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comercial en el Port de Sant Antoni Abat.
5224
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U) RGE núm. 1635/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a perspectives pel que fa al
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5225

BOPIB núm. 93 - 19 de març de 2021

5213

Y) RGE núm. 1811/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a autònoms i PIME
afectats pels tancaments.
5225
Z) RGE núm. 2061/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació de la
COVID-19 de treballadors considerats essencials majors de 55 anys.
5225
AA) RGE núm. 2053/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon enllaç
submarí Mallorca-Menorca per al subministrament elèctric.
5225
AB) RGE núm. 2058/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació de la part fiscal
del REB.
5225
AC) RGE núm. 2052/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parets de pedra
prefabricada a la Serra de Tramuntana.
5225
AD) RGE núm. 2054/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifes del transport públic
ferroviari i terrestre.
5225
AE) RGE núm. 2055/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escrit tramès pel
Parlament Europeu en relació amb la protecció dels menors de Balears.
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AF) RGE núm. 2063/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a normalitat
democràtica.
5225
AG) RGE núm. 2031/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a motius pels quals
la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura no gestiona ni innovació ni economia circular.
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AH) RGE núm. 2034/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a captació de recursos dels fons
europeus.
5226
AI) RGE núm. 2056/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la campanya
de vacunació contra la COVID a les Illes Balears.
5226
AJ) RGE núm. 2057/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estratègia del Govern
respecte de l'FP dual.
5226
AK) RGE núm. 2048/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a ajudes directes a les empreses d'activitat turística complementària de temporada perjudicades per la crisi de la COVID-19. 5226
AL) RGE núm. 2049/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
participació dels empresaris turístics en proves i controls per fer de Balears una destinació segura.
5226
AM) RGE núm. 2023/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a calendari de reunions per als
pròxims mesos entre el GOIB i l'Estat per avançar en les negociacions del finançament del REIB.
5226
AN) RGE núm. 2062/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a comissió
d'investigació pels casos de menors prostituïts.
5226
AO) RGE núm. 2064/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a requeriment del
Parlament Europeu al Govern sobre els abusos sexuals a menors tutelats per l'Administració.
5226
AP) RGE núm. 2059/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plataformes reivindicatives
davant la gestió de la crisi ocasionada per la pandèmia.
5226

1.5. INFORMACIONS
A) Promesa del càrrec de diputat Sr. Carles Bona i Casas.

5226

B) Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven
mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021, de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de
l’activitat administrativa (RGE núm. 1274/21).
5226
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C) No-tramitació com a projecte de llei del Decret Llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents
en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de l’activitat administrativa (RGE núm.
1274/21).
5226
D) Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de les Malalties Minoritàries.

5227

E) Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2051/21.

5228

F) No-creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre l'aplicació del protocol de vacunació contra la COVID-19 a la
comunitat autònoma de les Illes Balears (RGE núm. 1474/21).
5228
G) Aprovada la procedència que el Parlament interposi recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de
pressuposts generals de l'Estat per a 2021 (escrit RGE núm. 1813/21).
5228

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.1. RESOLUCIONS
A) Resolució derivada del Pla director de la Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023.

5228

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) RGE núm. 1044/21, relativa a habilitar una línia específica econòmica destinada a la compra i reposició d'EPI i eines necessàries
a les agrupacions de Protecció Civil de les Illes Balears.
5229
B) RGE núm. 14181/20, relativa a increment d'hores de català a TVE.

5229

C) RGE núm. 1302/21, relativa a adopció de mesures per impulsar, afavorir i garantir el sector de l'oci cultural a les Illes Balears.
5229
D) RGE núm. 18014/20, relativa a necessitat de retirar el visat per a l'accés al tractament de la triple teràpia per als malalts amb
diagnòstic MPOC (malaltia obstructiva pulmonar crònica).
5229
E) RGE núm. 14019/20, relativa a creació d'una "classificació d'impacte mediambiental".

5230

F) RGE núm. 15326/20, relativa a prevenció i lluita contra l'assetjament immobiliari i ajuda a les persones que puguin patir un
desnonament per impagament de lloguer o hipoteca.
5230
G) RGE núm. 9301/19, relativa a assetjaments i agressions sexuals a les cambreres de pisos del sector hoteler.

5230

H) RGE núm. 16284/20, relativa a impuls econòmic local i nacional.

5231

I) RGE núm. 16357/20, relativa a inclusió de l'enfocament pels drets del col·lectiu LGTBI a la Cooperació per al Desenvolupament.
5231
J) RGE núm. 9821/20, relativa a eliminar l'obligatorietat del castellà i permetre la presentació de tesis doctorals o treballs científics
escrits en altres llengües oficials de l'Estat espanyol per optar als ajuts o premis.
5232
K) RGE núm. 9113/20, relativa a suport al "Projecte Imagina" del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

5232

L) RGE núm. 11306/20, relativa a recuperació de la presencialitat en l'Atenció Primària.

5232

M) RGE núm. 15956/20, relativa a Pla d'innovació per al desplegament dels plans nacionals i europeus d'inversió en innovació.
5232
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2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN COMISSIÓ
A) RGE núm. 1282/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
valoració de la idoneïtat del Decret llei 8/2020 i de la Llei 2/2020.
5233
B) RGE núm. 1283/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a forma
d'eliminar places turístiques obsoletes i de baixa qualitat.
5233

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) Punts 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 1044/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habilitar una línia específica
econòmica destinada a la compra i reposició d'EPI i eines necessàries a les agrupacions de Protecció Civil de les Balears.
5233
B) RGE núm. 1264/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a canvi d'ús d'establiments turístics obsolets.

5233

C) RGE núm. 16137/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a llibertat d'expressió i informació.

5234

D) RGE núm. 11540/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la implantació del professional d'infermeria (infermer o
infermera escolar) a tots els centres educatius de les Illes Balears.
5234
E) RGE núm. 13966/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a facilitació de la instal·lació de càmeres
de seguretat als espais públics.
5234
F) RGE núm. 14816/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la defensa del Rei Felip VI.

5234

G) RGE núm. 15706/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nitrats en els aqüífers de Balears i sector agrari.

5234

2.4. COMPAREIXENCES
A) Compareixença del director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, Manuel Palomino i Chacón, davant
la Comissió de Salut, sobre les mesures previstes per part de la Direcció de Gestió i Pressuposts a curt i mitjà termini per fer front a
l'expansió de la COVID-19 (RGE núm. 11297/20).
5234
B) Compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori, sobre l'omissió del Govern de les Illes Balears davant l'impacte
mediambiental dels abocaments irregulars de les depuradores d'EMAYA a la Badia de Palma (RGE núm. 15774/20).
5234
C) Compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, sobre la notícia de la imminent presentació d'un ERO per
part de l'empresa mallorquina Majórica (RGE núm. 15953/20).
5235

2.5. INFORMACIÓ
A) Debat dels escrits RGE núm. 14261, 15718 i 15741/20, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

5235

B) Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 15706/20.

5235

C) No-substanciació de la compareixença de la directora de l'Alta Inspecció d'Educació a les Illes Balears (RGE núm. 11343/20).
5235
D) Acord de compareixença del rector de la Universitat de les Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca,
sobre les mesures extraordinàries posades en marca per la UIB davant la situació de pandèmia per COVID-19 (RGE núm. 1112/21).
5235
E) Rebuig de l'escrit RGE núm. 1466/21, de sol·licitud que l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
iniciï les actuacions d'investigació en relació amb el compliment del protocol de vacunació contra la COVID-19 seguit a les Illes Balears
pel que fa a la vacunació de diverses alts càrrecs polítics.
5235
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DAVANT COMISSIÓ
A) Proposta de resolució presentada pels Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i El Pi-Proposta per les Illes Balears, derivada del Pla director de la Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023.
5236

3.8. INTERPELALACIONS
A) RGE núm. 2384/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
relació amb l'activitat turística.
5236

3.9. MOCIONS
A) RGE núm. 2545/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política del Govern en relació amb els
mitjans de comunicació de les Illes Balear, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1889/21.
5236

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 2399/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés total corresponent al
cànon de sanejament d'ABAQUA a l'illa de Mallorca durant l'any 2020.
5237
B) RGE núm. 2400/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés total corresponent al
cànon de sanejament d'ABAQUA a l'illa de Menorca durant l'any 2020.
5237
C) RGE núm. 2401/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés total corresponent al
cànon de sanejament d'ABAQUA a l'illa d'Eivissa durant l'any 2020.
5237
D) RGE núm. 2402/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés total corresponent al
cànon de sanejament d'ABAQUA a l'illa de Formentera durant l'any 2020.
5237
E) RGE núm. 2403/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a ABAQUA corresponent
al cànon de sanejament en el municipi d'Eivissa durant l'any 2020.
5238
F) RGE núm. 2404/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a ABAQUA corresponent
al cànon de sanejament en el municipi de Santa Eulàlia del Riu durant l'any 2020.
5238
G) RGE núm. 2405/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a ABAQUA corresponent
al cànon de sanejament en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia durant l'any 2020.
5238
H) RGE núm. 2406/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a ABAQUA corresponent
al cànon de sanejament en el municipi de Sant Antoni de Portmany durant l'any 2020.
5238
I) RGE núm. 2407/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a ABAQUA corresponent
al cànon de sanejament en el municipi de Sant Joan de Labritja durant l'any 2020.
5238
J) RGE núm. 2408/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius personals que ha destinat
el Govern de les Illes Balears a l'Aeroport de Mallorca per al control dels accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19.
5238
K) RGE núm. 2409/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius personals que ha destinat
el Govern de les Illes Balears a l'Aeroport de Menorca per al control dels accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19.
5239
L) RGE núm. 2410/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius personals que ha destinat
el Govern de les Illes Balears a l'Aeroport d'Eivissa per al control dels accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19.
5239
M) RGE núm. 2411/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius personals que ha
destinat el Govern de les Illes Balears al Port de Palma per al control dels accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19. 5239
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N) RGE núm. 2412/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius personals que ha destinat
el Govern de les Illes Balears al Port d'Alcúdia per al control dels accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19.
5239
O) RGE núm. 2413/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius personals que ha destinat
el Govern de les Illes Balears al Port de Maó per al control dels accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19.
5239
P) RGE núm. 2414/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius personals que ha destinat
el Govern de les Illes Balears al Port d'Eivissa per al control dels accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19.
5239
Q) RGE núm. 2415/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius personals que ha destinat
el Govern de les Illes Balears al Port de La Savina per al control dels accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19.
5240
R) RGE núm. 2417/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
ampliació dels fons d'ajuda pel vehicle elèctric (MOVES II).
5240
S) RGE núm. 2418/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a absència
de Balears dins la Resolució de 3 de març de 2021 de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi Energètic en relació amb el Programa
MOVES II.
5240
T) RGE núm. 2423/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda de llet crua
a les ramaderies de Balears (1).
5240
U) RGE núm. 2424/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda de llet crua
a les ramaderies de Balears (2).
5240
V) RGE núm. 2425/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a flexibilització de
les condicions en matèria d'higiene de la producció i la comercialització dels productes alimentaris.
5240
W) RGE núm. 2426/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a requisits per a la
venda de llet crua.
5241
X) RGE núm. 2427/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda de producte
local (1).
5241
Y) RGE núm. 2428/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda de producte
local (2).
5241
Z) RGE núm. 2429/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda de producte
local (3).
5241
AA) RGE núm. 2430/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda de producte
local (4).
5241
AB) RGE núm. 2431/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda de producte
local (5).
5241
AC) RGE núm. 2432/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats obtinguts
amb la Direcció general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària.
5242
AD) RGE núm. 2433/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou sistema de
tramitació i pagament de la línia d'inversions en explotacions agràries, que pertany al PDR, per al període 2021-2027.
5242
AE) RGE núm. 2434/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans i recursos
destinats enguany pel Govern de les Illes Balears a la línia d'inversions en explotacions agràries, que pertany al PDR.
5242
AF) RGE núm. 2435/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a termini per a la
presentació de sol·licituds a la línia d'inversions en explotacions agràries que pertany al PDR per al 2021.
5242
AG) RGE núm. 2436/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament del
termini per a la presentació de sol·licituds a la línia d'inversions en explotacions agràries.
5242
AH) RGE núm. 2437/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de protecció
oficial de l'illa d'Eivissa que estan ocupats il·legalment a data 9 de març de 2021.
5242
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AI) RGE núm. 2438/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de protecció oficial
de l'illa de Formentera que estan ocupats il·legalment a data 9 de març de 2021.
5243
AJ) RGE núm. 2439/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de protecció oficial
de l'illa de Mallorca que estan ocupats il·legalment a data 9 de març de 2021.
5243
AK) RGE núm. 2440/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de protecció
oficial de l'illa de Menorca que estan ocupats il·legalment a data 9 de març de 2021.
5243
AL) RGE núm. 2442/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reparació de les goteres
de l'IES Pascual Calbó i Caldés de Maó.
5243
AM) RGE núm. 2443/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reintegrament
per part del Govern d'import de 37,5 milions d'euros en concepte de no-justificació de subvencions davant el Govern central. 5243
AN) RGE núm. 2449/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a millores de la
unitat bàsica de salut del Port de Pollença.
5243
AO) RGE núm. 2476/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de sol·licitud de tramitació
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables projectades a Menorca i formulades durant l'any 2016.
5244
AP) RGE núm. 2477/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de sol·licitud de tramitació
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables projectades a Menorca i formulades durant l'any 2017.
5244
AQ) RGE núm. 2478/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de sol·licitud de tramitació
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables projectades a Menorca i formulades durant l'any 2018.
5244
AR) RGE núm. 2479/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de sol·licitud de tramitació
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables projectades a Menorca i formulades durant l'any 2019.
5244
AS) RGE núm. 2480/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de sol·licitud de tramitació
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables projectades a Menorca i formulades durant l'any 2020.
5244
AT) RGE núm. 2500/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
disponibilitat dels doblers acumulats pel Consorci de Places Turístiques.
5245
AU) RGE núm. 2510/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recuperació de
l'activitat ordinària i la presencialitat a les unitats bàsiques i centres de salut així com la consulta hospitalària.
5245
AV) RGE núm. 2511/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a implementació
de la gestió i servei de teleassistència (telemedicina) a l'usuari del servei de Salut de les Illes Balears.
5245
AW) RGE núm. 2546/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a disfuncions en
l'emissió i la renovació de la targeta sanitària individual per a l'accés a les prestacions del Servei de salut de les Illes Balears. 5245
AX) RGE núm. 2547/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunes del lot
d'AstraZeneca que s'han subministrat a Eivissa.
5246
AY) RGE núm. 2550/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunes del lot
d'AstraZeneca que s'han subministrat a Formentera.
5246
AZ) RGE núm. 2551/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunes del lot
d'AstraZeneca que s'han subministrat a Menorca.
5246
BA) RGE núm. 2552/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunes del lot
d'AstraZeneca que s'han subministrat a Mallorca.
5247
BB) RGE núm. 2553/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
previsió d'ampliar l'oferta d'assignatures optatives al batxillerat de socials i humanitats.
5247
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BC) RGE núm. 2554/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
previsió de reintroduir com a assignatura troncal o optativa l'assignatura d'Història de les Illes Balears al batxillerat.
5247
BD) RGE núm. 2555/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
previsió d'ampliar l'oferta d'assignatures optatives a les diferents modalitats de batxillerat.
5247
BE) RGE núm. 2556/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a augment del risc
d'exclusió social infantil a les Illes Balears.
5247
BF) RGE núm. 2561/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació del Consorci
Penya-segats del Port de Maó.
5248
BG) RGE núm. 2562/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per habitatge.
5248
BH) RGE núm. 2563/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de totes les
promocions d'habitatges HPO a l'illa d'Eivissa a data 15 de març de 2021.
5248
BI) RGE núm. 2564/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de totes les
promocions d'habitatges HPO a l'illa de Formentera a data 15 de març de 2021.
5248
BJ) RGE núm. 2565/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de totes les
promocions d'habitatges HPO a l'illa de Mallorca a data 15 de març de 2021.
5248
BK) RGE núm. 2566/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de totes les
promocions d'habitatges HPO a l'illa de Menorca a data 15 de març de 2021.
5248

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2557/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació sanitària i mesures
acordades a Menorca.
5249
B) RGE núm. 2558/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió de les ajudes
directes per als sectors afectats per la crisi.
5249
C) RGE núm. 2605/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació de la implantació del
servei del 061 a Formentera.
5249
D) RGE núm. 2637/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d'impuls
de la col·laboració públicoprivada per incrementar el parc d'habitatge social i assequible.
5249
E) RGE núm. 2638/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a compliment de restriccions dels turistes per Setmana Santa.
5249
F) RGE núm. 2639/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a tornada a la normalitat dels centres de salut.
5250
G) RGE núm. 2672/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures d'agilitació administrativa
per garantir que els prop de 1.000 milions d'euros en ajuts directes arribin a les empreses.
5250
H) RGE núm. 2673/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a activitats
d'educació en el temps lliure per part de les entitats infantils i juvenils.
5250

19.

I) RGE núm. 2674/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació COVID5250

J) RGE núm. 2675/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajudes a tots els
sectors productius.
5250
K) RGE núm. 2676/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instal·lació a Menorca d'una
planta fotovoltaica.
5250
L) RGE núm. 2677/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació ciutadana
en el projecte de pla de gestió Natura 2000 de la costa de Llevant de Mallorca.
5251
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M) RGE núm. 2678/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
igualitari de les mesures de restricció durant la Setmana Santa pel que fa als turistes i residents.
5251
N) RGE núm. 2679/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació de l'economia de
les Illes Balears.
5251
O) RGE núm. 2680/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sectors i empreses
exclosos de les mesures del reial decret llei 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la
pandèmia de la COVID-19.
5251
P) RGE núm. 2681/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació dels docents.
5251
Q) RGE núm. 2682/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies de violència
masclista a les Illes Balears.
5251
R) RGE núm. 2683/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació total de
l'atenció primària presencial.
5252
S) RGE núm. 2684/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a immunització del 70% de
la població el mes de juny.
5252
T) RGE núm. 2685/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reactivació turística.
5252

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2487/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a audiències d'IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5252
B) RGE núm. 2502/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
del sector audiovisual, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5252
C) RGE núm. 2504/21, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a percentatge
de cobertura de l'esport femení, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5253
D) RGE núm. 2505/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a acreditacions dels
professionals dels serveis informatius d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5253
E) RGE núm. 2506/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estratègia per arribar al públic
infantil i juvenil, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5253
F) RGE núm. 2507/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de
l'esport femení, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5253
G) RGE núm. 2508/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tertúlies
polítiques presencials tant a IB3 Ràdio com a IB3 Televisió, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
5253
H) RGE núm. 2509/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a representació
a nivell de continguts de les diferents illes, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5253
I) RGE núm. 2514/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a "Dones" a IB3 Ràdio,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5254
J) RGE núm. 2515/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissions en temps de pandèmia:
"La vida a Son Espases", davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5254
K) RGE núm. 2516/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a possibilitats i previsió de
la nova unitat mòbil de ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5254
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L) RGE núm. 2517/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència i funcionament
on line, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5254
M) RGE núm. 2518/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació de l'EPRTVIB
a la cultura de la solidaritat i la cooperació, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5254

3.13. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA
A) RGE núm. 2533/21, del Sr. Guillermo Amengual Cantallops, relativa a creació de l'Oficina de Protecció Animal.

5254

B) RGE núm. 2534/21, del Sr. Guillermo Amengual Cantallops, relativa a abolició del correbou de Fornalutx.

5255

C) RGE núm. 2535/21, del Sr. Guillermo Amengual Cantallops, relativa a abolició dels espectacles amb animals a Marineland.
5255

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 2498/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a compartir la propietat intel·lectual de la vacuna COVID19 i garantir l'equitat i l'accés.
5255

3.15. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2386/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació dels treballadors essencials majors de 55 anys,
davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
5256
B) RGE núm. 2470/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació d'altres col·lectius assistencials i complementaris als
educatius, davant la Comissió de Salut.
5257
C) RGE núm. 2499/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per normalitzar la vida de les persones
que pateixen algun tipus de malaltia inflamatòria intestinal (MII), davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
5257
D) RGE núm. 2501/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protocols d'altres
capacitats, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
5258
E) RGE núm. 2503/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora del servei del SEPE a les Illes Balears, davant la Comissió
de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
5259
F) RGE núm. 2539/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ètica i filosofia a les
aules, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
5260
G) RGE núm. 2560/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a favor de la modificació de la normativa
estatal perquè les comunitats de béns puguin fer contractes menors amb l'administració pública, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
5261

3.17. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 2568/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença de representants d'ASPANOB, sobre la
situació de les associacions de familiars de persones amb càncer i de les associacions de malalts que s'han de desplaçar en la situació
de crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 i les dificultats amb què es troben.
5261

3.18. INFORMACIÓ
A) Retirada de la Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura RGE núm. 17945
a 17947 i 15328/20.
5262
B) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2458 i 2460/21.

5262

C) Memòria anual de l'any 2020 de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears (RGE núm. 1917/21).
5262

5222
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4. INFORMACIONS
A) Quarta 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.
5262
B) Acord d'excepcionar l'article 63.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

5263
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Ordre de Publicació

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de febrer de 2021, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 1732/21, relativa a la gestió i la coordinació dels
fons i instruments financers europeus per a la recuperació
econòmica i social de la nostra comunitat autònoma per part
del Govern de les Illes Balears, amb les esmenes RGE núm.
1988, 1989 i 1990/21, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir una oficina tècnica amb l'objectiu
d'aconseguir el màxim aprofitament de cadascun dels fons
i instruments financers europeus per a la recuperació
econòmica i social de la comunitat, així com a coordinar els
projectes que presentarà aquesta comunitat perquè siguin
finançats pel Fons de recuperació europeu (Next Generation
UE).
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa aquesta oficina tècnica en el
marc del Pacte de Reactivació de la Illes Balears perquè hi
participin els agents socials i econòmics de les Illes amb
una visió estratègica clara i consensuada.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que l'oficina tècnica avaluï els projectes amb
criteri objectiu i transparent.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar i impulsar projectes estratègics,
capaços d'accelerar la nostra transformació competitiva, la
transició ecològica i la cohesió social i territorial en la
mobilitat de la nostra comunitat, i fer-la més digital, més
resilient i millor adaptada als reptes actuals i futurs.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a invertir aquests fons per salvar l'economia
balear per tal que siguin una oportunitat per transformar,
modernitzar i diversificar el model productiu de la nostra
comunitat autònoma, amb especial atenció a PIME i
autònoms, per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat
de les Illes Balears i alhora ajudar a generar ocupació.
A la seu del Parlament, 2 de març de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2021, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1922/21, relativa a lluita contra el canvi climàtic, amb
les esmenes RGE núm. 2198, 2200, 2201, 2202 i 2203/21, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a constituir, en el termini d’un mes des de
l’aprovació d’aquesta moció, el Consell Balear del Clima
previst a l’article 6 de la Llei 10/2019, de canvi climàtic i
transició energètica.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a aprovar, durant el present any, el Pla de
Transició Energètica i Canvi Climàtic previst a l’article 10
de la Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició energètica.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a desplegar, durant el primer semestre del
present any, la reglamentació corresponent a la petjada de
carboni prevista a la disposició final quarta de la Llei
10/2019, de canvi climàtic i transició energètica.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a fer complir amb els percentatges mínims
d’adquisició de vehicles lliures d’emissions que estableix la
Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició energètica, a les
empreses de lloguer de vehicles sotmeses al que estableix
l’article 63.2 de l’esmentada llei, i a publicar anualment les
dades -desglossades per illes- sobre el compliment
d’aquesta disposició per part de les empreses de lloguer de
vehicles.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a, en el termini de sis mesos des de
l’aprovació d’aquesta moció, realitzar un estudi per reduir
l’impacte sobre el canvi climàtic ocasionat pel transport
marítim de passatgers i mercaderies entre illes, dins el marc
competencial autonòmic.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consolidar dins l’any 2021 l’aprovació
inicial del projecte de llei de mobilitat sostenible, tal com
es recull a la Declaració d’Emergència Climàtica a les Illes
Balears, aprovada per Consell de Govern el novembre de
2019.
Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar i donar ajuts a petites i mitjanes
empreses de la cadena de valor turística amb l’objectiu
d’adaptar les seves activitats a l’emergència climàtica, en
línia amb el punt novè de la Declaració d’Emergència
Climàtica a les Illes Balears, aprovada per Consell de
Govern el novembre de 2019.
Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a incloure en el proper Pla integral de
Formació Professional de les Illes Balears les titulacions de
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formació professional en les matèries de canvi climàtic i
transició energètica, donant compliment així al que
estableix l’article 77 de la Llei 10/2019, de canvi climàtic
i transició energètica.
Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a realitzar, durant el present any, un estudi
de vulnerabilitat davant el canvi climàtic del Parc Natural
de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.

Palma, 17 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació

Desè. Arran de la desestimació, feta pública la setmana
passada, del recurs d’Aliança Mar Blava contra la pròrroga
de la concessió de l’explotació petroliera “Casablanca”, el
Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a la
pròrroga de la concessió de l’esmentada explotació
petroliera que l’empresa Repsol té davant les costes del
Delta de l’Ebre i Tarragona.
A la seu del Parlament, 9 de març de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 1614/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a seguiment del
compliment de les condicions de l'OSP, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.
B) RGE núm. 1630/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a protesta contra l'abús
de la temporalitat en el sector públic, que contestà la consellera
de Presidència, Funció Pública i Igualtat.
C) RGE núm. 1803/21, de la diputada Maria Antònia García i
Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a celebració
d'esdeveniments i festivals musicals per a la temporada 2021,
que contestà el conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 15873/20,
del Grup Parlamentari Popular, 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.
Actuà com a interpelAlant el diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat. Hi hagué
torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 17 de març de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

D) RGE núm. 1799/21, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes,
relativa a basses de regants que no estan en funcionament, que
contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
E) RGE núm. 1812/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a limitació de
trasplantaments de vinyes, que contestà la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
F) RGE núm. 1802/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a fosses
de la Guerra Civil, que contestà el vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.

Ordre de Publicació

G) RGE núm. 1804/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recuperació del trànsit comercial en el Port de Sant Antoni
Abat, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1666/21,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de reactivació
en matèria turística.

H) RGE núm. 1805/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió del
Sr. Gabriel Torrens com a director general d'Agricultura,
Ramaderia i desenvolupament Rural, que contestà la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Actuà com a interpelAlant la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball. Hi hagué torn
de rèplica i de contrarèplica.

I) RGE núm. 1806/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada abusiva dels preus
del transport marítim entre illes, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

B)
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J) RGE núm. 1807/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en les
valoracions de discapacitat, que contestà la consellera d'Afers
Socials i Esports.

W) RGE núm. 1798/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a vacunació de dependents, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

K) RGE núm. 1957/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
passaport de vacunació o certificat de vacunació, que contestà
el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

L) RGE núm. 1808/21, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció als pacients,
que contestà la consellera de Salut i Consum.
M) RGE núm. 1809/21, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estratègia
de l'AETIB de cara a la temporada 2021, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.
N) RGE núm. 1810/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la
gestió en matèria universitària, que contestà el conseller de
Fons Europeus, Universitat i Cultura.
O) RGE núm. 1796/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment del compromís
sobre els salaris dels treballadors de les empreses
subcontractades d'IB3, que contestà la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
P) RGE núm. 1615/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei SEPE, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Y) RGE núm. 1811/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a autònoms i
PIME afectats pels tancaments, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
Z) RGE núm. 2061/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació de la COVID-19 de treballadors considerats
essencials majors de 55 anys, que contestà la consellera de
Salut i Consum.

Q) RGE núm. 1801/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació
de càrrecs públics, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

AA) RGE núm. 2053/21, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon
enllaç submarí Mallorca-Menorca per al subministrament
elèctric, que contestà el vicepresident i conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

R) RGE núm. 1616/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a SOS Turisme, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

AB) RGE núm. 2058/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació de la part
fiscal del REB, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.

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

AC) RGE núm. 2052/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parets de
pedra prefabricada a la Serra de Tramuntana, que contestà el
conseller de Medi Ambient i Territori.

T) RGE núm. 1625/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sostenibilitat
econòmica del sector turístic a les Illes Balears davant la
pandèmia de la COVID-19, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

AD) RGE núm. 2054/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifes del transport
públic ferroviari i terrestre, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

U) RGE núm. 1635/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a perspectives pel que
fa al procés de vacunació a les Illes Balears, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
V) RGE núm. 1797/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació entre la transició
energètica i la memòria democràtica, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

AE) RGE núm. 2055/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escrit tramès
pel Parlament Europeu en relació amb la protecció dels menors
de Balears, que contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.
AF) RGE núm. 2063/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
normalitat democràtica, que contestà el vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.
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AG) RGE núm. 2031/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a motius
pels quals la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i
Cultura no gestiona ni innovació ni economia circular, que
contestà el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

AH) RGE núm. 2034/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a captació de recursos dels
fons europeus, que contestà el conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura.
AI) RGE núm. 2056/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la
campanya de vacunació contra la COVID a les Illes Balears,
que contestà la consellera de Salut i Consum.

Promesa del càrrec de diputat Sr. Carles Bona i Casas.
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de febrer de 2021, conformement amb el que disposa
l'article 8.1.3r del Reglament de la cambra, procedí a prometre
el càrrec el diputat Sr. Carles Bona i Casas.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

AJ) RGE núm. 2057/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estratègia del
Govern respecte de l'FP dual, que contestà el conseller
d'Educació i Formació Professional.

Ordre de Publicació
B)

AK) RGE núm. 2048/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes directes a les empreses d'activitat turística
complementària de temporada perjudicades per la crisi de la
COVID-19, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.
AL) RGE núm. 2049/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a participació dels empresaris turístics en proves i controls per
fer de Balears una destinació segura, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.
AM) RGE núm. 2023/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a calendari de reunions per als
pròxims mesos entre el GOIB i l'Estat per avançar en les
negociacions del finançament del REIB, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
AN) RGE núm. 2062/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
comissió d'investigació pels casos de menors prostituïts, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual
es valida el Decret Llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual
s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de
l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a
l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de
renda social garantida i en altres sectors de l’activitat
administrativa (RGE núm. 1274/21).
D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 23 de febrer de 2021, després d’un debat i una votació
de totalitat, acordà validar, per 31 vots a favor, cap en contra i
26 abstencions, el Decret Llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual
s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de
l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a
l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda
social garantida i en altres sectors de l’activitat administrativa
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 11 de 26 de gener de
2021).
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

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

Ordre de Publicació
C)

AP) RGE núm. 2059/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a plataformes
reivindicatives davant la gestió de la crisi ocasionada per la
pandèmia, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

No-tramitació com a projecte de llei del Decret Llei
1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures
excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021,
de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en matèria de renda social garantida i en
altres sectors de l’activitat administrativa (RGE núm.
1274/21).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2021, rebutjà, per 26 vots a favor, 29 en contra i
2 abstencions, la tramitació com a projecte de llei del decret llei
esmentat.
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El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
Declaració institucional amb motiu
Internacional de les Malalties Minoritàries.

del

Dia

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2021, s'aprovà per assentiment, la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
Declaració institucional amb motiu del
Dia Internacional de les Malalties Minoritàries
El passat 15 de juliol, prèvia a la Comissió de Salut, els
diferents grups parlamentaris vàrem rebre a Cristina de Ves, i
ens vàrem fer ressò en primera persona del que suposa conviure
amb una malaltia minoritària. La seva malaltia és d’origen
genètic, per un prió (proteïna patògena) i és coneguda com
Gerstmann Straüssler Scheinker, de tipus neurològic, amb
prevalença desconeguda, incidència entre 1-10/100 milions de
persones.
Les malalties minoritàries són aquelles que tenen una baixa
prevalença, menys de 1 per cada 2000 habitants, essent la
majoria de causa genètica. El seu diagnòstic no és senzill i
requereix d’una elevada sospita clínica, que sovint necessita
d’una àmplia experiència.
L’elevada complexitat i el desconeixement de moltes
d’aquestes malalties minoritàries per part dels professionals
sanitaris, provoquen sovint exploracions i costos excessius, així
com un diagnòstic tardà. Un cop realitzat el diagnòstic d’una
malaltia minoritària, són freqüents la manca d’informació i
orientació als afectats i familiars, i les dificultats en la
continuïtat assistencial.
La seva afectació sol ser multisistèmica, el que, junt amb
una baixa prevalença, fa que el maneig de les seves possibles
múltiples afectacions sigui complex i requereixi d’un
abordatge multidisciplinari. El caràcter crònic i multisistèmic
d’aquestes malalties minoritàries obliga a la necessitat de
múltiples actors en el seu abordatge, tant sanitaris, com
sociosanitaris, socials i educatius.
En aquest sentit, les associacions i organitzacions de
pacients i familiars hi tenen un paper cabdal, tant de divulgació
de coneixements i habilitats per millorar el control de la
malaltia, per l’acompanyament a les persones amb malalties
minoritàries i a les seves famílies, i també de suport emocional.
Es fa necessària l’adopció d’actuacions per a la
visualització, sensibilització i informació de les malalties
minoritàries a la ciutadania. Entenem què és important per al
desenvolupament de totes les facetes de la vida -personal,
laboral, social, cultural, formativa, esportiva, oci i temps
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lliure- dels afectats per aquestes malalties, considerant
fonamental per aquesta tasca la participació i implicació del
mitjans de comunicació i també de les entitats del tercer sector.
S’estima que hi ha al voltant de 7.000 malalties
minoritàries, que afecten un 6-8% de persones i, a més a més,
cada malaltia sol tenir una presentació diferent i heterogènia en
diferents persones. A les Balears s’estima al voltant de 15.000
persones afectades per una malalties minoritàries. Tot això, fa
que sigui molt complex arribar a un diagnòstic precoç i a un
tractament adequat.
Al nostre estat, l’any 2006 es va a regular la creació dels
Centres, Serveis i Unitats de Referència CSUR, per tal de
garantir l'equitat en l'accés a una atenció sanitària de qualitat,
segura i eficient a les persones amb patologies de baixa
prevalença.
El Parlament de les Illes Balears, conscient de la nostra
responsabilitat com a representants públics i amb la finalitat de
millorar la vida de les persones i famílies que ho pateixen,
acorda:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i aprovar un Pla Autonòmic Integral de
Malalties Rares, així com de dotar-lo dels recursos necessaris
que permetin la implantació de totes les accions que contemplin
les línies d'actuació que s’hi recullen.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a atendre a la persona de manera integral des
d’equips interdisciplinaris que treballen en xarxa, identificant
als professionals de referència per a la persona i l’atenció
hospitalària i també d’atenció primària i tenint en compte els
principis de la bioètica.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per garantir l'accés en equitat als
Centres i Unitats de Referència, CSUR, que es troben fora del
territori insular, així com la coordinació al costat dels hospitals
autonòmics.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reactivar la implementació del projecte d’atenció
a infants amb malalties complexes i avançades.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar als infants amb malalties minoritàries
una infància i una escolarització tan normalitzada com sigui
possible.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar una transició del servei de pediatria al
servei que correspongui d’adults amb una coordinació eficaç i
amb la participació de la persona amb malalties minoritàries i
de la seva família.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer una gestió de casos per tal d’assegurar una
feina coordinada entre atenció hospitalària i atenció primària,
i amb serveis socials i educació si la persona amb malalties
minoritàries és un infant.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar amb innovació i amb eines de futur
donant equitat a l’accés de proves diagnòstiques, fàrmacs i
productes sanitaris.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir l'accés en equitat i igualtat a tots els
medicaments orfes, aquells que van adreçats a pocs malalts, i
en situacions especials.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar amb fermesa i contundència la
investigació en xarxa amb el conjunt de totes les institucions
implicades.

Ordre de Publicació
G)
Aprovada la procedència que el Parlament interposi
recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de 30
de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a 2021
(escrit RGE núm. 1813/21).
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de març de 2021, aprovà per majoria absoluta (30 vots a
favor, 29 en contra i cap abstenció) la procedència que el
Parlament interposi recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei
11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat
per a 2021.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme, mitjançant la Conselleria de Salut
i Consum, actuacions encaminades a la visualització i a la
sensibilització i informació de les malalties minoritàries a la
ciutadania.

2. COMISSIONS PARLAMENT

Ordre de Publicació

2.1. TEXTOS APROVATS

E)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2051/21.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març de 2021, quedà rebutjada la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades davant
l'aparició de bales de palla, atesa la sol·licitud del Govern
(escrit RGE núm. 2189/21).

2.1.1. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de març
de 2021, aprovà la Resolució derivada del Pla director de la
Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears 20202023.

Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
F)
No-creació d'una comissió no permanent d'investigació
sobre l'aplicació del protocol de vacunació contra la
COVID-19 a la comunitat autònoma de les Illes Balears
(RGE núm. 1474/21).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març de 2021, rebutjà, per 27 vots a favor, 32 en contra i
cap abstenció, la creació de la comissió no permanent
d'investigació esmentada, sol·licitada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
1. El Parlament de les Illes Balears dóna per aprovat el
contingut del projecte de Pla Director de la Cooperació per
al Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023 i insta
les diferents institucions afectades a complir les
recomanacions i directrius que s’hi contenen.
2. El Parlament de les Illes Balears, en la mesura del que
permetin les restriccions per la COVID-19, insta el Govern
a continuar, encara que sigui de manera virtual mitjançant
vídeos o vídeo conferència, el programa d’educació per a la
transformació social dins les escoles de Balears i que
aquesta mesura quedi prevista dins el Pla Director de la
Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears
2020-2023.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en cadascuna de les actuacions a realitzar,
tant de cooperació directa com a través d’entitats, es tingui
en compte l’adaptació a les mesures i restriccions de la
COVID-19 i es prioritzin aquelles que siguin més
necessàries tenint en compte aquest factor.
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A la seu del Parlament, a 9 de març de 2021
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort
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A la seu del Parlament, 3 de març de 2021
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1044/21, relativa a habilitar una línia específica
econòmica destinada a la compra i reposició d'EPI i eines
necessàries a les agrupacions de Protecció Civil de les Illes
Balears, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1302/21, relativa a adopció de mesures per impulsar,
afavorir i garantir el sector de l'oci cultural a les Illes Balears,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
del sector de l’activitat cultural com a actiu per atreure
turisme de qualitat i la seva rellevància per afavorir la
creació i la retenció del nostre talent cultural.

A)
El Parlament de les Illes Balears reconeix i agraeix el
treball de tots els voluntaris de les agrupacions de Protecció
Civil de Balears que realitzen de manera desinteressada per
atendre les necessitats dels ciutadans.
A la seu del Parlament, 3 de març de 2021
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les indústries culturals i creatives
perquè puguin ser receptores d’ajudes econòmiques i
alleugeriments fiscals a la fi de millorar la situació
econòmica conseqüència de la crisi de la COVID-19 de les
empreses i dels autònoms del sector.
3 El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar la col·laboració públicoprivada
perquè les activitats culturals organitzades per les distintes
administracions i finançades amb fons públics es realitzin
també a locals i espais privats i a col·laborar així a la
supervivència de les infraestructures privades actuals.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 14181/20, relativa a increment d'hores de català a TVE,
i quedà aprovada la següent:

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a plantejar una acció conjunta entre Govern,
consells i ajuntaments, en col·laboració públicoprivada,
d’impuls i promoció d’activitats culturals (concerts,
espectacles, exposicions,...) per atreure turisme cultural a
les nostres illes mitjançant el desenvolupament de
programes i projectes culturals de tota índole.

RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol i l’Ens Públic RTVE a ampliar la programació en
català a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol i l’Ens Públic RTVE a difondre a través del seu
circuit a les Illes Balears els programes en català prevists al
territori català.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a fer possible la reciprocitat dels canals públics
dels diferents territoris de parla catalana.

A la seu del Parlament, 3 de març de 2021
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 de febrer de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 18014/20, relativa a
necessitat de retirar el visat per a l'accés al tractament de la
triple teràpia per als malalts amb diagnòstic MPOC (malaltia
obstructiva pulmonar crònica), i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
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D)

F)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a sol·licitar al Govern central que, en el marc
del grup de treball corresponent al Sistema Nacional de
Salut, s'analitzi, conformement amb els criteris de la
comunitat científica, la retirada del visat que pesa sobre el
tractament de la triple teràpia tancada per a la MPOC.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les accions següents:

A la seu del Parlament, 2 de març de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

2. Impulsar el Servei d'acompanyament en matèria
d'habitatge o qualsevol altre instrument que es pugui
determinar fruit de la subscripció de convenis de
col·laboració amb administracions i altres entitats
competents en matèries d'habitatge i serveis socials:
ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
consells insulars, col·legis professionals, associacions sense
ànim de lucre, etc.

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 14019/20, relativa a creació d'una "classificació
d'impacte mediambiental", i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que comenci l’estudi de viabilitat, en els
pròxims sis mesos, d’un segell de qualitat ambiental en el
marc de treball de l’Agenda Balear 2030 per a productes i
serveis que tinguin el seu origen, que es venguin o que es
proporcionin a la nostra comunitat autònoma basant-se en
els criteris exposats en el preàmbul d'aquesta proposició i
en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que fomenti l'ús d'aquest “Segell de Qualitat
Ambiental” per totes les empreses i els autònoms que actuïn
en el marc geogràfic de la nostra comunitat autònoma.
A la seu del Parlament, 2 de març de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 15326/20, relativa a prevenció i lluita contra
l'assetjament immobiliari i ajuda a les persones que puguin
patir un desnonament per impagament de lloguer o hipoteca,
amb l'esmena RGE núm. 2009/21, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

1. Analitzar el fenomen de l'assetjament i les estafes
immobiliàries i incloure la seva perspectiva en les accions
tendents a la millora de la qualitat de l'habitatge.

Aquest servei o instrument, que haurà d'incloure les
funcions previstes a l'article 33 de la Llei 5/2018, de 19 de
juny, de l'habitatge de les Illes Balears, tendrà un reforç
específic de coordinació amb polítiques de serveis socials
per atendre sobretot les situacions derivades de la pèrdua o
de dificultat en el pagament de les obligacions econòmiques
vinculades a l’habitatge habitual: sobreendeutament,
reestructuració del deute hipotecari, impagament o retard en
el pagament de les quotes hipotecàries o les rendes del
lloguer i dació en pagament de l’habitatge habitual.
A més, haurà d'incloure mecanismes de detecció,
assessorament i ajuda a les víctimes d'assetjaments i estafes
immobiliàries per tal que puguin denunciar-les degudament
i obtenir tot el suport possible per part de l'Administració.
3. Instar el Govern d'Espanya perquè, a través de les Forces
i Cossos de Seguretat de l'Estat així com del Poder Judicial,
s'intensifiquin i es millorin les mesures de detecció,
persecució i sanció d'aquests delictes d'assetjament
immobiliari.
4. Instar el Govern de l’Estat a dotar els jutjats de les Illes
Balears de mitjans tècnics i personals per tal que es puguin
resoldre, de forma àgil i ràpida, els conflictes en matèria de
lloguers i habitatge, i així evitar que es pugui produir
qualsevol tipus de coacció o vulneració de drets, tant
d’arrendadors com d’arrendataris.
A la seu del Parlament, 2 de març de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 9301/19,
relativa a assetjaments i agressions sexuals a les cambreres de
pisos del sector hoteler, amb les esmenes RGE núm. 2083,
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2085, 2086 i 2084/21, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
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RESOLUCIÓ
H)

RESOLUCIÓ
G)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar una taula formada pels hotelers i la
resta del sector d’allotjaments turístics, els sindicats, la
inspecció de treball, les netejadores i altres col·lectius de
dones treballadores en l’àmbit del turisme per tal de
combatre de forma conjunta i contundent l'assetjament, on
hi hagi un tractament específic dels possibles assetjaments
i agressions sexuals que es donin als establiments que
ofereixen allotjament turístic.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un protocol de prevenció i intervenció
en casos d’assetjament sexual que impliqui l’empresariat,
els mateixos treballadors i els clients dels establiments, i a
fer-ho d’acord amb l’IBASSAL i l’IBdona.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir a l’empresariat la instal·lació de
dispositius de seguretat perquè les treballadores puguin
avisar directament a seguretat, consergeria o al punt de
contacte que s’estableixi en cas d’assetjament, que tots els
avisos quedin registrats i que les treballadores hi tenguin
fàcil i ràpid accés.

1. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
i la conveniència que els consells insulars de les Illes
Balears executin, en coordinació amb els ajuntaments i de
manera consensuada amb associacions sectorials i sempre
dins de les possibilitats que la situació sanitària permeti,
campanyes de promoció comercial i de restauració a nivell
local per dinamitzar el consum interior i pal·liar en la
mesura que sigui possible les dificultats econòmiques
derivades de la pandèmia COVID-19, amb especial atenció
als aspectes següents:
a. Creació i ampliació de campanyes i d’espais públics per
a fires comercials i mercats.
b. Creació i ampliació de certàmens de restauració sobre
gastronomia local condicionades a ingredients de producció
local.
c. Facilitats per a l’aparcament vinculat al comerç i a la
restauració locals.
d. Creació de bons per a l’incentiu al consum local en
comerç i restauració per als comerços locals i adherits a les
campanyes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la seguretat jurídica i laboral a
aquelles treballadores que denunciïn l'assetjament o la
violació.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
i la conveniència que els consells insulars de les Illes
Balears de manera consensuada amb associacions
sectorials, executin campanyes de promoció turística a
nivell nacional i autonòmic per atreure activitat turística,
més enllà de la durada habitual d’una temporada estiuenca
i per pal·liar en la mesura possible les dificultats
econòmiques derivades de la pandèmia COVID-19 sobre
les temporades d’estiu 2020 i següents.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer positivament mitjançant un
distintiu que es creï pel fet de tenir un protocol propi de
prevenció i intervenció contra l’assetjament a les
netejadores i altres col·lectius de dones treballadores i que
aquest distintiu es pugui incloure en una futura modificació
de la normativa turística per tal que es tingui en
consideració.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar reclamant en les valoracions de
projectes per a Fons Estatals i Europeus, la compensació
dels condicionants particulars i el major impacte negatiu
econòmic i social de la pandèmia, com és el cas de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a causa de la seva
dependència de la caiguda a nivell mundial de l’activitat
turística, així com els factors d’insularitat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar una campanya de conscienciació
adreçada als turistes que arriben a les Illes Balears envers
l’assetjament sexual a les treballadores del sector hoteler.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a ampliar la durada dels ERTO com a mínim fins a
l’inici de la temporada d’estiu 2021.

A la seu del Parlament, 2 de març de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
La vicepresidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

A la seu del Parlament, 2 de març de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
La presidenta en funcions de la comissió
María Asunción Pons i Fullana

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 16284/20,
relativa a impuls econòmic local i nacional, i quedà aprovada
la següent:

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de
febrer de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 16357/20, relativa a inclusió de l'enfocament
pels drets del col·lectiu LGTBI a la Cooperació per al
Desenvolupament, i quedà aprovada la següent:
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I)

J)
1. El Parlament de les Illes Balears ratifica la Declaració de
Mèrida sobre el compromís de les institucions públiques en
matèria de Drets Humans de les persones LGTBI en el món
i insta el Govern de les Illes Balears, els Fons Insulars de
Cooperació i la resta d'entitats públiques de les Illes Balears
dedicades a la cooperació a signar-la i ratificar-la.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a regular de forma general els ajuts estatals per a
tesis doctorals o premis a treballs d'investigació en el sentit
d'eliminar l'obligatorietat de ser escrits en llengua castellana
per tal de permetre optar als ajuts a les tesis doctorals
escrites en altres llengües oficials de l'Estat espanyol.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar, en el marc de l'Ajuda Oficial
al Desenvolupament, programes adreçats a eradicar la
violència, la discriminació i totes aquelles vulneracions de
drets humans per raó d'orientació i identitat sexual, i a
promoure l'empoderament de la població LGTBI i de totes
aquelles persones que tenguin una orientació i/o identitat
sexual que pateixi exclusió, violència o discriminació en els
diversos països del món tot prioritzant aquells territoris amb
pitjor situació per a la població objectiva.

A la seu del Parlament, 2 de març de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president en funcions de la comissió
Juan Manuel Lafuente i Mir

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a blindar i incorporar la transversalitat de
l'enfocament de diversitat sexual tant en el conjunt de
l'arquitectura institucional i de futurs plans directors,
estratègies i protocols, així com en l'actualització de la
normativa reguladora de la política de cooperació.

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 3 de març de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 9113/20, relativa a suport
al "Projecte Imagina" del Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
K)

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la definició d'indicadors i criteris
que permetin valorar i incorporar l'enfocament de diversitat
sexual als plans, els programes i les convocatòries de
cooperació, i a instar a la seva incorporació i aplicació a la
resta d'administracions i agents de cooperació al
desenvolupament.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acompanyar el Govern d'Espanya en el
lideratge d'un full de ruta global per impulsar el
reconeixement de la diversitat sexual com un bé públic
global i, en sintonia, combatre i eradicar qualsevol mena de
discriminació i violència que pateixen les persones LGTBI
i, molt especialment, les patides per les dones lesbianes,
transsexuals i bisexuals, atesa la situació de vulnerabilitat
que presenten a diverses regions del món.
A la seu del Parlament, 2 de març de 2021
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar, d’acord amb l’evolució de la
pandèmia, el Projecte Imagina per afrontar la por a les
agulles a través de tots els mitjans que estiguin al seu abast
i a executar, en el marc de les seves competències i de
manera progressiva, totes aquelles mesures destinades a fer
d’aquesta donació una pràctica molt més generalitzada
encara del que ho és actualment.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que en el marc del pla per recuperar el
Projecte Imagina prevegi fer arribar aquest recurs a la resta
d’illes de la nostra comunitat autònoma.
3. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
d’aquest servei davant l’actual procés de vacunació contra
la COVID-19.
A la seu del Parlament, 9 de març de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9821/20, relativa a eliminar l'obligatorietat del castellà
i permetre la presentació de tesis doctorals o treballs científics
escrits en altres llengües oficials de l'Estat espanyol per optar
als ajuts o premis, i quedà aprovada la següent:

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 3 de març de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 11306/20, relativa a
recuperació de la presencialitat en l'Atenció Primària, i quedà
aprovada la següent:
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2.2. TEXTOS DEBATUTS
L)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar i garantir l’accessibilitat a l’atenció
preferentment presencial per a l’atenció primària del
Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, sempre atenent
els criteris sanitaris.
A la seu del Parlament, 9 de març de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de març de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 15956/20, relativa
a Pla d'innovació per al desplegament dels plans nacionals i
europeus d'inversió en innovació, i quedà aprovada la
següent:

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de març de 2021, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball.
A) RGE núm. 1282/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració de la idoneïtat del Decret llei 8/2020 i de la Llei
2/2020.
B) RGE núm. 1283/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a forma d'eliminar places turístiques obsoletes i de baixa
qualitat.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

RESOLUCIÓ
M)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, amb l’objectiu d’adaptar el Pla de Ciència,
Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022 a la
realitat després de l’efecte de la pandèmia COVID-19, a
dissenyar un pla d’actuació per a 2021 i 2022 i a adaptar-lo
a les conseqüències derivades de la pandèmia.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a confeccionar un Pla Nacional de Recuperació i
Resiliència per optar i aprofitar totes les eines que la Unió
Europea posa a l’abast dels estats membres a través del
programa d’inversió en investigació i innovació de la Unió
Europea 2021-2027.
3. El Parlament de les Illes Balears constata el major
impacte econòmic negatiu que la pandèmia COVID-19 ha
generat sobre el teixit productiu de les Illes Balears i insta
el Govern de l’Estat a prendre en consideració aquest fet,
així com el fet insular, en el repartiment dels fons rebuts des
de la Unió Europea.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars de les Illes Balears a
completar el desplegament de l’activitat de la Fundació Bit
en tot el territori de la comunitat autònoma i a garantir que
l’impuls a la innovació es pugui desplegar de manera
transversal sobre l’economia de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 10 de març de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Sansó i Fuster

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de febrer de
2021, rebutjà els Punts 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE
núm. 1044/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habilitar una línia específica econòmica destinada a la compra
i reposició d'EPI i eines necessàries a les agrupacions de
Protecció Civil de les Balears, amb el resultat següent: vots
emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 6 i abstencions 2.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2021, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1264/21, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a canvi d'ús d'establiments
turístics obsolets, amb el resultat següent:
• Punts 1, 2 i 4: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
7 i abstencions 1.
• Punt 3: vots emesos 13, vots a favor 1, vots en contra 5 i
abstencions 7.
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Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Felip VI, amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor
4, vots en contra 7 i abstencions 1.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer
de 2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 16137/20,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a llibertat
d'expressió i informació, amb el resultat següent:
• Punts 1 i 4: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
8 i abstencions 0.
• Punts 2 i 3: vots emesos 13, vots a favor 1, vots en contra
9 i abstencions 3.

Ordre de Publicació
G)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 de març de 2021, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 15706/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nitrats en els aqüífers de Balears i sector agrari, amb
el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en
contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

2.4. COMPAREIXENCES

D)
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de
2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 11540/20, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la implantació del
professional d'infermeria (infermer o infermera escolar) a tots
els centres educatius de les Illes Balears, amb el resultat
següent: vots emesos 12, vots a favor 1, vots en contra 7 i
abstencions 4.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de març de
2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 13966/20, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a facilitació de la instal·lació de càmeres de seguretat als espais
públics, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor
2, vots en contra 7 i abstencions 4.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença del director de Gestió i Pressuposts del
Servei de Salut de les Illes Balears, Manuel Palomino i
Chacón, davant la Comissió de Salut, sobre les mesures
previstes per part de la Direcció de Gestió i Pressuposts a
curt i mitjà termini per fer front a l'expansió de la COVID19 (RGE núm. 11297/20).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 24 de febrer de 2021, tengué lloc la
compareixença del director de Gestió i Pressuposts del Servei
de Salut de les Illes Balears, Manuel Palomino i Chacón, qui,
acompanyat del director general, de la directora de Coordinació
Administrativa, del director de recursos Humans, del
subdirector de Compres i Logística, del cap del Servei de
Control de Gestió Corporatiu i de l'assessora del Servei de
Salut; del cap de Gabinet de la Conselleria de Salut i Consum
i de l'assessora parlamentària, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de març de
2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 14816/20, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la defensa del Rei

Compareixença del conseller de Medi Ambient i
Territori, sobre l'omissió del Govern de les Illes Balears
davant l'impacte mediambiental dels abocaments irregulars
de les depuradores d'EMAYA a la Badia de Palma (RGE
núm. 15774/20).
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de març de
2021, tengué lloc la compareixença del conseller de Medi
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Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ambient i Territori, qui, acompanyat de la secretària general i
del responsable de Comunicació de la seva conselleria, informà
sobre el tema indicat.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació

No-substanciació de la compareixença de la directora de
l'Alta Inspecció d'Educació a les Illes Balears (RGE núm.
11343/20).

C)
Compareixença del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, sobre la notícia de la imminent
presentació d'un ERO per part de l'empresa mallorquina
Majórica (RGE núm. 15953/20).
A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de març de 2021, tengué lloc la
compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball, qui, acompanyat de la directora general de Treball i de
l'interlocutor parlamentari, informà sobre el tema indicat.

A la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de
2021, no se substancià la compareixença esmentada,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, sobre el recurs
interposat el 26 de juny de 2020 per l'Asociación de Profesores
Libres de Ingeniería Social (PLIS), a causa de la no assistència
de la directora de l'Alta Inspecció d'Educació a les Illes
Balears, atès l'escrit RGE núm. 2024/21.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Debat dels escrits RGE núm. 14261, 15718 i 15741/20,
de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2021, debaté els
escrits esmentats, presentats per la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears, mitjançant els quals es trameten l'Informe
175/2020, de les subvencions i dels contractes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponents als exercicis 20152016; l'Informe 176/2020, del Compte General de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018; i
l'Informe 177/2020, dels comptes anuals de la Universitat de
les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

Acord de compareixença del rector de la Universitat de
les Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat
i Recerca, sobre les mesures extraordinàries posades en
marca per la UIB davant la situació de pandèmia per
COVID-19 (RGE núm. 1112/21).
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de
2021, acordà, per unanimitat, recaptar la presència del rector de
la UIB per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
E)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 1466/21, de sol·licitud que
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears iniciï les actuacions d'investigació en relació
amb el compliment del protocol de vacunació contra la
COVID-19 seguit a les Illes Balears pel que fa a la
vacunació de diverses alts càrrecs polítics.

Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.
15706/20.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de març de
2021, rebutjà, per 6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció,
l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari Popular.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2021, s'ajornà, d'acord
amb l'article 78.2 del Reglament de la cambra, la proposició no
de llei esmentada, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nitrats en els aqüífers de Balears i sector agrari.

Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
març de 2021, admet a tràmit la proposta de resolució
següents, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A)
Proposta de resolució presentada pels Grups
Parlamentaris Popular, Ciudadanos, Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes
Balears, derivada del Pla director de la Cooperació al
Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de març de 2021, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2384/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a política general del Govern de les Illes
Balears en relació amb l'activitat turística.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares interpelAla el Govern de les
Illes Balears, sobre la política general del Govern de les Illes
Balears en relació amb l'activitat turística.
Palma, a 8 de març de 2021
Els diputats
Sergio Rodríguez i Farré
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Sergio Campos i Asensi

1. El Parlament de les Illes Balears dóna per aprovat el
contingut del projecte de Pla Director de la Cooperació per al
Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023 i insta les
diferents institucions afectades a complir les recomanacions i
directrius que s’hi contenen.
2. El Parlament de les Illes Balears, en la mesura del que
permetin les restriccions per la COVID-19, insta el Govern a
continuar, encara que sigui de manera virtual mitjançant vídeos
o vídeo conferència, el programa d’educació per a la
transformació social dins les escoles de Balears i que aquesta
mesura quedi prevista dins el Pla Director de la Cooperació per
al Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en cadascuna de les actuacions a realitzar, tant de
cooperació directa com a través d’entitats, es tingui en compte
l’adaptació a les mesures i restriccions de la COVID-19 i es
prioritzin aquelles que siguin més necessàries tenint en compte
aquest factor.
Palma, a 45 de març de 2021
Margalida Durán i Cladera
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Joan Ferrer i Ripoll
Cristina Mayor i Abad
Miquel Ensenyat i Riutort
Catalina Pons i Salom

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de març de 2021, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2545/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a política del Govern
en relació amb els mitjans de comunicació de les Illes
Balear, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1889/21.
D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 1889/21, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears en relació amb els mitjans de
comunicació de les Illes Balears, la moció següent.
Primer. El Parlament de les Illes Balears reconeix com a
essencial la tasca dels mitjans de comunicació públics i privats,
especialment durant la pandèmia, en favor del dret a la
informació, imprescindible en una societat democràtica.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment de manera íntegra i en tots els
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seus termes, el protocol d’intencions signat, el dia 17 de
desembre de 2019, pel Govern i els grups parlamentaris El
Pi-Proposta per les Illes Balears i MÉS per Menorca, per
augmentar la partida de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears en 2 milions d’euros per millorar les condicions
laborals dels treballadors subcontractats.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la creació d’un conveni col·lectiu que
millori les condicions laborals dels treballadors que fan feina
a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, estiguin o
no contractats directament per IB3, i a tenir més present les
condicions laborals i els drets dels treballadors als plecs de
contractació que es puguin aprovar i fer un seguiment detallat
del seu compliment mentre dura la contractació.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a equiparar els salaris dels treballadors de la
mateixa categoria professional que fan feina a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a decidir, en un termini màxim de sis mesos, la
viabilitat de la internalització dels serveis informatius.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el suport als mitjans de comunicació
privats com a actors fonamentals per fer arribar els continus
canvis en les mesures relatives a la COVID-19 i com a
elements imprescindibles per garantir una societat democràtica
amb accés al dret a la informació i per garantir una societat
construïda sobre el valor del pluralisme polític.
Palma, a 11 de març de 2021
Els diputats
Josep Melià i Ques
Maria Antònia Sureda i Martí
La portaveu
Catalina Pons i Salom

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'ingrés total corresponent al cànon de
sanejament d'ABAQUA a l'illa de Mallorca durant el 2020?
Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

B)
RGE núm. 2400/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés total
corresponent al cànon de sanejament d'ABAQUA a l'illa de
Menorca durant l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'ingrés total corresponent al cànon de
sanejament d'ABAQUA a l'illa de Menorca durant el 2020?
Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

C)
RGE núm. 2401/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés total
corresponent al cànon de sanejament d'ABAQUA a l'illa
d'Eivissa durant l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'ingrés total corresponent al cànon de
sanejament d'ABAQUA a l'illa d'Eivissa durant el 2020?
Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de març de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2399/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés total
corresponent al cànon de sanejament d'ABAQUA a l'illa de
Mallorca durant l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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D)
RGE núm. 2402/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés total
corresponent al cànon de sanejament d'ABAQUA a l'illa de
Formentera durant l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'ingrés total corresponent al cànon de
sanejament d'ABAQUA a l'illa de Formentera durant el 2020?

5238

BOPIB núm. 93 - 19 de març de 2021

Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

H)
RGE núm. 2406/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a
ABAQUA corresponent al cànon de sanejament en el
municipi de Sant Antoni de Portmany durant l'any 2020.

E)
RGE núm. 2403/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a
ABAQUA corresponent al cànon de sanejament en el
municipi d'Eivissa durant l'any 2020.

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

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

Quina quantitat ha ingressar ABAQUA en concepte de
cànon de sanejament al municipi de Sant Antoni de Portmany
durant l'any 2020?
Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

Quina quantitat ha ingressar ABAQUA en concepte de
cànon de sanejament al municipi d'Eivissa durant l'any 2020?
Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

F)
RGE núm. 2404/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a
ABAQUA corresponent al cànon de sanejament en el
municipi de Santa Eulàlia del Riu durant l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

I)
RGE núm. 2407/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a
ABAQUA corresponent al cànon de sanejament en el
municipi de Sant Joan de Labritja durant l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat ha ingressar ABAQUA en concepte de
cànon de sanejament al municipi de Sant Joan de Labritja
durant l'any 2020?

Quina quantitat ha ingressar ABAQUA en concepte de
cànon de sanejament al municipi de Santa Eulàlia del Riu
durant l'any 2020?
Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

G)
RGE núm. 2405/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a
ABAQUA corresponent al cànon de sanejament en el
municipi de Sant Josep de Sa Talaia durant l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat ha ingressar ABAQUA en concepte de
cànon de sanejament al municipi de Sant Josep de Sa Talaia
durant l'any 2020?
Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

J)
RGE núm. 2408/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius
personals que ha destinat el Govern de les Illes Balears a
l'Aeroport de Mallorca per al control dels accessos per mor
de la pandèmia de la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'efectius personals que ha destinat el
Govern de les Illes Balears a l'Aeroport de Mallorca per al
control dels accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19?
Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres
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K)

N)

RGE núm. 2409/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius
personals que ha destinat el Govern de les Illes Balears a
l'Aeroport de Menorca per al control dels accessos per mor
de la pandèmia de la COVID-19.

RGE núm. 2412/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius
personals que ha destinat el Govern de les Illes Balears al
Port d'Alcúdia per al control dels accessos per mor de la
pandèmia de la COVID-19.

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

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

Quin és el nombre d'efectius personals que ha destinat el
Govern de les Illes Balears a l'Aeroport de Menorca per al
control dels accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19?

Quin és el nombre d'efectius personals que ha destinat el
Govern de les Illes Balears al Port d'Alcúdia per al control dels
accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19?

Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

L)

O)

RGE núm. 2410/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius
personals que ha destinat el Govern de les Illes Balears a
l'Aeroport d'Eivissa per al control dels accessos per mor de
la pandèmia de la COVID-19.

RGE núm. 2413/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius
personals que ha destinat el Govern de les Illes Balears al
Port de Maó per al control dels accessos per mor de la
pandèmia de la COVID-19.

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

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

Quin és el nombre d'efectius personals que ha destinat el
Govern de les Illes Balears a l'Aeroport d'Eivissa per al control
dels accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19?

Quin és el nombre d'efectius personals que ha destinat el
Govern de les Illes Balears al Port de Maó per al control dels
accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19?

Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

M)

P)

RGE núm. 2411/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius
personals que ha destinat el Govern de les Illes Balears al
Port de Palma per al control dels accessos per mor de la
pandèmia de la COVID-19.

RGE núm. 2414/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius
personals que ha destinat el Govern de les Illes Balears al
Port d'Eivissa per al control dels accessos per mor de la
pandèmia de la COVID-19.

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

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

Quin és el nombre d'efectius personals que ha destinat el
Govern de les Illes Balears al Port de Palma per al control dels
accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19?

Quin és el nombre d'efectius personals que ha destinat el
Govern de les Illes Balears al Port d'Eivissa per al control dels
accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19?

Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres
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Q)

T)

RGE núm. 2415/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius
personals que ha destinat el Govern de les Illes Balears al
Port de La Savina per al control dels accessos per mor de
la pandèmia de la COVID-19.

RGE núm. 2423/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
venda de llet crua a les ramaderies de Balears (1).

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

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.
Té intenció el Govern de les Illes Balears d'autoritzar la
venda de llet crua a les ramaderies de Balears?

Quin és el nombre d'efectius personals que ha destinat el
Govern de les Illes Balears al Port de La Savina per al control
dels accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19?
Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

U)
RGE núm. 2424/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
venda de llet crua a les ramaderies de Balears (2).

R)
RGE núm. 2417/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ampliació dels fons d'ajuda pel vehicle elèctric
(MOVES II).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 requisits exigirà el Govern de les Illes Balears a les
ramaderies de Balears per a la venda de llet crua?
Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Ha sol·licitat la Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius o el Govern balear l'ampliació dels fons
d'ajuda pel vehicle elèctric conegut com MOVES II?
Palma, a 9 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

V)
RGE núm. 2425/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
flexibilització de les condicions en matèria d'higiene de la
producció i la comercialització dels productes alimentaris.

S)
RGE núm. 2418/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a absència de Balears dins la Resolució de 3 de
març de 2021 de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi
Energètic en relació amb el Programa MOVES II.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A què respon per a la Conselleria de Transició Energètica
i Sectors Productius que les Balears no siguin dins la Resolució
de 3 de març de 2021 de l'Institut per a la Diversificació i
Estalvi Energètic en relació amb el Programa MOVES II (BOE
de 6 de març de 2021)?
Palma, a 9 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

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.
Com i quan aplicarà el Govern de les Illes Balears el reial
decret 1086/2020, de 9 de desembre, que regula i flexibilitza
determinades condicions d'aplicació de les disposicions de la
UE en matèria d'higiene de la producció i la comercialització
dels productes alimentaris i es regulen activitats excloses dels
seu àmbit d'aplicació?
Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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W)

Z)

RGE núm. 2426/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
requisits per a la venda de llet crua.

RGE núm. 2429/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
venda de producte local (3).

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

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

Ha fixat la Conselleria de Salut els requisits per a la venda
de llet crua a les ramaderies de Balears?

Quins han estat els resultats, durant el 2020, de les
actuacions del Govern per fomentar, impulsar i donar suport a
la venda de producte local del sector agroalimentari de les
Balears?

Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

X)
RGE núm. 2427/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
venda de producte local (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears, durant el 2020, per fomentar, impulsar i donar suport
a la venda de producte local del sector agroalimentari de les
Balears?
Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AA)
RGE núm. 2430/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
venda de producte local (4).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines quantitats ha destinat el Govern de les Illes Balears,
durant el 2020, a les actuacions per fomentar, impulsar i donar
suport a la venda de producte local del sector agroalimentari de
les Balears?
Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Y)
RGE núm. 2428/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
venda de producte local (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines empreses s'han beneficiat, durant el 2020, de les
actuacions del Govern de les Illes Balears per fomentar,
impulsar i donar suport a la venda de producte local del sector
agroalimentari de les Balears?
Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AB)
RGE núm. 2431/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
venda de producte local (5).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previst realitzar el 2021 el Govern de
les Illes Balears per fomentar, impulsar i donar suport a la
venda de producte local del sector agroalimentari de les
Balears?
Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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AC)
RGE núm. 2432/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultats obtinguts amb la Direcció general de Polítiques
per a la Sobirania Alimentària.
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 resultats ha obtingut el Govern de les Illes Balears
amb la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania
Alimentària?
Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AF)
RGE núm. 2435/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
termini per a la presentació de sol·licituds a la línia
d'inversions en explotacions agràries que pertany al PDR
per al 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.
Quan obrirà el Govern de les Illes Balears el termini per a
la presentació de sol·licituds a la línia d'inversions en
explotacions agràries que pertany al PDR per al 2021?
Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AD)
RGE núm. 2433/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou sistema de tramitació i pagament de la línia
d'inversions en explotacions agràries, que pertany al PDR,
per al període 2021-2027.

AG)
RGE núm. 2436/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament del termini per a la presentació de sol·licituds a
la línia d'inversions en explotacions agràries.

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.

En què consisteix el nou sistema de tramitació i pagament
de la línia d'inversions en explotacions agràries, que pertany al
PDR, per al període 2021-2027, tal com van anunciar la
Conselleria d'Agricultura i el FOGAIBA el 9 de maig de 2020?

Tornarà a tacar enguany el Govern de les Illes Balears el
període de presentació de sol·licituds per a la línia d'inversions
en explotacions agràries que pertany al PDR abans que finalitzi
el termini de convocatòria com va fer el 2020?

Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AE)
RGE núm. 2434/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mitjans i recursos destinats enguany pel Govern de les Illes
Balears a la línia d'inversions en explotacions agràries, que
pertany al PDR.
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 mitjans i recursos destina enguany el Govern de les
Illes Balears a la línia d'inversions en explotacions agràries, que
pertany al PDR?
Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AH)
RGE núm. 2437/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de
protecció oficial de l'illa d'Eivissa que estan ocupats
il·legalment a data 9 de març de 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants habitatges de protecció oficial de l'illa d'Eivissa
estan ocupats il·legalment a data 9 de març de 2021? Feu-ne la
relació per illa i municipi.
Palma, a 9 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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AI)
RGE núm. 2438/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de
protecció oficial de l'illa de Formentera que estan ocupats
il·legalment a data 9 de març de 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants habitatges de protecció oficial de l'illa de
Formentera estan ocupats il·legalment a data 9 de març de
2021? Feu-ne la relació per illa i municipi.
Palma, a 9 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AJ)
RGE núm. 2439/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de
protecció oficial de l'illa de Mallorca que estan ocupats
il·legalment a data 9 de març de 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants habitatges de protecció oficial de l'illa de Mallorca
estan ocupats il·legalment a data 9 de març de 2021? Feu-ne la
relació per illa i municipi.
Palma, a 9 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AK)
RGE núm. 2440/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de
protecció oficial de l'illa de Menorca que estan ocupats
il·legalment a data 9 de març de 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants habitatges de protecció oficial de l'illa de Menorca
estan ocupats il·legalment a data 9 de març de 2021? Feu-ne la
relació per illa i municipi.
Palma, a 9 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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AL)
RGE núm. 2442/21, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reparació
de les goteres de l'IES Pascual Calbó i Caldés de Maó.
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.
Sr. Conseller d'Educació, quan té previst la conselleria
reparar les goteres de l'IES Pascual Calbó i Caldés de Maó?
Palma, a 9 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AM)
RGE núm. 2443/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reintegrament per part del Govern d'import de 37,5 milions
d'euros en concepte de no-justificació de subvencions
davant el Govern central.
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 Ministeri de Foment el 2018 va resoldre iniciar la
tramitació per al reintegrament d'import de part de subvencions
que s'havia destinat a la nostra comunitat autònoma. Aquesta
decisió va ser impugnada pel Govern, que va portar el cas
davant l'Audiència Nacional. Finalment, s'ha conegut aquests
dies que la decisió judicial s'ha pronunciat a favor de l'Estat,
per la qual cosa la CAIB haurà de reintegrar un import de 37'5
milions d'euros.
Quin import exacte, en quins terminis i en quin exercici
pressupostari procedirà el Govern de les Illes Balears, a
transferir l'import reclamat pel Govern d'Espanya d'acord amb
la sentència de l'Audiència Nacional?
En quina mesura afecta aquesta sentència el pressupost de
la CAIB de 2021, per dur a terme l'execució de les mesures
acordades i anunciades a cadascuna de les seccions i centres de
cost, especialment davant les mesures de resposta enfront de la
pandèmia COVID-19?
Palma, a 9 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AN)
RGE núm. 2449/21, de la diputada Antònia Martín i
Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
millores de la unitat bàsica de salut del Port de Pollença.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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La unitat bàsica del Port de Pollença ha de menester
millores importants de les seves condicions físiques per poder
donar una atenció sanitària de qualitat a la població d'aquest
nucli.
Quina planificació té l'Ibsalut per dur a terme les reformes
substancials que ha de menester aquesta UBS?
Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

AO)
RGE núm. 2476/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de sol·licitud
de tramitació d'instal·lacions de producció d'energia
elèctrica a partir de fonts renovables projectades a
Menorca i formulades durant l'any 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de sol·licituds de tramitació
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts
renovables projectades a Menorca i formulades durant l'any
2016? Sol·licitam que, per a cada sol·licitud, es detalli la raó
social de l'interessat, la data de sol·licitud, el municipi on es
preveu la instal·lació i l'estat de la tramitació.
Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AP)
RGE núm. 2477/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de sol·licitud
de tramitació d'instal·lacions de producció d'energia
elèctrica a partir de fonts renovables projectades a
Menorca i formulades durant l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de sol·licituds de tramitació
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts
renovables projectades a Menorca i formulades durant l'any
2017? Sol·licitam que, per a cada sol·licitud, es detalli la raó
social de l'interessat, la data de sol·licitud, el municipi on es
preveu la instal·lació i l'estat de la tramitació.
Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AQ)
RGE núm. 2478/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de sol·licitud
de tramitació d'instal·lacions de producció d'energia
elèctrica a partir de fonts renovables projectades a
Menorca i formulades durant l'any 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.
Quina és la relació de sol·licituds de tramitació
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts
renovables projectades a Menorca i formulades durant l'any
2018? Sol·licitam que, per a cada sol·licitud, es detalli la raó
social de l'interessat, la data de sol·licitud, el municipi on es
preveu la instal·lació i l'estat de la tramitació.
Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AR)
RGE núm. 2479/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de sol·licitud
de tramitació d'instal·lacions de producció d'energia
elèctrica a partir de fonts renovables projectades a
Menorca i formulades durant l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de sol·licituds de tramitació
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts
renovables projectades a Menorca i formulades durant l'any
2019? Sol·licitam que, per a cada sol·licitud, es detalli la raó
social de l'interessat, la data de sol·licitud, el municipi on es
preveu la instal·lació i l'estat de la tramitació.
Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AS)
RGE núm. 2480/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de sol·licitud
de tramitació d'instal·lacions de producció d'energia
elèctrica a partir de fonts renovables projectades a
Menorca i formulades durant l'any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de sol·licituds de tramitació
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts
renovables projectades a Menorca i formulades durant l'any
2020? Sol·licitam que, per a cada sol·licitud, es detalli la raó

BOPIB núm. 93 - 19 de març de 2021
social de l'interessat, la data de sol·licitud, el municipi on es
preveu la instal·lació i l'estat de la tramitació.
Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AT)
RGE núm. 2500/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a disponibilitat dels doblers acumulats pel Consorci
de Places Turístiques.
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.
Dels doblers que té acumulats el Consorci de Places
Turístiques quants estan compromesos i quants disponibles per
a noves convocatòries?
Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

AU)
RGE núm. 2510/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recuperació de l'activitat ordinària i la presencialitat a les
unitats bàsiques i centres de salut així com la consulta
hospitalària.
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.
Atès que les dades epidemiològiques durant el mes de març
demostren una reducció important de casos d'incidència i
positivitat; atesa la repercussió negativa cap als pacients i en
general, els usuaris del Servei de Salut, del fet de restringir
l'assistència presencial en les UB i CS; atesa la no-formació, ni
disposició de recursos facilitats als usuaris per a una
comunicació i interacció adequades amb el personal sanitari per
a la 'teleassistència, telemedicina':
Quin pla d'actuació, calendarització i mesures concretes
adopta el Servei de Salut per recuperar de manera immediata
l'atenció ordinària de manera presencial als usuaris de les seves
UB i CS?
Palma, a 11 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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AV)
RGE núm. 2511/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
implementació de la gestió i servei de teleassistència
(telemedicina) a l'usuari 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.
Des del Servei de Salut i la Conselleria de Salut i Consum,
s'ha afirmat que la teleassistència, telemedicina, respecte
d'Atenció Primària per a l'usuari, "ha arribat per quedar".
S'ha informat que el Servei de Salut ha implementat equips
informàtics i de comunicació per atendre usuaris des del seu
domicili en aspectes que no requereixin caràcter d'assistència
ambulatòria, urgència, etc.
Atès que un gran nombre d'usuaris de l'Atenció Primària,
són persones majors, persones migrades (amb la seva diversitat
cultural i idiomes):
1. Quines mesures ha previst el Govern per assegurar una
correcta atenció sanitària telemàtica, per a col·lectius que tenen
dificultats de comunicació, no habilitats per a la comunicació
no presencial, i que pot afectar que els professionals obtenguin
una informació clara i veraç per establir un diagnòstic?
2. Quin pla i pressupost ha programat el Govern per facilitar la
formació així com l'equipament adequat, perquè els usuaris del
Servei de Salut puguin accedir de manera eficaç i segura a la
teleassistència-telemedicina amb el personal sanitari del seu
centre de Salut?

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

AW)
RGE núm. 2546/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
disfuncions en l'emissió i la renovació de la targeta
sanitària individual per a l'accés a les prestacions 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 Servei de Salut posa a la disposició dels usuaris tramitar
la renovació de la TS (targeta sanitària) via telemàtica quan es
disposi de Certificat edigital (DNI electrònic o un altre).
La web IBSALUT facilita formulari (ex. SOL·LICITUD
DE TARGETA SANITÀRIA CODI SIA :1 9 9 8 5 5 5) que
s'emplena en línia i es registra telemàticament facilitant a
l'usuari (sol·licitant) un codi/núm. registre.
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Després de més de 10 dies de no obtenir resposta ni via
mail, ni telemàtica, telefònica o similar des del gestor
(IBSALUT), l'usuari crida al seu Centre de Salut per informarse de l'estat de la seva tramitació, i aquest li manifesta:
• "no saben si aquestes targetes arriben a algun lloc" i
recomanen que es demani de nou cita de manera presencial
en el mateix centre de salut per sol·licitar la renovació de la
targeta, és a dir, iniciar de nou el procediment.
• "estem rebent més cridades d'aquests casos. Així que per
agilitar, recomanem que es demani cita prèvia per acudir i
tramitar presencialment".
Davant les disfuncions en el procediment, la falta
d'informació que tenen els que atenen el telèfon des dels centres
de salut, la confusió i el perjudici als usuaris enfront de la
gestió d'aquest tràmit:

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

AY)
RGE núm. 2550/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunes del lot d'AstraZeneca que s'han subministrat a
Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1. Quin coneixement té el Servei de Salut i la Conselleria de
Salut i Consum sobre aquesta situació en la tramitació d'un
document oficial?

S'informa que del lot suposadament núm. ABV 5300 de la
vacuna AstraZeneca, que ha estat retirat preventivament en
alguns països de la UE, part de les dosis han estat inoculades a
Formentera.

2. Quins protocols ha establert el Servei de Salut a la disposició
de l'atenció telefònica dels operaris d'informar els usuaris sobre
la tramitació electrònica de la TS?

Quina informació té la Conselleria de Salut i Consum sobre
els possibles efectes de les dosis aplicades sobre aquest lot
específic?

3. A l'efecte de garanties i seguretat en el tractament i
l'emmagatzematge de les dades dels usuaris que tramiten la
sol·licitud de renovació TS, quina resposta es dóna als
sol·licitants/usuaris que no reben informació de l'estat actual de
la tramitació de la seva sol·licitud?

Quines mesures pren sobre aquest tema el Servei de Salut
de les Illes Balears?

4. Quin servei, persones de l'Ibsalut o, en cas d'externalitzar-se
el servei, quina empresa-entitat és la responsable de la gestió i
la tramitació de la sol·licitud d'expedició de la TS?
Palma, a 12 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AX)
RGE núm. 2547/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunes del lot d'AstraZeneca que s'han subministrat a
Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'informa que del lot suposadament núm. ABV 5300 de la
vacuna AstraZeneca, que ha estat retirat preventivament en
alguns països de la UE, part de les dosis han estat inoculades a
Eivissa.
Quina informació té la Conselleria de Salut i Consum sobre
els possibles efectes de les dosis aplicades sobre aquest lot
específic?
Quines mesures pren sobre aquest tema el Servei de Salut
de les Illes Balears?

Palma, a 15 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AZ)
RGE núm. 2551/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunes del lot d'AstraZeneca que s'han subministrat a
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'informa que del lot suposadament núm. ABV 5300 de la
vacuna AstraZeneca, que ha estat retirat preventivament en
alguns països de la UE, part de les dosis han estat inoculades a
Menorca.
Quina informació té la Conselleria de Salut i Consum sobre
els possibles efectes de les dosis aplicades sobre aquest lot
específic?
Quines mesures pren sobre aquest tema el Servei de Salut
de les Illes Balears?
Palma, a 15 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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BA)
RGE núm. 2552/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunes del lot d'AstraZeneca que s'han subministrat a
Mallorca.
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Palma, a 15 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

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.

BD)
RGE núm. 2555/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió d'ampliar l'oferta d'assignatures
optatives a les diferents modalitats de batxillerat.

S'informa que del lot suposadament núm. ABV 5300 de la
vacuna AstraZeneca, que ha estat retirat preventivament en
alguns països de la UE, part de les dosis han estat inoculades a
Mallorca.

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

Quina informació té la Conselleria de Salut i Consum sobre
els possibles efectes de les dosis aplicades sobre aquest lot
específic?

Té previst la Conselleria d'Educació, de cara al pròxim curs,
oferir noves assignatures optatives més relacionades amb cada
modalitat de batxillerat o canviar el currículum, perquè la
matèria que s'imparteix estigui més relacionada amb la
modalitat de batxillerat?

Quines mesures pren sobre aquest tema el Servei de Salut
de les Illes Balears?
Palma, a 15 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BB)
RGE núm. 2553/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió d'ampliar l'oferta d'assignatures
optatives al batxillerat de socials i humanitats.
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 el cas del batxillerat de socials i humanitats té previst la
Conselleria d'Educació, de cara al pròxim curs, oferir noves
assignatures optatives més relacionades amb aquesta modalitat
de batxillerat?
Palma, a 15 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 15 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BE)
RGE núm. 2556/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
augment del risc d'exclusió social infantil a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En 2020, segons anuncia UNICEF Comitè Balears, el 26%
dels nins de la nostra comunitat autònoma es trobava en risc
d'exclusió social. El 2021, segons l'entitat, ha augmentat al
33%.
El nostre grup parlamentari ha demanat la compareixença
del director de l'OBIA per informar, entre altres qüestions,
sobre l'impacte causat per la pandèmia de la COVID-19 en els
nens i adolescents de les Illes.
Davant aquest constatat increment de la situació de risc,
especialment greu en les famílies amb nens:

BC)
RGE núm. 2554/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió de reintroduir com a assignatura troncal
o optativa l'assignatura d'Història de les Illes Balears al
batxillerat.
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.
Preveu la Conselleria d'Educació, de cara al pròxim curs,
reintroduir com a assignatura troncal o optativa l'assignatura
d'Història de les Illes Balears al batxillerat?

Quines mesures noves i concretes està adoptant el Govern
per pal·liar aquest augment de pobresa "infantil", i reduir els
riscos que aquesta s'incrementi a la nostra comunitat autònoma?
Quines estratègies de coordinació, òrgans de participació
del tercer sector de la intervenció social, quina i quantes
reunions interdepartamentals, ha tingut el Govern per donar
respostes a aquesta greu situació, des d'1 gener de 2020 a 15 de
març de 2021?
Palma, a 15 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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BF)
RGE núm. 2561/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació del
Consorci Penya-segats del Port de Maó.
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 Direcció General de Transport Marítim i Aeri gestiona
el seu pressupost a través dels programes de Ports i transport
marítim (522A) i d'Aeroports i transport aeri (522B).
Segons els pressupostos es té previst reactivar el Consorci
Penya-segats del Port de Maó amb la incorporació de
15.000.000,00 euros per part de l'Autoritat Portuària, per als
projectes d'estabilització del talús de la zona portuària.

Palma, a 15 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

BI)
RGE núm. 2564/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de totes les promocions d'habitatges HPO a l'illa de
Formentera a data 15 de març de 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució a dia 15 de març de 2021 de
cadascuna de les promocions iniciades dels habitatges d'HPO
a l'illa de Formentera? Feu-ne la relació per municipis.

Amb quina situació es troba la reactivació del Consorci?
Palma, a 15 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

Palma, a 15 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
BJ)
BG)
RGE núm. 2562/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per
habitatge.

RGE núm. 2565/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de totes les promocions d'habitatges HPO a l'illa de
Mallorca a data 15 de març de 2021.

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

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.

Respecte del programa d'Habitatge, com a fites principals,
continuarà amb la tramitació del Pla estatal d'habitatge
2018-2021 i es canalitzaran les ajudes per un import de
8.928.000,00 euros; així com també desenvoluparan la Llei
d'habitatge de les Illes Balears.

Quin és l'estat d'execució a dia 15 de març de 2021 de
cadascuna de les promocions iniciades dels habitatges d'HPO
a l'illa de Mallorca? Feu-ne la relació per municipis.

Quins ajuts s'han rebuts a dia d’avui? Feu-ne una relació.
Palma, a 15 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

BH)
RGE núm. 2563/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de totes les promocions d'habitatges HPO a l'illa d'Eivissa
a data 15 de març de 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució a dia 15 de març de 2021 de
cadascuna de les promocions iniciades dels habitatges d'HPO
a l'illa d'Eivissa? Feu-ne la relació per municipis.

Palma, a 15 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

BK)
RGE núm. 2566/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de totes les promocions d'habitatges HPO a l'illa de
Menorca a data 15 de març de 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució a dia 15 de març de 2021 de
cadascuna de les promocions iniciades dels habitatges d'HPO
a l'illa de Menorca? Feu-ne la relació per municipis.
Palma, a 15 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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C)
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 2605/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació de la
implantació del servei del 061 a Formentera.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de març de 2021, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina és la planificació de la implantació del servei del 061
a Formentera per al present any?
Palma, a 16 de març de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

A)
RGE núm. 2557/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació sanitària i
mesures acordades a Menorca.
D)
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.
Considera que les mesures acordades pel Govern dia 12 de
març s'ajusten a la situació sanitària de Menorca?
Palma, a 15 de març de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

RGE núm. 2637/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures d'impuls de la col·laboració públicoprivada per
incrementar el parc d'habitatge social i assequible.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quines mesures
planteja el Govern d'impuls de la col·laboració públicoprivada
per incrementar el parc d'habitatge social i assequible?

B)
Palma, a 24 de febrer de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

RGE núm. 2558/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
gestió de les ajudes directes per als sectors afectats per la
crisi.
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.

E)

Sra. Armengol, com gestionarà el Govern el paquet d'ajudes
directes per als sectors afectats per la crisi?

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.

Palma, a 15 de març de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de març de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

RGE núm. 2638/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a compliment de restriccions dels turistes
per Setmana Santa.

Sra. Presidenta, c om pensa fer complir les restriccions als
turistes que s'allotgin als establiments de les Illes Balears
aquesta Setmana Santa?
Palma, a 17 de març de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
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F)

I)

RGE núm. 2639/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a tornada a la normalitat dels
centres de salut.

RGE núm. 2674/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
vacunació COVID-19.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera, si segueixen les dades actuals de COVID19, tenen previst retornar a la normalitat els centres de salut?

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, quan creu que estarà immunitzada la
població de Balears enfront de la COVID-19?
Palma, a 17 de març de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 17 de març de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
J)
G)
RGE núm. 2672/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures d'agilitació
administrativa per garantir que els prop de 1.000 milions
d'euros en ajuts directes arribin a les empreses.
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.
Quines mesures d'agilitació administrativa implementarà el
Govern per garantir que els prop de 1.000 milions d'euros en
ajuts directes arribin el més prest possible a les empreses?

RGE núm. 2675/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ajudes a tots els sectors productius.
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. Yllanes, destinaran ajudes a tots els sectors productius
que han reduït la seva activitat a conseqüència de la gestió de
la pandèmia?
Palma, a 17 de març de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Palma, a 17 de març de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
K)
H)
RGE núm. 2673/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
activitats d'educació en el temps lliure per part de les
entitats infantils i juvenils.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera, quines mesures ha pres la Conselleria
d'Assumptes Socials i Esports per tal que les entitats infantils
i juvenils puguin dur a terme les seves activitats d'educació en
el temps lliure amb motiu de les vacances de Setmana Santa i
de l'estiu?
Palma, a 17 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

RGE núm. 2676/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a instal·lació a
Menorca d'una planta fotovoltaica.
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 Transició Energètica, quan té previst el
Govern donar compliment al mandat parlamentari de 3
d'octubre de 2019 en relació amb la instal·lació a Menorca
d'una planta fotovoltaica?
Palma, a 17 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

BOPIB núm. 93 - 19 de març de 2021

5251

L)

O)

RGE núm. 2677/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació ciutadana en el projecte de pla de gestió
Natura 2000 de la costa de Llevant de Mallorca.

RGE núm. 2680/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sectors i empreses exclosos de les mesures del reial decret
llei 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la
solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la
COVID-19.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Medi Ambient, quin grau de participació
ciutadana té el projecte de pla de gestió Natura 2000 de la costa
de Llevant de Mallorca?
Palma, a 17 de març de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

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. Yllanes, quina valoració fa el Govern de les Illes
Balears dels sectors i les empreses exclosos de les mesures del
Reial decret llei 5/2021, de mesures extraordinàries de suport
a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la
COVID-19?
Palma, a 17 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

M)
RGE núm. 2678/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment igualitari de les mesures de restricció durant
la Setmana Santa pel que fa als turistes i residents.
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 de Model Econòmic, Turisme i Treball,
quines mesures de coordinació aplicarà el Govern per garantir
un compliment igualitari de les mesures de restricció durant la
Setmana Santa pel que fa als turistes i residents?

P)
RGE núm. 2681/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vacunació dels docents.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com garanteix el Govern la vacunació dels docents?
Palma, a 17 de març de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

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

N)

Q)

RGE núm. 2679/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació de
l'economia de les Illes Balears.

RGE núm. 2682/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
denúncies de violència masclista a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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, 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 de Model Econòmic, considera que el Decret
d'ajudes aprovat pel Govern de l'Estat és suficient per reactivar
l'economia de les Illes Balears?

Per quina raó les Illes Balears encapçala el nombre de
denúncies de violència masclista, molt per sobre de la mitjana
nacional?

Palma, a 17 de març de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 17 de març de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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R)
3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

RGE núm. 2683/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recuperació total de l'atenció primària presencial.

Ordre de Publicació
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.

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

Sra. Consellera de Salut, quan té previst recuperar totalment
l'atenció primària presencial?
Palma, a 17 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

S)
RGE núm. 2684/21, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
immunització del 70% de la població el mes de juny.
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 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2487/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a audiències d'IB3 Ràdio, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines audiències té IB3 Ràdio?

Sra. Armengol, continua mantenint que el 70% de la
població de les Illes Balears estarà immunitzada el mes de
juny?
Palma, a 17 de març de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

T)
RGE núm. 2685/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reactivació turística.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, com valora els esforços del Govern per a la
reactivació turística?
Palma, a 17 de març de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Palma, a 10 de març de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 2502/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament del sector audiovisual, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Sr. Manresa, creu que IB3 ha promogut el creixement i el
desenvolupament del sector audiovisual en el territori balear?
Palma, a 11 de març de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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C)
RGE núm. 2504/21, de la diputada Maria Esperança
Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a percentatge de cobertura de l'esport femení,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Davant la diferència del percentatge de cobertura de l'esport
femení i respecte de l'esport masculí, l'ens de la Radiotelevisió
de les Illes Balears oferirà una cobertura equitativa?

F)
RGE núm. 2507/21, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a promoció de l'esport femení, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines són les mesures que prendrà l'ens públic per
promocionar i donar més difusió a l'esport femení de les Illes
Balears?

Palma, a 11 de març de 2021
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis

Palma, a 11 de març de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

D)
RGE núm. 2505/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
acreditacions dels professionals dels serveis informatius
d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Per quin motiu a les acreditacions dels professionals que
treballen a l'EPRTVIV (periodistes, càmeres, realitzadors,
tècnics, ...) més apareix el nom de l'empresa contractista, en
aquest cas, Dalton Audiovisual Services SLU i no el d'IB3?

G)
RGE núm. 2508/21, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tertúlies polítiques presencials tant a IB3 Ràdio
com a IB3 Televisió, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
En quina situació es troben les tertúlies polítiques
presencials tant a IB3 Ràdio com a IB3 Televisió?
Palma, a 9 de març de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

Palma, a 11 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
H)
E)
RGE núm. 2506/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estratègia
per arribar al públic infantil i juvenil, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quina és l'estratègia d'IB3 per arribar al públic infantil i
juvenil?
Palma, a 11 de març de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

RGE núm. 2509/21, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a representació a nivell de continguts de les
diferents illes, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Creu vostè que les diferents illes estan suficientment
representades a nivell de continguts dins IB3?
Palma, a 11 de març de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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I)

L)

RGE núm. 2514/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
"Dones" a IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

RGE núm. 2517/21, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiència i funcionament on line, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

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

Per què s'ha suprimit el programa "Dones" d'IB3 Ràdio?
Palma, a 11 de març de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

Quina valoració fa de l'audiència i del funcionament dels
continguts on line a la web i, en especial, a la nova APP d'IB3?
Palma, a 11 de març de 2021
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

J)
RGE núm. 2515/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissions en temps
de pandèmia: "La vida a Son Espases", davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quina valoració fa la direcció de l'EPRTVIB de les
emissions relacionades amb l'any de pandèmia COVID-19
viscut des dels hospitals de les Illes, principalment mitjançant
el documental "La vida a Son Espases" i la programació
especial informativa del divendres 12 de març?

M)
RGE núm. 2518/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació de
l'EPRTVIB a la cultura de la solidaritat i la cooperació,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Les polítiques de cooperació del Govern de les Illes Balears
compleixen 20 anys de trajectòria, avui l'actual crisi migratòria
marca l'actualitat social global, com participa l'EPRTVIB a la
cultura de la solidaritat i la cooperació?

Palma, a 11 de març de 2021
El diputat
Jordi Marí i Tur

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

K)
RGE núm. 2516/21, de la diputada Irene Triay i
Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
possibilitats i previsió de la nova unitat mòbil de ràdio,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines possibilitats i quina previsió de continguts tenen
pensades amb la nova unitat mòbil d'IB3 Ràdio?
Palma, a 11 de març de 2021
La diputada
Irene Triay i Fedelich

3.13. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de març de 2021, admet a tràmit les preguntes
d'iniciativa ciutadana següents.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2533/21, del Sr. Guillermo Amengual
Cantallops, relativa a creació de l'Oficina de Protecció
Animal.
D'acord amb l'establert a les Instruccions de la Mesa
relatives a la tramitació de les preguntes d'iniciativa ciutadana
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i als articles 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 203, 172, 174.1 i 180.2 del Reglament de la
cambra, es presenta la pregunta d'iniciativa ciutadana per tal
que sigui assumida, si n'és el cas, per un diputat o diputada de
la cambra.
Atès que a Mallorca cada dia hi ha més casos de
maltractament i tortura animal i atès que un clam ciutadà ho
sol·licita de manera reiterada, pensa crear el Govern de les Illes
Balears l'Oficina de Protecció Animal?
Palma, a 11 de març de 2021
Guillermo Amengual Cantallops
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Palma, a 11 de març de 2021
Guillermo Amengual Cantallops

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de març de 2021, admet a tràmit la proposició no de llei
següent, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 2534/21, del Sr. Guillermo Amengual
Cantallops, relativa a abolició del correbou de Fornalutx.
D'acord amb l'establert a les Instruccions de la Mesa
relatives a la tramitació de les preguntes d'iniciativa ciutadana
i als articles 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 203, 172, 174.1 i 180.2 del Reglament de la
cambra, es presenta la pregunta d'iniciativa ciutadana per tal
que sigui assumida, si n'és el cas, per un diputat o diputada de
la cambra.
Atès que Mallorca avança cap a una societat respectuosa
amb les animals, atès que el maltractament i l'explotació dels
animals cada dia té major repulsa ciutadana, atès que a la
legislatura passada es va prometre l'abolició del correbou de
Fornalutx i atès que la majoria dels ciutadans de Mallorca estan
en contra del maltractament animal, pensa el Govern abolir
definitivament el correbou de Fornalutx?
Palma, a 11 de març de 2021
Guillermo Amengual Cantallops

C)
RGE núm. 2535/21, del Sr. Guillermo Amengual
Cantallops, relativa a abolició dels espectacles amb animals
a Marineland.
D'acord amb l'establert a les Instruccions de la Mesa
relatives a la tramitació de les preguntes d'iniciativa ciutadana
i als articles 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 203, 172, 174.1 i 180.2 del Reglament de la
cambra, es presenta la pregunta d'iniciativa ciutadana per tal
que sigui assumida, si n'és el cas, per un diputat o diputada de
la cambra.
Atès el sofriment que pateixen els animals en captivitat, atès
que els animals salvatges han nascut per ser lliures i no tancats
per a tota la vida en una presó de cristall, atès que cada vegada
hi ha un major sentiment per part de la ciutadania cap a la
protecció dels animals i atès que Mallorca es va declarar amiga
dels animals el 2015, abolirà el Govern de les Illes Balears, ja
que té competències sobre benestar animal, els espectacles amb
animals a Marineland?

A)
RGE núm. 2498/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compartir la propietat intel·lectual de
la vacuna COVID-19 i garantir l'equitat i l'accés.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
La crisi del coronavirus ha despertat vells fantasmes sobre
la possibilitat d'una catàstrofe que afecti els més desafavorits.
Per evitar-la, és necessari despullar-se de prejudicis i, sobretot,
fer feina de manera decidida per reduir les desigualtats. Així,
la vacuna contra la COVID-19 ha d'arribar a cada racó del món
sense excepcions. De fet, no acabarem amb la pandèmia que
vivim fins que tothom hagi rebut les dosis corresponents. En
aquest sentit, la vacuna no pot estar lligada a patents, beneficis
empresarials i especulacions dels més poderosos.
Malauradament, ara per ara, segons denuncia l'ONG Metges
sense Fronteres, els països rics acaparen més d'un 99% de les
dosis de la vacuna de la COVID-1: D'un total de més de 27,2
milions de dosis de la vacuna de Pfizer lliurades fins ara, els
països rics acumulen un 99,3%, els estats d'ingressos mitjans
només han rebut un 0,0009% i els països en vies de
desenvolupament, cap.
Davant d'aquest panorama, i per no repetir errors del passat
com ha ocorregut amb el VIH o l'èbola, cal apostar per la
suspensió de patents COVID-19 per tal d'augmentar la
producció de vacunes amb l'entrada de més fabricants. Només
així es podran distribuir les vacunes de manera equitativa i no
segons qui pot pagar més.
No seria la primera vegada que els membres de l'OMC
(Organització Mundial del Comerç) han pres una decisió al
respecte. L'any 2001, en plena pandèmia del VIH/sida, els
estats van arribar a un consens per a una exempció relacionada
amb el paràgraf 6 de la Declaració de Doha sobre l'Acord sobre
els ADPIC i la salut pública. L'exempció va establir un
mecanisme per a permetre als països que produïen
medicaments genèrics sota una llicència obligatòria
subministrar els fàrmacs a altres països que no disposaven de
la capacitat de fabricació necessària per a produir-los ells
mateixos.
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Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
proposa la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
reconèixer la vacuna com un bé públic, així com la necessitat
de compartir la propietat intel·lectual per afrontar la pandèmia
de manera global i garantir-ne l'equitat i l'accés.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
donar suport davant els organismes internacionals que calguin
a la proposta de compartir el coneixement científic
desenvolupat per combatre la COVID-19.
Palma, a 10 de març de 2021
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de març de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2386/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a vacunació dels treballadors essencials majors de
55 anys, davant la Comissió de Salut (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Vacunació de tots els
treballadors essencials, amb independència de l'edat, de manera
immediata davant el risc al qual estan exposats amb motiu de
la crisi sanitària, contagi i transmissió de la COVID-19.
El Ministeri de Sanitat ha establert una estratègia de
vacunació que determina que la vacunació contra la COVID-19
es realitzi per criteris d'edat i no per col·lectius, destinant la
vacuna AstraZeneca al grup de persones menors de 55 anys.
Per això ens trobam davant la situació que hi ha treballadors
majors de 55 anys considerats “essencials”, que estan en
“primera línia” que no podran rebre la vacuna igual que ho
estan fent els seus companys de menys de 55 anys.
Cal immunitzar la població, accelerar la campanya de
vacunació ha de ser l'objectiu a aconseguir i per a això és
fonamental que el personal considerat com “essencial” rebi
immediatament la vacuna.

En dates recents (5 de març) el Consell General de
Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) ha sol·licitat ampliar
la vacuna d'AstraZeneca fins als 65 anys, qualifiquen de “molt
lent” el ritme de la vacunació (qüestió summament greu i
preocupant per al nostre grup parlamentari) i lamenten l' “excés
de prudència” per part del Ministeri de Sanitat. Pel que s'ha dit,
el *CGCOM ha sol·licitat al ministeri que revisi l'estratègia de
vacunació que s'està aplicant i han suggerit la inclusió de
l'AstraZeneca a la població de fins a 65 anys, com ho han fet
altres països veïns, seguint els criteris d'organisme com l'OMS
o l'Agència Europea del Medicament.
En una nota de premsa, emesa en la data referenciada
anteriorment, el CGCOM manifesta textualment que “la pitjor
de les vacunes és la que no s'administra, i no hem de mantenir
unitats a les geleres mentre hi hagi persones sense vacunar”.
Recentment s'han publicat diferents informacions sobre la
vacuna AstraZeneca en les quals es posen de manifest que
aquesta és tan eficaç com la Pfizer en totes les edats, per la qual
cosa països com Alemanya, França, Bèlgica i Itàlia ja permeten
que la vacuna s'administri també a les persones entre 55 i 65
anys, un grup que va ser vetat al principi. Espanya, de moment,
es manté en l'estratègia d'inici i no ha procedit a revisar la seva
decisió. També el Regne Unit ja està aplicant aquesta vacuna
en la seva estratègia de vacunació, des dels 18 anys,
independentment del límit d'edat, seguint les indicacions de
l'Agència Europea del Medicament i de l'OMS.
També el Grup d'Experts en Assessorament Estratègic sobre
la Immunització de l'Organització Mundial de la Salut (SAGE)
ha manifestat que la vacuna contra la COVID-19
d'Oxford-AstraZeneca pot ser utilitzada en majors de 65 anys.
Des del Grup Parlamentari Ciudadanos considerem que la
decisió adoptada pel nostre país (exclusió de la vacuna
AstraZeneca per a majors de 55 anys en l'estratègia de
vacunació) i la dificultat d'accés, subministrament, distribució
de les diferents vacunes porten a situacions paradoxals,
comporten desigualtats i, en conseqüència, discriminatòries, ja
que part de la població determinada com a “col·lectiu de risc
baix davant la COVID-19” pot accedir a la vacunació amb
preferència i de manera prioritària a col·lectius que estan en
situació de “risc alt”.
Per tot el que s'ha exposat, el Grup Parlamentari
Ciudadanos presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el marc del Consell Interterritorial del Servei
Nacional de Salut, sol·liciti al Govern central que, de manera
immediata i amb caràcter d'urgència, procedeixi a la inclusió de
la vacuna AstraZeneca en l'estratègia de vacunació contra la
COVID-19 per als professionals essencials majors de 55 anys.
Palma, a 8 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero
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RGE núm. 2470/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a vacunació d'altres col·lectius assistencials i
complementaris als educatius, davant la Comissió de Salut.
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.
En la actualitat s’està vacunant el personal dels centres
educatius no universitaris de les Illes Balears, però han quedat
defora de la Fase 6 els treballadors dels centres d’educació
infantil no oficials, personal de les guarderies i altres centres
assistencials de nins de 0 a 3 anys, així com el personal que
desenvolupa les activitats extraescolars i activitats
complementàries a les escoles.
Com diuen els representants dels treballadors, el fet d’estar
o no autoritzats per la Conselleria com a centre educatiu o de
ser centres de caire assistencial o de fer feina amb alumnes fora
de l’horari lectiu amb activitats extraescolars o
complementàries, no suposa una disminució del risc de contagi.
Per això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en l’actual fase de vacunació enfront de la
COVID-19, els treballadors de la totalitat de centres que
presten assistència infantil, de les guarderies i de tots els
centres d’educació infantil; així com els monitors que realitzen
activitats extraescolars, personal d’activitats de repàs o altres
complementàries a les educatives.
Palma, a 10 de març de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 2499/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a adopció de mesures per normalitzar la vida de les
persones que pateixen algun tipus de malaltia inflamatòria
intestinal (MII), davant la Comissió de Salut (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Adopció amb caràcter
d'urgència de les accions necessàries per millorar el benestar
físic i psíquic de les persones que pateixen algun tipus de
Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII). Urgeix implementar
infraestructures i establir mesures per tal de millorar la seva
qualitat de vida.
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A Espanya, unes 300 persones de cada 100.000 pateixen
algun tipus de MII (Malaltia Inflamatòria Intestinal), dins
d'aquest grup de malalties es comprenen la malaltia de Crohn
o la colitis ulcerosa. D'altra banda, a Espanya hi ha unes 70.000
persones que porten un dispositiu d'ostomia, prop de 1.700
d'elles a Balears. Persones que conviuen en silenci amb la
necessitat, la solitud i la incomprensió a vegades per part de la
ciutadania. La resiliència és la seva millor arma, la invisibilitat,
el seu millor aliat; però els gestors polítics no poden estar al
marge de les problemàtiques que afecten els nostres ciutadans.
Establir un full de ruta sobre les necessitats de les persones
afectades per aquesta mena de malalties silencioses i que
dificulten l'accés a una vida normal ha de ser una de les
prioritats de la nostra administració sanitària. Facilitar la vida
a aquests ciutadans, no menyscabar la seva dignitat i
implementar infraestructures que, d'altra banda, no suposen un
alt cost per a l'erari públic, és una cosa que no ha d'escapar-se
del punt de mira d'una administració que demostri empatia i
situï el pacient en el centre de l'atenció.
D'altra banda, no sols l'administració sanitària pot aportar
el seu gra de sorra a l'hora de facilitar la vida d'aquestes
persones. Accions com permetre l'estacionament temporal per
fer ús d'un lavabo poden solucionar una necessitat peremptòria
que pot arruïnar no sols béns materials, sinó el benestar
psicològic de la persona. El necessari concurs de diferents
administracions pot suposar l'evitació de petits drames -a
vegades no tan petits, quan abasten el benestar emocional- i
normalitzar la vida de molts dels nostres ciutadans.
Sobre la base d'aquesta argumentació, proposem dues
mesures, molt senzilles i amb poc cost, que poden suposar
esmorteir el sofriment de les persones afectades per aquestes
patologies. En resum, són:
• Visualitzar la malaltia per a la sensibilització i la informació
de la ciutadania.
• Expedir acreditacions per als pacients amb diagnòstic "MII"
per tal de facilitar i normalitzar l'accés als lavabos/serveis.
• Instal·lar lavabos condicionats per a pacients ostomitzats
tant en les instal·lacions de les diverses administracions
públiques de les Illes Balears com, específicament, en els
centres de salut.
• Si bé l'ideal seria que tots els centres de salut comptessin
amb un d'aquests banys, la inversió dels quals no arriba als
dos mil euros, un començament seria la seva instal·lació en
els més estratègics.
• Promoure la col·laboració de la iniciativa privada perquè es
faciliti l'accessibilitat als lavabos de les seves instal·lacions
per als pacients "MII".
• L'emissió per part dels ajuntaments de les Illes Balears de
targetes d'aparcament de durada limitada a la necessitat
peremptòria d'acudir a un servei públic (WC). D'aquesta
manera, les persones afectades per aquestes patologies
podrien estacionar en zona ORA sense cap cost o en places
per a persones amb mobilitat reduïda. Quant a la gestió
d'aquesta mena de targetes i la seva manera d'implementar
la mesura, la interlocució amb les entitats que representen
els interessos d'aquests pacients és altament recomanable.
Així, per tot l'exposat el Grup Parlamentari Ciudadanos
presenta la següent
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme actuacions encaminades a la visualització
de la malaltia i a la sensibilització i informació de la ciutadania
respecte de les persones que pateixen Malalties Inflamatòries
Intestinals (MII).
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que procedeixi a l'expedició d'acreditacions per als
pacients amb Malalties Inflamatòries Intestinals, per
possibilitar-los l'accés als lavabos tant en els establiments
públics com en els que pertanyin a l'àmbit privat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que habiliti el condicionament dels lavabos públics per
a pacients ostomitzats en les unitats bàsiques de salut, centres
de salut i hospitals.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que promogui la col·laboració de la iniciativa privada
perquè es faciliti l'accessibilitat als lavabos de les seves
instal·lacions (especialment en les grans superfícies comercials)
als pacients de Malalties Inflamatòries Intestinals (MII).
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que sol·liciti als ajuntaments de les Illes Balears que
emetin targetes d'aparcament de durada limitada a la necessitat
peremptòria d'acudir a un lavabo/servei públic (WC).
Palma, a 3 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

D)
RGE núm. 2501/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
protocols d'altres capacitats, 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
Les claus d’èxit de qualsevol sistema educatiu es troben en
el fet que aquest es basi en la qualitat, la inclusió i l’equitat i
l’atenció a la diversitat. Per tant, dins del sistema, s’ha de
facilitar l’atenció a la diversitat perquè tot l’alumnat pugui
rebre aquella atenció que necessita i s’ha de planificar una
resposta educativa adequada a les necessitats i capacitats de
cada alumne. Dins de l’atenció a la diversitat, l’alumnat amb
altes capacitats intel·lectuals és un grup important ja que es
considera que almanco un 8% de la població escolar té algun
tipus d’alta capacitat i podem arribar a percentatges molt
elevats, si s’hi incloem superdotats, talentosos i precoços. Tota
aquesta població requereix un tipus d’atenció específica i
concreta per donar una resposta adequada a les seves capacitats
i les seves necessitats.

Moltes vegades la no-identificació d’una alta capacitat
comporta com a conseqüència una atenció errònia i una
resposta contradictòria per part d’aquest alumnat, i es generen
problemes de rebuig que poden conduir, amb molta facilitat, a
situacions de problemes de comportament i adaptació, fracàs
escolar i, fins i tot, a l’abandonament del sistema educatiu, cosa
que genera una pèrdua de capacitat i talent per a la nostra
societat.
Una detecció precisa i acurada de les possibilitats i
capacitats de l’ACI permet donar una resposta més adient, més
individualitzada i amb més possibilitats d’èxit educatiu de
l’alumne i del sistema mateix. Per tant, la detecció és un pilar
important que no podem deixar de reforçar.
A les Illes Balears existeix un protocol de detecció de l’ACI
per donar resposta a les necessitats educatives d’aquest
alumnat. Aquest protocol té un caràcter orientatiu i s’aplica de
forma voluntària a diferents centres educatius i nivells, cosa
que permet una identificació acurada de l’alumnat en aquests
centres. Però encara tenim una sèrie de centres educatius on no
s’hi aplica de forma ordinària, per la qual cosa potser que en
aquests centres o nivells no s’hi estigui aplicant i es generi una
atenció menys adient a les necessitat de l’alumnat.
A més, hem de tenir present que les respostes davant una
manca d’identificació de l’ACI són diferents i s’hi dóna una
diferenciació entre homes i dones, mentre els homes són més
impulsius i generen respostes més visibles a la manca d’atenció,
les dones solen tenir una resposta més conformista i deixen
d’identificar-se de manera més ràpida. Hem de tenir en compte
també que a partir dels 3, 4 anys ja es fa una separació clara de
rols, això provoca que les famílies demanin més informació per
a nins que per a nines. Per tant en aquells centres o nivells on
no s’apliqui el protocol d’identificació de l’ACI podem estar
generant un problema d’igualtat entre l’alumnat amb una
escletxa de gènere pel que fa a la resposta davant aquesta
situació.
A més, també resulta evident que la formació del
professorat és bàsica, per una banda, poder detectar l’existència
d’alguna ACI entre el seu alumnat, i, per una altra, per poder
donar resposta adient a cada alumne segons la seva capacitat o
necessitat, per tant hem de facilitar la formació específica del
professorat per facilitar la identificació ràpida d’aquest alumnat
i la resposta específica davant aquesta situació.
Aquest desenvolupament de l’aplicació dels protocols de
detecció de les AACC als diferents nivells i centres, requereix
una atenció específica que faciliti el desenvolupament de les
respostes adients i faciliti l’orientació necessària per a famílies
i professorat i, en definitiva, es pugui donar la resposta adient
a aquest tipus d’alumnat.
És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar i facilitar la implantació del protocol de
detecció de les altes capacitats a tots els centres educatius, tant
de primària com de secundària, de les Illes Balears.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar i promocionar la formació dels i de les
docents per millorar la seva capacitat i possibilitat d’identificar
la diversitat de l’alumnat amb altes capacitats i poder millorar
la resposta educativa davant aquesta circumstància.

Una altra de les dures xifres d’aquesta situació la feia
públiques IB3 Notícies a finals del mes de gener, que es feia
ressò d’una denúncia dels sindicats, que denunciaven que hi ha
més de 8.000 sol·licituds de cita sense atendre per al SEPE a
les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avançar en la creació i la consolidació d’equips
específics d’atenció a l’alumnat d’Altes Capacitats (EACI) com
a part dels EOEP per donar una resposta específica a aquest
alumnat.

Si bé és cert que el SEPE es va reforçar amb la contractació
d’interins el març de 2020 per donar resposta a la càrrega de
treball sobrevinguda arran de la crisi de la COVID-19, aquesta
contractació és només temporal fins al juny de 2021, a més de
ser del tot insuficient per atendre correctament tots els tràmits
que van a càrrec del SEPE.

Palma, a 11 de març de 2021
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

E)
RGE núm. 2503/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a millora del servei del SEPE a les Illes Balears,
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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència
Motivació del procediment d'urgència: La situació de col·lapse
que viu el SEPE o l'atac informàtic patit per aquest servei el
passat 9 de març (consulteu notícia ABC, 10.03.2021) motiven
la urgència d'aquesta iniciativa.
La delicada situació econòmica provocada per la crisi de la
COVID-19 ha provocat que el SEPE -Servei Públic
d’Ocupació Estatal- hagi esdevingut un servei fonamental per
a molts de ciutadans que s’han trobat en una situació
sobrevinguda de desocupació o d’expedient de regulació
temporal d’ocupació (ERTO) arreu de l’Estat.
Si bé el passat 17 de juny es va anunciar el restabliment de
l’atenció presencial del SEPE després del primer estat
d’alarma, les oficines d’aquest servei a les Illes Balears -on la
càrrega de treball del SEPE és més elevada que a la resta de
l’Estat, a causa dels efectes de la pandèmia- es troben saturades
des de fa mesos, tal com han denunciat alguns sindicats i
usuaris del servei. En aquest sentit, destaca que el sindicat USO
ha denunciat aquesta situació de saturació que viu el servei i els
seus treballadors i ha posat xifres a la lentitud en la tramitació:
en un comunicat del sindicat publicat el passat mes de
novembre s’alertava que la majoria dels tràmits tarden entre 95
i 100 dies a resoldre’s. En conseqüència, hi ha treballadors que
fa més de tres mesos que no poden rebre ni la prestació per atur
ni cobrar la prestació per l’ERTO. Aquesta deficiència en el
servei, doncs, és sagnant i es tradueix en malestar, incertesa i
ràbia per no poder ser atès per l’administració en un tema tan
sensible.

De fet, segons el portal d’atenció del SEPE, arreu de l’Estat
resta vacants el 21,47% de les places de la plantilla estructural
del SEPE. Si bé aquesta xifra és del tot alarmant, a les Illes
Balears aquest problema és molt més agut: el percentatge de
places cobertes amb prou feines supera el 72% de la plantilla
estructural. Aquest fet és un problema endèmic de les Illes
Balears i no és exclusiu del personal del SEPE. En
conseqüència, és necessari crear un complement de destí per al
personal del SEPE destinat a les Illes Balears per compensar el
cost de vida de les Illes Balears per a aquests treballadors
públics.
Ara bé, si en una de les quatre illes l’atenció del SEPE és
nul·la és a Formentera, atès que a finals del mes de febrer es va
detectar que es va interrompre la prestació d’atenció presencial
que oferia el servei d’ocupació un dia a la setmana a la pitiüsa
menor.
Per altra banda, l’atenció telefònica del SEPE és també molt
deficient. Els mitjans telemàtics tampoc no funcionen
adequadament i sovint no resolen el problema perquè no
ofereixen una atenció personalitzada. A més, moltes persones
no disposen dels mitjans ni coneixements necessaris per accedir
als serveis de forma telemàtica.
Finalment, i per si l’escenari descrit fins aquí no fos prou,
cal destacar que el passat 9 de març el SEPE va ser víctima
d’un atac informàtic que va paralitzar tots els seus serveis,
electrònics i presencials, i impossibilita la concessió de cites,
així com la tramitació d’expedients.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt presenta
la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Delegació del
Govern de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dur a terme totes les accions necessàries amb l’objectiu de
cobrir, amb caràcter d’urgència, la plaça de treballador del
Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE) encarregat de
l’atenció presencial d’aquest servei previst per a l’illa de
Formentera.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, mentre no es cobreixi la plaça de treballador del
Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE) encarregat de
l’atenció presencial d’aquest servei previst per a l’illa de
Formentera, impulsar, en el termini més breu possible, la
signatura d’un conveni entre el SOIB i el SEPE amb l’objectiu
de garantir la prestació del servei de manera ininterrompuda.
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Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a crear i aplicar un complement salarial de destí per
compensar el cost de vida de les Illes Balears per als
treballadors públics del Servei d’Ocupació Públic Estatal
(SEPE) destinats a l’arxipèlag.

filosofia pot tornar a connectar les noves generacions amb la
humanitat. És un camí segur cap a la responsabilitat social
col·lectiva i afectiva.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a cobrir, de forma immediata, les places vacants del
Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE) a les Illes Balears.

Segons un comunicat de la Xarxa Espanyola de Filosofia
"eliminar l'ètica de 4t de l'ESO és negar als joves el dret a rebre
una formació bàsica i rigorosa en filosofia moral, impartida per
professorat especialitzat i en línia amb els quals societat
demanda".

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a prorrogar els contractes dels treballadors interins del
Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE) contractats de forma
extraordinària arran de la situació provocada per la COVID-19,
com a mínim fins el desembre del 2021.

En aquest món contemporani en el qual cada dia ens trobem
més allunyades emocionalment unes persones d'unes altres,
cada vegada més individualitzades i ara, amb el distanciament
social, el teletreball i les limitacions que afecten la vida social
de la població, la situació s'agreuja.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar les línies d’atenció telefònica a cadascuna de les
Illes Balears del Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE).

És molt important que a les aules s'aprengui a comprendre
el món i la realitat des de tots els punts de vista, analitzant tots
els caires de la realitat i proposant noves maneres d'estar i ser.
Cal ser conscients que l'alumnat haurà d'enfrontar-se a reptes
derivats de la pandèmia, de la digitalització, de les desigualtats
socials, de la interculturalitat, del feminisme... És moment
d'ajudar que tinguin les millors eines per enfrontar-se a
aquestes situacions d'una manera conscient i responsable cap al
bé comú.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a renovar la infraestructura informàtica del Servei
d’Ocupació Públic Estatal (SEPE) per evitar que eventuals
atacs informàtics en el futur provoquin noves paràlisis en el
servei.
Palma, a 10 de març de 2021
Els portaveus
Sílvia Tur i Ribas
Josep Castells i Baró

Segons un estudi realitzat entre 3.000 nens al Regne Unit
per l'Education Endowment Foundation (EEF) es va demostrar
que els nens que van seguir les classes de Filosofia van millorar
els seus resultats en Matemàtiques i Llengua Anglesa. A més,
tots ells van millorar en la seva capacitat d'escoltar i treballar
en equip.

F)
RGE núm. 2539/21, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ètica i
filosofia a les aules, 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, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
La LOMCE eliminava l'assignatura d'ètica en 4t de l'ESO
i la "Història de la Filosofia" de 2n de Batxillerat, que passava
a ser optativa a criteri de cada comunitat autònoma.

La filosofia col·labora i fomenta la formació del pensament
lògic i la reflexió crítica dels estudiants. La formació activa en
filosofia permet desenvolupar la capacitat de criticar, de
dialogar, d'arribar a consensos. Qüestionar sempre el que es
dóna per fet afavoreix el debat, el pensament crític i és la porta
a les preguntes, als dubtes i, per tant, el camí per arribar a altres
maneres de veure el món i per a la igualtat.
Per tot això, hem de preguntar-nos quin paper han de jugar
en el currículum educatiu.
Per tot això, des dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca presentem la següent
Proposició no de llei

Unidas Podemos va presentar una iniciativa en el Congrés
dels Diputats que va ser aprovada per unanimitat i que
sol·licitava que la LOMLOE recuperés com a obligatòria
l'assignatura "Història de la Filosofia" a 2n de Batxillerat per
a totes modalitats.
La LOMLOE inclou com a obligatòria l'assignatura de
"Valors cívics" a 3r de l'ESO i inclou també com a obligatòria
i troncal la "Història de la Filosofia", però deixa al criteri de les
comunitats autònomes l'assignatura d'"Ètica" a 4t de l'ESO que
va ser eliminada per la LOMCE.
Volem assenyalar la importància que els estudiants rebin
una formació continuada en estudis filosòfics perquè pugui
completar un currículum ampli i solvent en aquesta matèria.
Actualment, en la societat hiperconcertada en la qual vivim, la

El Parlament de les Illes Balears insta:
1. El Govern de les Illes Balears que, en conseqüència amb
l'article 25.7, s'inclogui en el currículum escolar l'assignatura
d'"Ètica" a 4t de l'ESO i es permeti així completar el bloc
d'estudis filosòfics de tot l'alumnat.
2. El Govern de l'Estat a vetllar per l'adequada formació en
aquestes assignatures i per això, a regular la necessitat que
s'imparteixin per docents amb formació universitària adequada
en la matèria.
3. El Govern de les Illes Balears que el bloc d'estudis filosòfics
compti amb una càrrega d'hores lectives adequada amb la
importància que aquesta formació suposa per a la reflexió i el
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desenvolupament del pensament lògic en els estudiants.
Palma, a 11 de març de 2021
Els diputats
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Enric Casanova i Peiró
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra
Miquel Ensenyat i Riutort

5261

jurisdiccional s'ha admès a les comunitats de béns la capacitat
per ser part en procediments judicials.
Considerant que en aquests moments de crisi econòmica
provocada per la COVID-19 resulta especialment pertinent
facilitar les coses als petits empresaris i autònoms, perquè
puguin tirar endavant la seva activitat i, per tant, flexibilitzar
determinats règims jurídics sembla una línia d'acció convenient
per intentar reactivar l'economia.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent

G)

Proposició no de llei

RGE núm. 2560/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a favor de la
modificació de la normativa estatal perquè les comunitats
de béns puguin fer contractes menors amb l'administració
pública, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a estudiar la modificació de la normativa sobre contractes del
sector públic a fi i efecte de permetre la celebració per les
administracions públiques de contractes menors amb les
comunitats de béns.

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 Comunitat de Béns és una associació entre dues o més
persones a través de la qual s'administra un projecte
empresarial o un patrimoni comú. El seu escàs formalisme per
a la seva constitució i gestió, així com el seu molt limitat cost
de creació i funcionament, la converteixen en una figura ideal
per a petits projectes. D'acord amb els articles 35 i 1.669 del
Codi Civil, les comunitats de béns no tenen personalitat
jurídica. A l'Estat espanyol l'any 2019 es varen constituir més
de 100.000 comunitats de béns, la qual cosa indica que a la
realitat econòmica aquesta fórmula té moltíssima presència.
L'article 65 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, estableix que només podran contractar amb el
sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres que tenguin plena capacitat d'obrar. Per tant, les
comunitats de béns no poden subscriure contractes amb les
entitats del sector públic.
L'article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic, regula la figura dels contractes menors. És a dir,
contractes d'escassa quantia subscrits per les entitats del sector
públic en què existeix una adjudicació directa i en què
l'expedient presenta molta simplicitat. En aquest sentit, el
contracte menor molt sovint permet d'una forma totalment legal
que petites empreses i autònoms puguin realitzar feines
puntuals per a l'administració. En aquest sentit potser tendria
sentit que les comunitats de béns com a fórmula habitual
existent en la realitat econòmica pugui realitzar contractes
menors, ja que, en definitiva, el contractista només ha de
presentar una factura davant l'administració.
En altres àmbits i règims jurídics ja s'ha admès que les
comunitats de béns, tot i no tenir personalitat jurídica, tenguin
unes determinades capacitats. Per exemple, a l'àmbit

Palma, a 15 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

3.17. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 2568/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu
a solAlicitud de compareixença de representants
d'ASPANOB, sobre la situació de les associacions de
familiars de persones amb càncer i de les associacions de
malalts que s'han de desplaçar en la situació de crisi
provocada per la pandèmia de la COVID-19 i les dificultats
amb què es troben.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 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 de Salut acordi la compareixença de
representants d'ASPANOB per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.18. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura
RGE núm. 17945 a 17947 i 15328/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2536/21,
presentat pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de les preguntes
esmentades, relatives a abast de les actuacions als CEIP Mare
de Déu de Gràcia (Maó i Castell de Santa Àgueda (Ferreries),
a relació de les actuacions de l'IBISEC a Menorca durant l'any
2020 i a millores al CEIP Àngel Ruiz i Pablo.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2458 i 2460/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març de 2021, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades pel diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, i per la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a bloqueig del PSOE a les polítiques a favor del petit
comerç i a devolució de 37,5 milions d'euros en concepte de
no-justificació de les subvencions al Govern central, per les
preguntes RGE núm. 2557 i 2558/21, relatives a situació
sanitària i mesures acordades a Menorca i a gestió de les ajudes
directes per als sectors afectats per la crisi, respectivament.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Memòria anual de l'any 2020 de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears (RGE núm.
1917/21).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març de 2021, conformement amb l'article 13.2 de la Llei
de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció
a les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit indicat, presentat pel
director de l'Oficina i acorda de trametre'l a la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals per tal que, en els
terminis reglamentaris i amb la compareixença prèvia del
director esmentat adopti les resolucions que consideri
oportunes.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Quarta pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen
l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.
La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de 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
sessions de 3 i 17 de febrer i de 4 de març, aprovaren diverses
pròrrogues d'aquestes mesures, la darrera de les quals
finalitzava dia 19 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 quarta pròrroga, produeix efectes
immediats i les mesures que s’hi contenen es prorroguen fins a
dia 1 d'abril de 2021.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació
B)
Acord d'excepcionar l'article 63.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 17 de març de
2021 i un cop oïda aquesta en relació a no convocar sessió
plenària la setmana del 6 al 9 d'abril d'enguany, acorda
d'excepcionar l'article 63.2 de la cambra pel que fa a la setmana
esmentada.
Palma, a 17 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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