny, i a dia d’avui no s’ha establert una estratègia alternativa
si aquest grau no s’assoleix.
La recuperació econòmica va íntimament lligada a la
capacitat que tingui el Govern balear d’aconseguir liquiditat per
a les empreses, ajudes a fons perdut per a la supervivència del
teixit productiu o fons del Govern central o d’Europa per
assolir projectes que siguin capaços de reactivar l'economia,
posicionar el nostre arxipèlag con a destinació turística segura
i de qualitat i d'impulsar la tan anisada diversificació
econòmica.
Però aquesta mateixa recuperació econòmica va igualment
lligada a la capacitat del Govern d’impulsar la urgent execució
dels projectes dels fons que es rebin, i que siguin suficientment
àgils per executar els seus pressuposts, complir amb la previsió
d’inversions i amb les previsions de les ajudes als diferents
sectors.
Per tot açò el Grup Parlamentari Popular presentem la
següent
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efectivament constitueixin un element dinamitzador i de
recuperació econòmica i social.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a activar i a impulsar, conjuntament amb la resta
d’administracions implicades, la ràpida execució dels projectes
d’inversió aprovats pendents d’execució, finançats amb l’ITS,
els finançats amb fons de la Borsa de Places Turístiques, i de
tots els projectes d’inversió aprovats en el pressupost de 2021
corresponents a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un calendari d’execució de les esmentades
inversions, amb l’objectiu de mantenir el pols de les activitats
econòmiques al llarg de tot l’any, anticipar en el temps els
resultats de les millores previstes i evitar que quedin iniciatives
sense executar.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar de les eines jurídiques necessàries i a agilitar
tots els procediments i tramitacions administratives
encaminades a resoldre els expedients de concessió d’ajuts als
sectors productius.
Palma, a 22 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

N)
RGE núm. 2226/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a millora de la
qualitat de les aigües de bany i preservació i recuperació de
la posidònia a través dels nous fons europeus per la
COVID-19, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
La Unió Europea ha aprovat el Mecanisme de Recuperació
i Resiliència, un fons milionari dotat amb 672.500 milions
d'euros per ajudar els països membres a fer front als efectes de
la pandèmia de la COVID-19. Un dels grans objectius d'aquests
fons i, per tant, un dels àmbits on està previst fer una inversió
més gran de recursos públics és la transició verda. Una
transició que cerca, entre altres coses, restaurar la biodiversitat
i reduir la contaminació.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar la tramitació i a executar de la manera urgent
i sense la més mínima demora els projectes que s’acordin
conjuntament amb el sector turístic, corresponents als 100
milions d'euros de Fons Europeus que es van anunciar que es
preveu que arribin a les Illes Balears per a la reactivació del
turisme (20 milions d'euros per a 2021), de manera que

Per a les Illes Balears també és fonamental assegurar una
adequada i correcta preservació del medi ambient i
especialment i concretament de la qualitat de les seves aigües.
Per assolir aquests objectius s'ha de preservar la posidònia i els
llocs d'interès comunitari, així com garantir un correcte
tractament de les aigües depurades.
El preàmbul o l'exposició de motius del Decret 25/2018
explica la importància de la posidònia:
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"La Posidònia oceànica és una fanerògama marina
endèmica de la mar Mediterrània, de creixement molt lent
i d’una importància biològica i ecològica extraordinària,
que forma extenses praderies al voltant de les Illes Balears,
amb una superfície de més de 650 km. Es tracta de la 2
vegetació marina més estesa en fons litorals entre 0 i 35 m
de profunditat, que arriba fins a 43 m al Parc Nacional
Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, amb una
dinàmica biològica que inclou el despreniment anual
espontani d’una gran part de biomassa de fulles que es
regeneren naturalment. Les característiques pròpies de la
planta, la seva dinàmica de creixement i la gran quantitat de
biomassa produïda són factors que faciliten el sosteniment
de comunitats de plantes i animals molt diverses. Aquest fet
fa que la Posidònia oceànica tengui per si sola una
importància ecològica molt destacable a la vegada que, com
a hàbitat, dona cabuda a una presència notable d’altres
espècies que deriven en el principal focus de biodiversitat
marina a les Illes Balears. Es distingeixen comunitats
epífites (és a dir, bacteris, algues i briozous que colonitzen
la superfície de les fulles i els rizomes de la planta),
comunitats animals vàgils i sèssils, i comunitats
d’organismes detritívors. Destaca per ser, en aquest sentit,
l’hàbitat de Pinna nobilis, espècie recentment declarada en
perill d’extinció. Cal destacar igualment el paper important
de les praderies en la retenció de sediments i nutrients, el
refugi per a la reproducció d’espècies, així com
l’oxigenació de l’aigua (produeix diàriament fins a 20 litres
d’O per cada m ) i la captació de CO. Per aquest motiu és
fonamental conservar-les com a element mitigador del canvi
climàtic, i per contribuir al mateix temps al compliment de
l’Acord de París adoptat el 12 de desembre de 2015 per la
Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic, ratificat per l’Estat espanyol el 23 de desembre de
2016 (BOE de 2 de febrer de 2017)."
A més de la protecció de la posidònia, resulta que Balears
té un important conjunt de Lloc d'Interès Comunitari de
caràcter litoral per l'especial riquesa ecològica d'aquests espais.
En aquest sentit l'Acord del Consell de Govern de dia 3 de
març de 2006, pel qual s’aprova definitivament, una vegada
sotmès a tràmit d’audiència i informació pública, la llista de
llocs d’importància comunitària (LIC) aprovada per l’Acord del
Consell de Govern de 28 de juliol de 2000 a l’àmbit de les Illes
Balears (BOIB núm. 38, de 16-03-2006). A aquest respecte
convé tenir en compte el que estableix l'article 38 de la Llei
5/2005 per a la Conservació dels Espais amb Rellevància
Ambiental:
"1. El Govern de les Illes Balears fixarà les mesures de
conservació necessàries que implicaran, si n’és el cas, plans
de gestió adequats, específics o integrats en altres
instruments de planificació, i les apropiades mesures
reglamentàries, executives o contractuals, que responguin
a les exigències ecològiques dels tipus d’hàbitats i de les
espècies d’interès comunitari presents a les zones que
formin part de la xarxa ecològica europea ‘Natura 2000’. 2.
En aquestes zones, les administracions públiques en l’àmbit
de les seves competències, han vetllat per evitar el
deteriorament dels hàbitats naturals, dels hàbitats de les
espècies així com també les alteracions que repercuteixin en
les espècies que han motivat la designació de les zones, en
la mesura que les esmentades alteracions puguin tenir un
efecte apreciable pel que fa als objectius de conservació. 3.
Les mesures reglamentàries de conservació i, si n’és el cas,

els plans de gestió, per a aquestes zones s’aproven per
decret del Govern de les Illes Balears."
En aquest context la depuració de les aigües residuals i, si
escau, el seu vessament a la mar esdevenen també elements
essencials per a la qualitat de les aigües i per al manteniment de
la biodiversitat.
Resulta evident que la conservació i la recuperació de la
posidònia i dels llocs d'interès comunitari a la mar balear té uns
efectes ambientalment cabdals i coincideix amb la necessitat de
garantir la qualitat de les aigües de bany que gaudeixen tant els
residents com els nostres visitants.
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 incloure dins les propostes que es presentin als fons
europeus d'ajuda per la COVID-19 projectes que tenguin per
objecte la preservació i la recuperació de la posidònia i dels
llocs d'interès comunitari litoral, aconseguint unes aigües de
bany en excel·lents condicions ambientals, tot eliminant les
zones on es produeixen vessaments sense la qualitat adequada
o les zones on hi ha estancament de les aigües amb el
corresponent deteriorament ambiental.
Palma, a 2 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 1777/21, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura 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 Fons Europeus,
Universitat i Cultura, davant les comissions d'Hisenda i
Pressuposts i d'Educació, Recerca i Cultura, 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
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B)

E)

RGE núm. 1970/21, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora
general de Salut Pública i Participació sobre el pla de
vacunació contra la COVID que aplica el Govern.

RGE núm. 2030/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a
solAlicitud de compareixença d'un representant del Consell
de Joventut de les Illes Balears sobre les dades publicades
a l'Observatori d'Emancipació Juvenil.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2021, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent de la directora general de Salut Pública i Participació,
per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2021, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports acordi la compareixença d'un representant del Consell
de Joventut de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.
Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 2002/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
la consellera d'Afers Socials i Esports sobre la prostitució
de menors de centres del Govern recollida en un informe
del defensor del Poble.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març 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'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports acordi la compareixença urgent de la consellera
d'Afers Socials i Esports, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

F)
RGE núm. 9197/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Medi
Ambient i Territori sobre l'estat de vulnerabilitat de les
praderies de posidònia a Formentera i a Eivissa.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2021, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial acordi la compareixença urgent del conseller de
Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 2003/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
rector de la Universitat de les Illes Balears sobre la
manifestació de suport a delinqüents.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març 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, Recerca i Cultura acordi
la compareixença urgent del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

G)
RGE núm. 2190/21, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors sobre el Compte General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 2019.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març 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 d'Hisenda i
Relacions Exteriors davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.
Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals RGE núm. 1279 i 1280/21.

en els òrgans de tramitació de les iniciatives esmentades a
l'enunciat:
La sol·licitud de compareixença esmentada, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d’urgència, del
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Sr. Miquel
Company i Pons, sobre les principals línies programàtiques en
quan a Cultura que pensa desenvolupar durant la present
legislatura, es tramitarà davant la Comissió d’Educació,
Recerca i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2074/21,
presentat pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de les preguntes
esmentades, relatives a impacte de la proposició de llei de
coordinació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i
salvament en el marc del Sistema de Protecció Civil i a
projectes de modernització de l'administració prevists durant la
present legislatura.

Les proposicions no de llei RGE núm. 14765, 15786 i
15937/20, presentades pels Grups Parlamentaris Popular i
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relatives a
impuls al sector de la exhibició cinematogràfica, al
desenvolupament de mesures en Innovació i Digitalització en
el sector cultural i a alternatives culturals per a l’oci infantil, es
tramitaran davant la Comissió d’Educació, Recerca i Cultura.

Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La proposició no de llei RGE núm. 16035/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS
per Mallorca, relativa a modernització de l’administració
pública de la CAIB, es tramitarà davant la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts.

Ordre de Publicació

Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura per a les
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm.
15328 i 17945 a 17947/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2211/21,
presentat pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt, i, conformement amb l'article 177.4 del
Reglament del Parlament, acorda que les preguntes esmentades,
relatives a millores al CEIP Àngel Ruiz i Pablo, a abast de les
actuacions al CEIP Mare de Déu de Gràcia (Maó), al CEIP
Castell de Santa Àgueda (Ferreries) i a relació de les
actuacions de l'IBISEC a Menorca durant l'any 2020, siguin
incloses a l'ordre del dia de la sessió següent de la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura, on rebran el tractament de
preguntes orals amb sol·licitud de tramitació davant comissió.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvi de portaveu del Grup Parlamentari Mixt.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2001/21,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual es
comunica que, a partir de dia 1 de març d'enguany la diputada
Sílvia Tur i Ribas serà la portaveu titular d'aquest grup, i el
diputat Josep Castells i Baró en serà el portaveu suplent.
Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)
Canvi en l'òrgan de tramitació per a la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 1749/21 i per a les proposicions
no de llei RGE núm. 14765, 15786, 15937 i 16035/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2021, un cop aprovada pel Ple de la cambra en
sessió de dia 2 de març d'enguany la modificació de les
comissions permanents del Parlament ex article 50.4 del
Reglament de la cambra, resta assabentada dels canvis següents

B)
Incorporació i acceptació de nou diputat al Grup
Parlamentari Socialista.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2027/21,
del diputat Carles Bona i Casas, mitjançant el qual manifesta la
seva voluntat d'incorporar-se al Grup Parlamentari Socialista,
i l'escrit RGE núm. 2028/21, del Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual accepta la dita incorporació.

BOPIB núm. 91 - 5 de març de 2021
Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Tercera pròrroga de la declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen
l’aplicació de les mesures previstes en el Títol V bis.
La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de març de 2021 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:
Pròrroga de la declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis
del Reglament del Parlament de les Illes Balears
que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis
Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la pròrroga de la declaració de
l’estat d’alarma fins a dia 9 de maig de 2021 i l’aprovació de la
Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears, la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, a proposta del
president, va declarar, per unanimitat dels membres presents,
en sessió de dia 21 de gener, que es produïen circumstàncies
d’àmbit general de caràcter greu i extraordinari que impedien
la participació presencial dels diputats i les diputades que
integren els òrgans del Parlament com la restricció de la
mobilitat causada per l’aïllament personal i la quarantena a
causa de la COVID-19, i, en conseqüència, que n’eren
d’aplicació les mesures excepcionals contingudes al Títol V bis
del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures esmentades
tenen una durada màxima de quinze dies naturals. Les mesures
finalitzaven dia 4 de febrer; la Mesa i la Junta de Portaveus, en
sessió de dia 3 de febrer d'enguany, aprovaren la primera
pròrroga d'aquestes mesures, que finalitzava dia 17 de febrer
d'enguany; i la Mesa i la Junta de Portaveus, en sessió de dia 17
de febrer, aprovaren la segona pròrroga, que finalitzava dia 4
de març.
En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears, per unanimitat, acorden de
prorrogar la declaració de l’existència de les circumstàncies
excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les
mesures previstes en el Títol V bis.
Aquest acord suposa la tercera pròrroga, produeix efectes
immediats i les mesures que s’hi contenen es prorroguen fins a
dia 19 de març de 2021.
Palma, a 4 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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