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2. El Parlament de les Illes Balears insta els grups
parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats
a propiciar, a la tramitació parlamentària del Projecte de
Llei de mesures per prevenir i combatre el frau fiscal,
actualment en tramitació en el Congrés dels Diputats, la
supressió o la retirada de l'article que reforma la Llei
35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (IRPF), per introduir la ficció jurídica consistent
a declarar com a conducta fraudulenta, que no admet prova
en cas contrari, qualsevol venda dels béns rebuts a través
dels pactes successors en vida regulats en el Dret Civil dels
Illes Balears; per tractar-se d'una clara i injustificada
vulneració de l'autonomia competencial i de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i el principi de lleialtat
institucional que ha de presidir les relacions entre
l'Administració General de l'Estat i la comunitat autònoma
dels Illes Balears.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 17676/20,
relativa a més capacitat decisòria per a les comunitats
autònomes en matèria fiscal i rebuig d'una harmonització
reductora d'aquestes capacitats, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

A la seu del Parlament, 23 de març de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virgínia Marí i Rennesson

A)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar un nou model de finançament de les
comunitats autònomes que suposi un augment de la seva
autonomia financera i, concretament, un augment de la seva
capacitat normativa fiscal.
Segon. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol
modificació del sistema de finançament de les comunitats
autònomes que suposi una minva de l'autonomia financera
i de la capacitat fiscal de les Illes Balears sobre els imposts
cedits i, molt concretament, rebutja qualsevol
harmonització impulsada per l'Estat que suposi una
limitació a les capacitats autonòmiques sobre els imposts
cedits.
A la seu del Parlament, 23 de març de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virgínia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1057/21,
relativa a salvaguarda de les nostres institucions pròpies
recollides a la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears i
fiscalitat justa aplicable als pactes successoris, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a respectar i ampliar la capacitat normativa en
matèria fiscal que la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i les
lleis reconeixen al Govern de les Illes Balears.
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Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura 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.
13758/20, relativa a impuls del servei de policia tutor, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears constata la feina feta per
part del programa de Policies Tutors i reconeix la
importància d’aquesta figura com a eina clau per al
creixement social i el desenvolupament d’infants i joves que
evita un gran nombre d’abandonaments escolars precoços.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir impulsant aquest programa i a facilitar
el seu creixement tant a nivell quantitatiu com qualitatiu
mitjançant un augment del nombre de policies tutors i una
acció específica de formació i capacitació d’aquests policies
davant les noves situacions de confinament o classes no
presencials que es puguin donar derivades de la pandèmia
de la COVID-19.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir millorant la coordinació i la
cooperació amb les diferents administracions locals i
insulars de les Illes Balears per poder aconseguir un millora
significativa en la implantació d’aquesta figura de policia
tutor al major nombre de municipis de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 9 de març de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
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El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de març de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1178/21,
relativa a elaboració d'una estratègia per a les illes de la
Mediterrània, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
D)
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
al dictamen “Cap a un ús sostenible dels recursos naturals
en el marc insular mediterrani”, presentat per primera
vegada per iniciativa pròpia pel Govern de les Illes Balears
en el marc del Comitè Europeu de les Regions.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de març
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 17961/20, relativa a restabliment de l'atenció
presencial a Ciutadella dels diferents serveis d'atenció a les
persones que presta el Govern de les Illes Balears, amb les
esmenes RGE núm. 2706 i 2707/21, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
F)

2. El Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el
contingut d’aquest dictamen, insta la Comissió Europea a
elaborar una estratègia de les illes de la Mediterrània que
tengui en compte les característiques i vulnerabilitats
específiques dels territoris insulars mediterranis i que
desenvolupi una associació reforçada amb accions
concretes i coordinades entre aquests territoris, els estats
membres i la Unió Europea.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que restableixi l’atenció presencial a
Ciutadella d’un mínim d’un dia per setmana del servei de
l’IBAVI a les instal·lacions cedides a aquests efectes per
l’ajuntament del municipi, sempre que les condicions de
salut laboral derivades de la pandèmia de la COVID-19 ho
permetin.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que restableixi l’atenció presencial a
Ciutadella d’un mínim d’un dia per setmana del servei del
centre base de la Conselleria d’Afers Socials i Esports a les
instal·lacions cedides a aquests efectes per l’ajuntament del
municipi, sempre que les condicions de salut laboral
derivades de la pandèmia de la COVID-19 ho permetin.

A la seu del Parlament, 23 de març de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virgínia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de març
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 17825/20, relativa a donació per part del Govern
central i la comunitat autònoma de les Illes Balears de la
quantitat equivalent a l'IVA recaptat pels productes que són
donats per la ciutadania a les campanyes de recollida
d'aliments, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
E)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a estudiar el càlcul de l’IVA recaptat per als
productes donats per la ciutadania de tota Espanya i
desglossat per comunitats autònomes, en les campanyes de
recollides d’aliments que s’organitzen anualment per la
Federació Espanyola de Bancs d’Aliments i altres entitats
sense ànim de lucre, i a donar la quantitat equivalent a
l’IVA per la distribució d’aliments i altres productes de
primera necessitat a les persones en situació de pobresa de
tot el país.
A la seu del Parlament, 23 de març de 2021
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto

A la seu del Parlament, 23 de març de 2021
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de març de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 16140/20,
relativa a impuls de segments estratègics turístics, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
G)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, a través de l’AETIB, monitoritzi el sector
nàutic a les nostres illes mitjançant estudis de mercat per tal
de determinar la vàlua d’aquest sector i les seves
possibilitats de comercialització com a segment de Turisme
Nàutic.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, a través de l’AETIB o de la direcció
general competent, monitoritzi el sector comerç a les
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nostres illes mitjançant estudis de mercat per tal de
determinar la vàlua d’aquest sector i les seves possibilitats
de comercialització com a segment de Turisme Shopping.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a empènyer la comercialització dels productes
Turisme Nàutic i Turisme Shopping als mercats nacional i
internacionals basada en l’ordenació de l'oferta de cada
segment.
A la seu del Parlament, 23 de març de 2021
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de març de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2140/21,
relativa a especialització turística de les Illes Balears, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
H)
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix que el sistema
turístic balear té la necessitat de crear més valor i accelerar
el creixement de la productivitat des d'una innovació
transformadora.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que s'adoptin totes les mesures i s'inverteixin
els recursos precisos per garantir la posició de lideratge de
Balears com una de les principals regions turístiques en
àrees com l'econòmica, la tecnològica, l'ecològica, la social
i la laboral.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar estratègies de diversificació,
actuant sobre l'estructura de l'actual cadena de valor de la
indústria turística.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar de manera proactiva per establir les
bases de la transformació del sistema turístic balear amb la
finalitat d'impulsar la competitivitat global al nostre
arxipèlag.
A la seu del Parlament, 23 de març de 2021
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz
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2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de març de 2021, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
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.
B) RGE núm. 2502/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament del sector audiovisual.
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.
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.
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.
F) RGE núm. 2507/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció
de l'esport femení.
G) RGE núm. 2514/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a "Dones" d'IB3
Ràdio.
H) 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".
I) 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.
J) RGE núm. 2517/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència i
funcionament on line.
K) RGE núm. 2518/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació de
l'EPRTVIB en la cultura de la solidaritat i la cooperació.
L) 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.
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M) 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.
Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, sobre les principals línies programàtiques que
pensa desenvolupar durant la present legislatura i les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
(RGE núm. 1748 i 1778/21).
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de març de
2021, tengué lloc la compareixença del conseller de Mobilitat
i Habitatge, qui, acompanyat del secretari general, de la cap de
Gabinet, del cap de Secretaria del Gabinet, de la cap de Premsa
i de la interlocutora parlamentària, informà sobre el tema
indicat.

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de març de 2021, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1203/21, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
eliminació de la paga extra de juny de 2021 de parlamentaris i
alts càrrecs del Govern balear, amb el resultat següent: vots
emesos 13, vots a favor 1, vots en contra 8 i abstencions 4.

Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ
Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
A)
Empat a la votació del punt 3 de la Proposició no de llei
RGE núm. 17676/20.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la consellera de Salut i Consum,
davant la Comissió de Salut, sobre la gestió actual, la
prevenció, el control i el seguiment dels contagis i rebrots
provocats per la COVID-19 a les Illes Balears (RGE núm.
13743/20).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 de març de 2021, tengué lloc la
compareixença de la consellera de Salut i Consum, qui,
acompanyada del director general del Servei de Salut, la
directora general de Salut Pública, el director general de
Prestacions i Farmàcia, el director de Gestió i Pressuposts del
Servei de Salut, la directora d'Assistència Sanitària, el cap de
Gabinet de la conselleria, la cap de Premsa i l'assessora
parlamentària, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer de 2021, es produí,
després de les votacions previstes a l'article 101.1 del
Reglament de la cambra, un empat a la votació del punt 3 de la
proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a més
capacitat decisòria per a les comunitats autònomes en matèria
fiscal i rebuig d'una harmonització reductora d'aquestes
capacitats, per la qual cosa, conformement amb l'article 101.3
del Reglament, aquest punt se sotmetrà a la decisió del Ple.
Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Elecció del càrrec de president o presidenta de la
Comissió d'Educació, Cultura i Recerca.
A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de març de 2021,
conformement amb l'article 43.5 del Reglament de la cambra,
quedà proclamat president de la dita comissió el diputat Joan
Mascaró i Bosch del Grup Parlamentari Socialista.
Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

C)
Empat a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
9969/20.
A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de març de 2021, es
produí, després de les votacions previstes a l'article 101.1 del
Reglament de la cambra, un empat a la votació de la proposició
no de llei esmentada, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a "xec de formació" per a centres de
formació i acadèmies de reforç educatiu, per la qual cosa,
conformement amb l'article 101.3 del Reglament, aquest punt
se sotmetrà a la decisió del Ple.
Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 de març de 2021, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2901/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern pel que fa a
l'habitatge.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller de Mobilitat i
Habitatge, sobre la política general del Govern pel que fa a
l'habitatge.
Palma, a 23 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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A)
RGE núm. 2976/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria
d'emergències, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
11330/20.
D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
11330/20, relativa a política general del Govern en matèria
d'emergències, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a organitzar, com a mínim, tres promocions d’aspirants
a policia local, a partir de l’any 2022, fins que estigui cobert el
dèficit que recullen les Memòries de l’ISPIB i/o les necessitats
que puguin sorgir, en aquest sentit, als municipis de les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir l’oferta formativa de l’EBAP a tots els
bombers dels serveis de cada illa, de manera proporcional a
cada una de les plantilles, que garanteixi, com a mínim, que
cada professional pugui accedir a un curs a l’any.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dotar les Illes Balears dels recursos necessaris, tant humans
com materials, d’acord amb el que preveuen els reglaments
interns dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a pagar, en un termini màxim de tres mesos, totes les ajudes
compromeses en els diferents episodis de fenòmens
meteorològics adversos que han patit les Illes Balears en els
darrers quatre anys i que, a dia d’avui, resten pendents de
pagament.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que abans de dia 31 de desembre de 2021 iniciï les
revisions de tots els plans d’emergències de titularitat
autonòmica pendents d’actualització.
Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
José Luis camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 de març de 2021, admet a tràmit les mocions següents.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 de març de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
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Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A)

Poden explicar-nos de forma extensiva la situació d'aquest
expedient, a quines centrals de depuració es refereix, què està
fent la Conselleria de Medi Ambient per enfrontar aquest
problema, a quant podria ascendir la multa i qui i com afrontarà
el seu eventual pagament?

RGE núm. 2782/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
convenis de col·laboració públicoprivada en construcció
d'habitatge social, assequible o protecció oficial a l'actual
legislatura.
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 convenis de col·laboració públicoprivada s'han
signat per a construcció d'habitatge social, assequible o de
protecció oficial en el que duim de legislatura?
Palma, a 22 de març de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

B)
RGE núm. 2784/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a publicació de la llista actualitzada amb el nombre
de places existents a l'àmbit de Mallorca d'acord amb
l'article 88 de la Llei 8/2012, de turisme.
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.
Ens pot indicar la Conselleria de Turisme els dos darrers
pics que s'ha fet la publicació de la llista actualitzada amb el
nombre de places existents a l'àmbit de Mallorca d'acord amb
l'article 88 de la Llei 8/2012, de turisme?
Palma, a 23 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

C)

Palma, a 23 de març de 2021
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

D)
RGE núm. 2838/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
activitat d'educació en el temps lliure per part de les
entitats infantils i juvenils.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures ha adoptat 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 les de
l'estiu?
Palma, a 23 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 2846/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a designació del
director o la directora de l'Oficina de l'Avaluació Pública
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.
Quan va ser designat el director o la directora de l'Oficina
de l'Avaluació Pública de les Illes Balears, d'acord amb l'article
50 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració
i del bon govern de les Illes Balears?

RGE núm. 2817/21, del diputat Maxo Benalal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
procediment d'infracció tramitat per la Comissió Europea.
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 Comissió Europea tramita una multa a Espanya per la
mala depuració de l'aigua a la ciutat d'Eivissa, en el marc d'un
expedient d'infracció obert a 144 aglomeracions urbanes
espanyoles per incomplir la directiva sobre tractament d'aigües
residuals, i s'enfronta a una multa milionària.

Palma, a 23 de març de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

F)
RGE núm. 2848/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
gestió de l'IMV pel Govern de les Illes Balears anunciat pel
Sr. Vicenç Vidal (18/03/2021) en relació amb el manifestat
per la consellera Sra. Fina Santiago (23/03/2021).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Després del manifestat en data 18 de març, al Senat, per
part del Sr. Vicenç Vidal que sol·licità que es transfereixi
urgentment la competència de la gestió i el finançament de
l'Ingrés Mínim Vital a les Illes i del manifestat per la consellera
d'Assumptes Socials i Esports en resposta a la pregunta oral del
diputat Sr. Gómez en el Ple de dia 23 de març:
1. Quina proposta/petició ha traslladat el Govern al Govern
central sobre la transferència de competències/gestió de l'IMV?
2. Com s'ha formulat la petició/sol·licitud?

I)
RGE núm. 2885/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes per fer o reformar instal·lacions
generadores d'energia a través de biomassa.
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.
Hi ha ajudes del Govern balear per fer noves instal·lacions
o per reformar instal·lacions existents per general energia a
través de biomassa?
Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

3. En quina data s'ha realitzat la petició?
4. En quins terminis s'ha sol·licitat que s'efectuï la transferència
de la competència en relació amb l'IMV?
Palma, a 23 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 2850/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
carta adreçada al ministre Sr. José Luis Escrivá per part de
la Conselleria d'Afers Socials i Esports -data 4 de desembre
de 2020- en relació amb l'Ingrés Mínim Vital (IMV).
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.

J)
RGE núm. 2903/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a punts de recàrrega de vehicles elèctrics (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.
El Govern balear anuncià el maig de 2019 que destinaria
8,7 milions d'euros d'ajudes per instal·lar 561 punts de
recàrrega de vehicles elèctrics, anunci que es va reiterar el
gener de 2020.
Quants d'aquests punts han estat instal·lats?
Palma, a 23 de març de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Sol·licitam informació sobre la contestació de la carta
tramesa al ministre en data 4 de desembre de 2020.
Palma, a 23 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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K)
RGE núm. 2904/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a punts de recàrrega de vehicles elèctrics (2).

H)
RGE núm. 2884/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a doblers invertits o ajudes atorgades per produir
energia a través de biomassa els anys 2018, 2019 i 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.
Quants doblers ha invertit o ha atorgat en ajudes el Govern
balear per produir energia a través de biomassa els anys 2018,
2019 i 2020?
Palma, a 24 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.
El Govern balear anuncià el maig de 2019 que destinaria
8,7 milions d'euros d'ajudes per instal·lar 561 punts de
recàrrega de vehicles elèctrics, anunci que es va reiterar el
gener de 2020.
Quants expedients s'han tramitat referent a això? Indicau-ne
la data de registre d'entrada i ubicació dels punts de càrrega
sol·licitats a cadascun dels expedients.
Palma, a 23 de març de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 2905/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a punts de recàrrega de vehicles elèctrics (3).
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El Govern balear anuncià el maig de 2019 que destinaria
8,7 milions d'euros d'ajudes per instal·lar 561 punts de
recàrrega de vehicles elèctrics, anunci que es va reiterar el
gener de 2020.
Quants se n'han aprovat i concedit? Data de concessió?
Palma, a 23 de març de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

RGE núm. 2908/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
regla europea de mínimis (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.
Quantes empreses de Balears s'han vist beneficiades del
sistema anunciat el setembre de 2018 pel secretari d'Estat
d'Infraestructures i Transports que "garanteixi ajudes
adequades al transport de mercaderies per a les empreses
industrials de Balears, de fins a 1 milió d'euros, de manera que
les Illes Balears, com a territori insular llunyà, puguin quedar
excloses de la regla europea de mínimis"?

M)

Palma, a 23 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

RGE núm. 2906/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a punts de recàrrega de vehicles elèctrics (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.

P)

El Govern balear anuncià el maig de 2019 que destinaria
8,7 milions d'euros d'ajudes per instal·lar 561 punts de
recàrrega de vehicles elèctrics, anunci que es va reiterar el
gener de 2020.

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

Dels 8,7 milions anunciats, quants s'han executat?
Palma, a 23 de març de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

RGE núm. 2909/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
regla europea de mínimis (3).

Quina és la quantia abonada a les empreses de Balears pel
sistema anunciat el setembre de 2018 pel secretari d'Estat
d'Infraestructures i Transports que "garanteixi ajudes
adequades al transport de mercaderies per a les empreses
industrials de Balears, de fins a 1 milió d'euros, de manera que
les Illes Balears, com a territori insular llunyà, puguin quedar
excloses de la regla europea de mínimis"?

N)
Palma, a 23 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

RGE núm. 2907/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
regla europea de mínimis (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.
El setembre de 2018 el Govern de les Illes Balears va
anunciar que havia obtingut el compromís del secretari d'Estat
d'Infraestructures i Transports per establir un "sistema que
garanteixi ajudes adequades al transport de mercaderies per a
les empreses industrials de Balears, de fins a 1 milió d'euros, de
manera que les Illes Balears, com a territori insular llunyà,
puguin quedar excloses de la regla europea de mínimis".
S'ha aplicat aquest sistema?

Q)
RGE núm. 2910/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
regla europea de mínimis (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.
El Règim Especial de Balears inclou el compromís de
suprimir el límit de les ajudes al transport de mercaderies al
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qual tenen accés les empreses de Balears per la "regla de
mínimis" de la UE.
Quines gestions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears per fer efectiu aquest compromís?
Palma, a 23 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)
RGE núm. 2911/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
regla europea de mínimis (5).

T)
RGE núm. 2920/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats
destinades a la sanitat privada.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat que la Conselleria de Salut i els ens
instrumentals que en depenen han destinat a la sanitat privada
en el transcurs de l'any 2020 i el primer trimestre de 2021?
Indicau-ne les quanties, el concepte i la partida pressupostària
a la qual s'imputa.

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 de quantificar els
sobrecostos que suposa per a les empreses de Balears
l'aplicació de la "regla de mínimis" de la UE que limita les
ajudes al transport de mercaderies?
Palma, a 23 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

S)
RGE núm. 2912/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a import total no executat del pressupost de la Direcció
General de Turisme de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atesa la resposta de la pregunta 1409/2021, relativa a
import total no executat del pressupost de la Direcció general
de Turisme de 2020, on es detalla l'estat d'execució de cada
títol pressupostari, demanam respecte del darrer capítol recollit
(al qual no s'ha consignat número, encara que entenem que és
el 7), quan el crèdit definitiu diuen que és de 26.923.128,73 i
l'executat d'11.218.016,81, quines actuacions s'han deixat
d'executar?
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Palma, a 23 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

U)
RGE núm. 2926/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunes contra la COVID-19 recepcionades pel Govern de
les Illes Balears des de l'1 de desembre de 2020 al 24 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.
Des de l'1 de desembre de 2020 fins al 24 de març de 2021:
1. Quantes vacunes/vials contra la COVID-19 han estat
recepcionades pel Govern de les Illes Balears?
2. Quantes de cadascun dels tres tipus (AstraZeneca, Pfizer i
Moderna)?
Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

V)
RGE núm. 2927/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dosis que s'extreuen de cada vacuna/vial contra la COVID19.

Quines s'han executat?
Palma, a 23 de març de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes dosis s'extreuen de cada vacuna/vial?
Pregam detall per cada tipus de vacuna/vial (AstraZeneca,
Pfizer i Moderna).
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Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

haver estat rebutjada per no haver-la aplicat en el termini
establert per a la seva conservació, per trencament o altre tipus
d'incidències en el procés de preparació per a la seva aplicació?
Pregam detall per cada tipus de vacuna/vial (AstraZeneca,
Pfizer i Moderna).

W)
RGE núm. 2928/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a 1a
dosi de les vacunes contra la COVID-19 que s'han
administrat des del 27/12/2020 al 24/03/2021.
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.
Quantes 1a dosi de les vacunes contra la COVID-19 s'han
administrat a les Illes Balears des del 27 de desembre de 2020
al 24 de març de 2021?
Pregam detall per cada tipus de vacuna/vial (AstraZeneca,
Pfizer i Moderna).
Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Z)
RGE núm. 2931/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
morts a causa de la COVID-19 a les Illes Balears (I).
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.
Sol·licitam informació del nombre de morts per edat, a
causa de la COVID-19 des de l'1 de gener de 2020 al 31 de
desembre de 2020.
Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

X)
RGE núm. 2929/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a 2a
dosi de les vacunes contra la COVID-19 que s'han
administrat des del 27/12/2020 al 24/03/2021.
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.
Quantes 2a dosi de les vacunes contra la COVID-19 s'han
administrat a les Illes Balears des del 27 de desembre de 2020
al 24 de març de 2021?
Pregam detall per cada tipus de vacuna/vial (AstraZeneca,
Pfizer i Moderna).
Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Y)
RGE núm. 2930/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunes/vials contra la COVID-19 que no s'han pogut
administrar des de l'1/12/2020 al 24/03/2021.
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.
Des de l'1/12/2020 al 24/03/2021, quantes vacunes/vials
contra la COVID-19 no s'han pogut administrar per pèrdua,

AA)
RGE núm. 2932/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
morts a causa de la COVID-19 a les Illes Balears (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.
Sol·licitam informació del nombre de morts per edat, a
causa de la COVID-19 des de l'1 de gener de 2021 al 24 de
març de 2021.
Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AB)
RGE núm. 2933/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
edat dels pacients ingressats a les UCI a causa de la
COVID-19 des de l'1/01/2021 al 24/03/2021.
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.
Sol·licitam informació sobre l'edat de tots els pacients que
han ingressat a les UCI dels diferents hospitals de les Illes
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Balears a causa de la COVID-19 des de l'1 de gener de 2020 al
31 de desembre de 2020.
Informació sol·licitada amb independència de quina hagi
estat l'evolució dels esmentats pacients.
Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AC)
RGE núm. 2936/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
visita a l'Hospital Son Llàtzer (sol·licitud RGE
11155/2020).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data té previst la Conselleria de Salut i Consum
possibilitar la visita a l'Hospital Son Llàtzer a aquest diputat?
Aquesta sol·licitud fou formulada en data 22/07/2020 i a
través de l'escrit RGE núm. 15915/2020 es comunicà per part
de la conselleria que la visita es podria dur a terme quan la
incidència epidemiològica baixàs i els experts així ho
aconsellassin.
Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AD)
RGE núm. 2947/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
subvencions atorgades a l'associació ASPANOB.
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.
Quins han estat el nombre, els imports, l'objecte d'actuació,
i l'instrument d'ajudes (subvenció directa o per convocatòries,
conveni instrumental, concertació, ...) atorgades des de les
diferents conselleries, direccions generals i ens públic
instrumentals del Govern de les Illes Balears, a l'associació
ASPANOB (Asociación de padres de niños con cáncer de
Baleares) durant els anys 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
i 2021?
Pregam detall de l'objecte de la subvenció/actuació i de si
els projectes/subvencions són per actuació territorial-illes.
Palma, a 25 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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AE)
RGE núm. 2969/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
proves radiològiques "mamografies" en el programa de
prevenció del càncer de mama realitzades des del Servei de
Salut de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de mamografies realitzades des de l'1 de
gener de 2020 al 31 de març de 2021 des del servei de Salut de
les Illes Balears en el programa de prevenció/detecció del
càncer de mama?
Palma, a 26 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AF)
RGE núm. 2970/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
proves de cribratge poblacional del programa de prevenció
del càncer de còlon realitzades des del Servei de Salut de les
Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de proves de cribratge poblacional
realitzades des de l'1 de gener de 2020 al 31 de març de 2021
des del Servei de Salut de les Illes Balears en el programa de
prevenció/detecció del càncer de còlon?
Palma, a 26 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AG)
RGE núm. 2971/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
proves de cribratge poblacional del programa de prevenció
del càncer de pròstata realitzades des del Servei de Salut de
les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de proves de cribratge poblacional
realitzades des de l'1 de gener de 2020 al 31 de març de 2021
des del Servei de Salut de les Illes Balears en el programa de
prevenció/detecció del càncer de pròstata?
Palma, a 26 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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AH)
RGE núm. 2980/21, 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 pressuposts 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 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2982/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
controls sanitaris de l'aeroport de Palma.
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, quines gestions realitzarà davant el caos en
els controls sanitaris de l'aeroport de Palma?
Palma, a 29 de març de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

En quina situació es troba la reactivació del consorci?
Palma, a 29 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

AI)

Ordre de Publicació

RGE núm. 2981/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a
habitatge.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 de març de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

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.

Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Respecte del programa d'habitatge, com a fites principals es
marca en els pressuposts que 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.

A)

Quina és la quantitat d'ajuts atorgats a dia 29 de març de
2021? Feu-ne una relació amb la quantia atorgada.

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.

Quin és l'estat d'execució a dia 29 de març de 2021 de
l'import destinat a aquestes ajudes?
Palma, a 29 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 de març de 2021, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.

RGE núm. 2794/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
perspectiva de gènere a la Formació Professional, davant la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

Des d’una perspectiva general, existeix tota una sèrie de
professions que estan eminentment masculitnitzades en les
quals hi ha una alta concentració d’homes. Aquesta situació fa
que l’existència de dones en determinades branques
professionals de caràcter més tecnològic o de caire més pesant,
sigui molt poc representativa i s’assumeix el rol de gènere
específic. Aquesta situació genera escletxes professionals amb
poca presència de dones en aquests tipus de professions, mentre
que veiem una major concentració en professions més
relacionades amb la salut, els serveis socials, la cura de majors
o infants o de caràcter més administratiu.
En el cas dels estudis no obligatoris es veu reflectit aquest
“patró” social i veiem com en aquells estudis més relacionats
amb el manteniment de maquinària o instal·lacions, utilització
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de maquinària pesant, etc., a causa d'una associació històrica
d’aquestes tasques com típicament masculines, fa que es
concentri majoritàriament la població masculina en aquests
estudis.
La Formació Professional és una etapa educativa on més es
posa de manifest aquesta diferenciació o escletxa generada per
raons de gènere i hi trobem tota una sèrie de cicles formatius
molt feminitzats i, en canvi, existeix tot un altre grup de cicles
formatius o famílies professionals on no hi trobem gaire dones.
Aquest fet fa que aquesta situació es torni endèmica i resulti
molt difícil avançar cap a una situació igualitària ja sigui
perquè aquesta masculinització de certs estudis expulsi
possibles dones i cronifiqui aquesta classificació dels rols
professionals o bé perquè es donin altres tipus de marginació o
exclusió de caràcter més social.

competències necessàries i a allunyar-los dels estereotips de
gènere.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a introduir la perspectiva de gènere en la Formació
Professional i mesures per incentivar positivament a escollir els
estudis de Formació Professional en aquelles famílies
professionals o cicles formatius on la presència d’un sexe
estigui infrarepresentada.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar els processos d’orientació educativa i
professional, amb incentivació i motivacions allunyades dels
rols de gènere i que responguin a les capacitats i aptituds de tot
l’alumnat.
Palma, a 10 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

Des de l’administració s’ha de treballar per avançar en
igualtat i en la inclusivitat social i laboral de tothom. Per això,
avançar en una composició equilibrada de sexes a totes les
professions ens permetrà avançar cap a una societat més
igualitària, més inclusiva i més equitativa.
A la Formació Professional, existeixen cicles formatius amb
presència “residual” de dones matriculades que de vegades
representen un magre 2 % del total de l’alumnat . Estudis d'FP
de les famílies marítimopesquera, manteniment d’edificis,
electricitat i electrònica, fusta i suro, entre d’altres, tenen una
presència mínima de dones, les quals, fins i tot, es poden sentir
“fora de lloc” o viure un “rebuig” social i es poden arribar a
plantejar l’abandonament d’aquest tipus d’estudis, amb la qual
cosa es consolida aquesta escletxa social i la cronificació de
“rols” que van en contra de situacions igualitàries a nivell
social en general.
Moltes vegades, els estudis d'FP s’escullen en moments
d’adolescència i precisen d’orientació específica molt basada
en interessos, aptituds i competències personals i ha d’evitar-se
una elecció errònia basada en estereotips de caràcter social els
quals limiten una elecció encertada i l’inici d’una carrera
professional en funció dels interessos i les capacitats pròpies i
no els interessos i les capacitats “suposades socialment” en
funció del gènere.
López Sáez (1995) a l'estudi “La elección de una carrera
típicamente femenina o masculina” sobre aquesta situació,
exposa clarament que l’interès dels homes i les dones per unes
branques professionals o unes altres té a veure amb el seu rol
de gènere que fa que es percebin com a positius uns valors o
d’altres, però hi ha més factors que influeixen en aquesta
decisió: factors cognitius, psicològics, culturals, socials i els
entorns d’aprenentatge, i s'observa poc interès de les dones cap
els estudis científics i tècnics.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a reforçar la promoció dels estudis de Formació Professional,
especialment d’aquells cicles formatius amb alta concentració
de persones d’un mateix sexe, a posar esment en capacitats i
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B)
RGE núm. 2796/21, dels Grups Parlamentaris Socialista
i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement del dret
humà a l'aigua i al sanejament, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
El Dia Mundial de l'Aigua se celebra cada 22 de març per
conscienciar sobre la crisi mundial d'aquest recurs essencial i
la necessitat d'abordar-la per assolir un dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible impulsats per les Nacions Unides:
aigua i sanejament per a tothom abans de 2030.
Malgrat que homes i dones, com la resta d'éssers vius,
depenem de l'existència de l'aigua, un de cada tres habitants del
planeta viu sense accés a aigua potable i el 55% de la població
mundial, 3.900 milions de persones, no disposen d'un sistema
adequat de sanejament.
Aquest any, l'ONU vol que en aquest Dia Mundial de
l'Aigua reflexionem sobre el valor d'aquesta, sobre el que
significa per a tots i cadascun de nosaltres i com podem
protegir millor aquest valuós recurs. La forma en què valoram
l'aigua determina com es gestiona.
Des de 2010, l'ONU reconeix oficialment el dret humà a
l'aigua i al sanejament i amb aquesta convicció el Govern
d'Espanya treballa en una nova política d'aigua, peça
fonamental en l'estratègia de la lluita contra el canvi climàtic.
Durant la pandèmia, més que mai s'ha evidenciat el caràcter
essencial de l'aigua i la necessitat de garantir el seu accés,
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mantenint tots els serveis relacionats amb el seu abastiment.
Una de les primeres mesures adoptades pel Govern d'Espanya
fou declarar els serveis d'aigua i energia com essencials,
prohibint el tall d'aquests subministraments a les llars més
vulnerables.
Totes les projeccions sobre canvi climàtic coincideixen en
l'increment de la temperatura mitjana i en la reducció
progressiva dels recursos hídrics a Espanya. Això exigeix
invertir cada vegada més en sistemes i xarxes d'abastiment que
combinin fonts de subministrament naturals d'aigua i altres
recursos.
La dessalació o la reutilització poden assumir modificacions
de la demanda de l'abastiment urbà, el reguiu o de les
instal·lacions energètiques.
Hem de ser conscients que es precisa una relació diferent
amb l'aigua i reorientar la seva governança per anticipar-nos als
impactes de l'escalfament global i reduir l'abast d'aquests;
assegurar el bon estat de les masses hídriques i el respecte als
cabals ecològics; complir amb les nostres obligacions de
sanejament i depuració i lluitar contra la pobresa hídrica.
És important involucrar la ciutadania en el coneixement i
valor de l'aigua com a element bàsic de les nostres vides. És
ineludible gestionar de manera responsable el nostre patrimoni
comú, tots ells fràgils: aigua, sòls i biodiversitat. Igualment
important és la implicació i la corresponsabilitat de totes les
institucions implicades en la gestió del cicle de l'aigua. Des de
les municipals fins a les europees, passant per la responsabilitat
ciutadana, les accions impulsades des de cada àmbit
competencial han de fer possible garantir el dret a l'accés a
l'aigua.
Cal que els estats del món escullin entre especular amb un
dels recursos més escassos del món, capaç de generar guerres,
estranyes aliances geoestratègiques o legions de refugiats
ambientals quan manca, i també quan plou massa, o garantir el
seu bon ús mitjançant una adequada gestió i l'oportuna
satisfacció de les necessitats de sectors tan diversos com són
l'agricultura, la indústria o el planejament urbanístic.

Nord-amèrica és el segon consumidor mundial, després de
Xina; l'increment demogràfic i el desenvolupament econòmic
accelerat expliquen també la seva escassetat.
L'argumentació que es dóna per explicar la seva cotització
en borsa és que un dels objectius del mercat de futurs és
minimitzar en la mesura del possible la volatilitat de les
matèries primeres exposades a imponderables (una sequera, un
incendi o qualsevol catàstrofe natural) i amarrar el seu preu a
uns límits previsibles, el de l'aigua es preveu que pugui
contribuir a reduir els conflictes derivats de la seva distribució,
atès que suposadament s'haurà pactat un preu abans de
qualsevol contingència negativa que pugui encarir-la, des de
qualsevol incidència climàtica fins a la sobreexplotació
industrial o agrícola.
Però és que, a més, posar l'accent en la seva escassetat és
una justificació que inquieta organitzacions mediambientals.
Segons Mary Grant, directora de la campanya Aigua per a
Tothom, impulsada per l'organització Food & Water Watch de
Washington: «Les activitats dels hedge funds (fons d'alt risc)
que aposten per l'escassetat de l'aigua és perillosa.
L'especulació no té cabuda a la gestió responsable de l'aigua,
un DDHH bàsic i un recurs natural fonamental que ha de ser un
fideïcomís públic per a tots. Hem vist en casos greus de
contaminació com els mecanismes del mercat transfereixen el
dany a les àrees de baixos ingressos i les comunitats de color;
i els beneficis, a les corporacions i les zones riques». «Quan els
inversors controlen l'aigua, la gent inevitablement pateix. La
financerització de l'aigua és una amenaça per a aquest dret
humà fonamental».
Pedro Arrojo, doctor en Físiques i professor emèrit
d'Anàlisi Econòmica, fou nomenat el passat octubre de 2020
Relator Espacial per als Drets Humans de l'aigua potable i el
sanejament per part de les Nacions Unides. El seu nomenament
va tenir lloc durant la 45a sessió del Consell de DDHH,
celebrat a Ginebra, on Espanya va promoure, juntament amb
Alemanya, una resolució sobre els DDHH a l'aigua potable i al
sanejament i que ha contemplat específicament l'accés lliure als
serveis d'aigua i sanejament en els espais públics.

Més que el volum de l'aigua, l'índex NQH2O regularà els
drets d'ús. De fet, està basat en els preus de les principals
conques fluvials de Califòrnia, on l'escassetat ha augmentat fins
a multiplicar el preu del metre cúbic per dos durant el darrer
any i on s'havia avançat en formes precursores del mercat
formal que ara donen la passa definitiva fins a la borsa.

Segons Arrojo és important no confondre valor i preu: no
val el mateix el mínim necessari per viure amb dignitat que
l'aigua emprada per omplir una piscina. «Des del meu punt de
vista, i des del punt de vista de l'ONU, l'aigua no pot
considerar-se una simple mercaderia i, per això, el 2010 es va
reconèixer l'aigua i el sanejament com DDHH. Si fruit de
maniobres especulatives el petroli pujàs de manera
desmesurada i tenguéssim dificultats per omplir el dipòsit, seria
un problema, però podríem desplaçar-nos a peu o en transport
públic; però si ens falta l'aigua, simplement no podrem viure.
Per això el petroli no és un dret humà i l'aigua sí. L'important
de l'aigua no és la seva materialitat, H2O, sinó perquè
l'empram». «Els intercanvis financers amb relació a l'aigua
entren en flagrant contradicció amb les bases amb què
s'administra un bé públic, més que flexibilitzar el seu ús;
parlam doncs que és el lliure mercat que fa negoci amb l'aigua,
i de sobte fa que algú guanyi diners a força de vendre un dret
que l'Estat li ha donat gratis».

A partir de l'experiència de l'oest d'EUA, que estableix un
perillós precedent, aquest valor podria ser emprat com a
referent per a la resta del món en els mercats de l'aigua.

Les polítiques de privatització de l'aigua durant els anys
noranta del segle XX són fracassos totals atès que no generaren
major cobertura del servei, ni major eficiència atès que

Un fet inquietant en relació amb l'aigua i el seu aprofitament
és la seva consideració a Califòrnia com un bé de mercat més
des que va començar a cotitzar el mes de desembre de 2020 en
el mercat de futurs de matèries primeres de Wall Street a causa
de la seva escassetat, conforme a l'índex Nasdaq Veles
California Water (NQH2O), que es va crear l'any 2018. Aquest
indicador es basa en els preus dels futurs de l'aigua a l'Estat de
Califòrnia que el dia 7 de desembre de 2020 cotitzava a uns
486,53 dòlars (prop de 397€) per una mesura equivalent a uns
1.233 metres cúbics.
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comporten riscos respecte de les qüestions de mercat, com són
les adquisicions, desinversions, reassignació geogràfica,
fallides, funcionament ineficaç, risc polític, entre d'altres. Tot
plegat, motius que qüestionen la sostenibilitat a llarg termini
dels mercats urbans del subministrament d'aigua.

5. Les empreses poden tenir limitacions de recursos,
especialment a les zones on viuen persones en situacions de
vulnerabilitat on no els interessi invertir.
6. Si no s'estableixen controls màxims, i en determinats
contextos, es poden produir pràctiques corruptes.

El pas de la prestació de serveis públics a la prestació de
serveis privats sol presentar com una forma d'assolir una millor
qualitat i uns serveis més segurs i disponibles, ja que es
considera que les entitats privades són més eficients i tenen
coneixements més especialitats. No obstant això, les tensions
entre els interessos econòmics de les empreses i els resultats
socials dels serveis solen afavorir a les primeres. A més, quan
el procés de privatització s'aplica de manera inadequada i les
inversions no arriben com s'havia compromès, el sector públic
acaba per assumir la càrrega de resoldre les deficiències, ja que
els estats segueixen sent els responsables davant els titulars dels
drets.

Per tant, des d'una perspectiva de bé comú, la conservació
de l'aigua serà més eficaç si es fa a través d'una ètica
mediambiental i col·lectivista de solidaritat.

Les empreses poden considerar que els serveis d'aigua i
sanejament en els estats en desenvolupament són negocis poc
atractius. Entre les raons per això figuren «l'augment del risc
del país.
Des de començaments del segle XXI, ha emergit amb força
el debat sobre si l'accés a l'aigua ha de considerar-se un dret
humà. El 2002, el Comitè de Drets Econòmics i Socials de
l'ONU, referint-se als drets socioeconòmics de la població
establint que «el dret humà a l'aigua és indispensable per a una
vida humana digna». En aquest document es refereix al dret a
l'aigua com «el dret a cadascun a disposar d'aigua suficient,
saludable, acceptable, físicament accessible i assequible per al
seu ús personal i domèstic». Aquest dret fou reafirmat en
posteriors resolucions i observacions de les Nacions Unides,
més concretament es defineix a la Resolució 64/292 «El dret
humà a l'aigua i al sanejament» de 28 de juliol de 2010
aprovada per l'Assemblea General de l'ONU i que estableix,
entre d'altres:
1. Reconeix que el dret a l'aigua potable i al sanejament és
un dret humà essencial per al ple gaudi de la vida i dels
drets humans.
2. Exhorta els estats i les organitzacions internacionals que
proporcionin recursos financers i propiciïn l'augment de la
capacitat i la transferència de tecnologia mitjançant
l'assistència i la cooperació internacional, en particular als
països en desenvolupament, a fi d'intensificar els esforços
per proporcionar a tota la població un accés econòmic a
l'aigua potable i al sanejament.
Alguns autors interpreten l'aigua com un bé comú i
critiquen fortament el seu tractament com una mercaderia i els
processos de privatització associats a ella. Hi ha diversos
arguments per fonamentar la seva gestió com un bé comú:
1. El subministrament d'aigua està subjecte a múltiples
fallides en el mercat i a l'Estat.
2. L'aigua té importants dimensions culturals i espirituals,
molt lligades al context específic.
3. La salut dels ecosistemes hídrics té un impacte directe a
la comunitat local.
4. La privatització de l'aigua pot comportar la transferència
de beneficis fora del sector de l'aigua sense la corresponent
eficiència i millora en el seu accés.

Recollint aquestes idees, a Europa destaca el «Moviment
Europeu per a l'Aigua» com a bé comú. Aquest moviment lliga
el discurs de l'aigua com a dret humà amb el de l'aigua com a
bé comú i s'articulen una sèrie de peticions a les institucions
europees per garantir l'accés universal a l'aigua a través del
Manifest de Nàpols.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix el dret humà a
l'aigua potable i al sanejament com un dret necessari per a la
vida.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i la Comissió Europea a excloure l'aigua de tots els acords
comercials internacionals, inclosos els tractats de l'Organització
Mundial del Comerç i de les regles de mercat dins de la Unió
Europea.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, el Govern d'Espanya i la Comissió Europea a declarar
l'aigua com un bé comú essencial per a la vida i que, com a tal,
no pot ser classificat com una mercaderia o un actiu financer
amb la qual comerciar. La propietat i la gestió del cicle integral
de l'aigua han de ser públiques, democràtiques i participatives
en l'àmbit comunitari. Els principis de participació pública, de
transparència i de rendició de comptes democràtica han de
respectar-se.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, el Govern d'Espanya i la Comissió Europea a garantir
el dret a l'aigua de bona qualitat, reconeixent que la millor
manera d'assolir-lo és mitjançant el control públic.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, el Govern d'Espanya i la Comissió Europea a fomentar
les pràctiques sostenibles de gestió que protegeixin l'ecologia
dels cicles naturals de l'aigua i a mantenir la qualitat de l'aigua
dels nostres aqüífers.
Palma, a 23 de març de 2021
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Josep Ferrà i Terrassa
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C)
RGE núm. 2833/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga de
l'habilitació per exercir activitat turística, per renovació
d'acreditació de qualitat i per presentació de
modernització, davant la Comissió de Turisme i Treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
L’Organització Mundial de la Salut el 30 de gener de 2020
va declarar que la COVID-19 suposava una emergència de
salut pública d’importància internacional.
El Reial Decret 463/2020, de 13 de març, de declaració de
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 és la concreció a nivell
d’Espanya del cabdal impacte que aquesta emergència genera.
Un estat d’alarma que va ser prorrogat pel Congrés dels
Diputats. El Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, va
suposar una nova declaració de l’estat d’alarma que va ser
prorrogat fins al maig de 2021.
Aquesta situació de la declaració d’alarma i de la crisi
sanitària de la COVID-19 han provocat el confinament de la
població de la seva residència habitual i han provocat la
suspensió de la vida socioeconòmica. Les conseqüències de tot
plegat són molt greus, tant des del punt de vista de la salut
pública i de totes les persones que han perdut la vida o han
estat malaltes, com des del punt de vista de les empreses,
moltes de les quals bé hauran de tancar o bé hauran de reduir
la seva activitat, com des del punt de vista dels treballadors,
molts dels quals perdran la feina temporalment o definitivament
o bé veuran reduïts els seus guanys. La temporada turística
2020 pràcticament es va perdre i en gran part la temporada
turística 2021 serà una temporada en què una immensa majoria
d’establiments tendran enormes dificultats per exercir la seva
activitat.
L’article 88 de la Llei 8/2012, del turisme, estableix que
"l’eficàcia d’una declaració responsable d’inici d’activitat
turística o de la comunicació prèvia d’ampliació, referida a un
establiment d’allotjament turístic o a un habitatge residencial
que es comercialitzi turísticament, i la inscripció en el registre
insular d’empreses, activitats i establiments turístics
corresponent, així com l’ampliació de places i la inscripció
d’aquestes, estan condicionades a aportar el mateix nombre de
places, obtingudes d’altres allotjaments turístics o d’altres
habitatges objecte de comercialització turística, que es donin de
baixa definitiva i que les haguessin adquirit en el seu moment
de manera onerosa, la qual cosa s’ha d’acreditar per qualsevol
mitjà admissible en dret, o bé obtingudes de les borses de
places gestionades pels organismes gestors o les
administracions turístiques, en la mesura de la disponibilitat".
L’article 91 de la mateixa Llei 8/2012, del turisme,
estableix que "a cada un dels quatre àmbits insulars (Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera) es pot crear un organisme amb
participació de l’administració turística competent, del sector
empresarial d’allotjaments turístics i de comercialització
d’estades turístiques, i dels agents socials més representatius,

que ha de gestionar respecte de cada illa: les places turístiques
corresponents a allotjaments turístics i les places corresponents
a estades turístiques dutes a terme a habitatges d’ús residencial.
A l’illa de Mallorca hi ha de participar també el Consell Insular
de Mallorca. La persona interessada a presentar la declaració
responsable d’inici o d’ampliació d’un establiment
d’allotjament turístic o d’un habitatge residencial objecte de
comercialització turística pot obtenir les places d’allotjaments
turístics o habitatges d’ús residencial comercialitzades
turísticament de l’illa que es donin de baixa definitiva i les
hagin adquirit de manera onerosa, o d’aquest organisme, en la
mesura en què no les hagi exhaurit, la qual cosa s’ha d’acreditar
mitjançant un certificat expedit a aquest efecte. Si no s’ha creat
l’organisme, les pot adquirir de l’administració turística insular,
per a la qual cosa s’han d’aplicar en general les disposicions
contingudes en aquest article. 4. En cas que l’organisme gestor
exigeixi una contraprestació econòmica per les places, el preu
d’aquestes ha de ser determinat pel mateix organisme o per
l’administració turística en consideració a criteris objectius de
valoració i se li ha de donar publicitat. En tots els casos, el preu
de les places corresponents als habitatges d’ús residencial
objecte de comercialització d’estades turístiques pot ser
diferent del de les places turístiques corresponents a
allotjaments turístics. Així mateix, respecte dels primers, s’ha
de diferenciar també entre les places objecte de transmissió
permanent i les places objecte de transmissió provisional per
als habitatges subjectes al règim de propietat horitzontal o per
als de les tipologies que s’hagin determinat reglamentàriament.
També s’establirà un preu diferenciat i inferior per a les places
comercialitzades amb la modalitat de lloguer de l’habitatge
principal. Així mateix, per a les places corresponents a
habitatges d’ús residencial es podrà establir un preu major i
progressiu per a les places corresponents al segon i successiu
habitatge comercialitzat per una mateixa empresa. 5.
Reglamentàriament s’han d’establir el procediment, les
condicions i els requisits de desenvolupament del que disposa
aquest article."
L’article 37 del Decret 20/2015 que és Reglament dictat en
desplegament de la Llei 8/2021, de turisme, permet l’adquisició
de places a termini.
Vist que d’acord amb l’article 127 del Decret 20/2015 que
és el Reglament dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de
turisme, els establiments cada sis anys han de presentar una
autoavaluació o un pla de modernització. Essent un moment el
present en què és imperatiu garantir la continuïtat de les
empreses i tenir en compte que el 2021 serà un any en gran part
sense activitat turística.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a impulsar els acords o les modificacions que corresponguin
per suspendre i prorrogar automàticament el cobrament de
l’anualitat 2021 derivada de la compra de places d’allotjaments
i habitatges turístics de manera que el termini pel pagament
s’allargui un any més.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a impulsar les modificacions jurídiques que permetin que tots
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autoavaluacions, plans de modernització o acreditacions de
qualitat tenguin un any de pròrroga automàtica sense necessitat
de fer cap tràmit.
Palma, a 23 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 2921/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a catalogació de bé d'interès cultural del
símbol de la creu cristiana, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
L'exposició de motius de la Llei de patrimoni històric
espanyol, 16/1985, de 25 de juny, diu que: “El Patrimoni
Històric Espanyol és el principal testimoni de la contribució
històrica dels espanyols a la civilització universal i de la seva
capacitat creativa contemporània. La protecció i l'enriquiment
dels béns que l'integren constitueixen obligacions fonamentals
que vinculen tots els poders públics, segons el mandat que els
dirigeix l'article 46 de la norma constitucional”. La mateixa
exposició conclou “El Patrimoni Històric Espanyol és una
riquesa col·lectiva que conté les expressions més dignes
d'estima en l'aportació històrica dels espanyols a la cultura
universal. El seu valor li proporciona l'estima que, com a
element d'identitat cultural, mereix a la sensibilitat dels
ciutadans, perquè els béns que l'integren s'han convertit en
patrimonials a causa exclusivament de l'acció social que
compleixen, directament derivada de l'estima amb què els
mateixos ciutadans els han anat revaloritzant”.
Sens dubte, un dels elements més característics i propis de
la riquesa cultural espanyola, que forma part indissoluble de la
nostra història i tradició, és la proliferació de creus cristianes
als carrers, places, esglésies, cementiris, i fins i tot, en el cim de
muntanyes o jalonant els antics i nous camins per on els
espanyols transitem.
Hem estat desgraciadament testimonis al llarg de la història
d'atacs, ofenses i injúries a institucions i símbols religiosos i de
qualsevol altre tipus, a conseqüència de conductes
antireligioses, que han tractat d'imposar una opció ideològica
per la força. Fins i tot, avui dia, a Espanya, hem tornat a ser
testimonis d'actes atroços contra la cultura, la història i la fe
cristiana, que constitueixen greus atemptats a la sensibilitat
cultural i a la fe dels nostres veïns.
Resulta del tot incomprensible, que en ple segle XXI, a
Espanya, amb la protecció de la nostra Constitució i la resta de
normativa dictada en desenvolupament d'aquesta, que garanteix
en el seu article 16, catalogat com a dret fonamental i sota
l'especial protecció que aquesta qualificació comporta, la
llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les
comunitats sense més limitació, en les seves manifestacions,
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que la necessària per al manteniment de l'ordre públic protegit
per la llei, que es produeixin manifestacions explícites d'odi,
com l'intent d'enderrocament del monument situat a Palma en
honor al creuer Balears, que l'ajuntament va voler derrocar
apel·lant la Llei de memòria i va ser desestimat per la sentència
del jutjat d'instrucció que, a més, en va reconèixer el “valor
històric, artístic i arquitectònic”.
La Creu Cristiana, és el principal símbol del Cristianisme,
com a creença religiosa, que en les seves diferents
manifestacions o branques, compta amb gairebé 2.500.000.000
de practicants, o cosa que és el mateix un terç de la població
mundial; el que la consagra com la religió amb més nombre de
seguidors del planeta, representada en els cinc continents i amb
presència majoritària en 126 dels 194 països reconeguts per
l'ONU. Fins i tot, la datació del còmput dels anys en occident,
està vinculada al naixement de Crist i per tant de l'era cristiana.
Des del punt de vista històric, la península Ibèrica (com a
escenari geogràfic previ on actualment se situa el que coneixem
com a Espanya), va ser evangelitzada en el segle I; és a dir les
vinculacions de la nostra societat, cultura i tradicions amb la
religió catòlica, són prèvies al naixement de la nostra nació i
perduren en l'actualitat amb manifestacions materials i
immaterials en tots els racons de la nostra geografia nacional.
Amb independència de les conviccions religioses personals
actuals dels espanyols, és veritat que la història d'Espanya com
a nació està vinculada al cristianisme. El III Concili de Toledo
i la conversió de Recaredo l'any 589 d. C. marquen, per a una
àmplia historiografia, la consolidació de la unitat nacional i la
posterior secular Reconquesta que configura la realitat moderna
de la nació. Precisament d'aquesta triple relació: cultura,
societat i religió, al llarg de la nostra història, ha originat que el
nostre país, ostenti el lloc tercer en el rànquing mundial, quant
a designacions de Patrimoni Mundial per part de la UNESCO
(Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la
Ciència i la Cultura), en les seves diferents classificacions:
cultural, natural i mixt; comptant en l'actualitat amb 48 béns i
llocs així reconeguts, només per darrere de la Xina i Itàlia. En
aquest sentit, comptem al nostre país, amb 15 ciutats que
formen el grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya,
amb la finalitat de reconèixer i posar en valor i protegir el
patrimoni històric i cultural d'aquestes, ja que compten amb un
centre històric i un patrimoni monumental, digne d'aquests
reconeixements. En la majoria dels casos, aquestes
manifestacions arquitectòniques, són conseqüència
d'expressions religioses, bé de la cristiana (la més significativa
i arrelada ) o de les diferents que han passat per la nostra
geografia..
Som el país d'Europa, que compta amb més patrimoni
immaterial, amb 19 denominacions i reconeixement a
tradicions espanyoles universals, algunes d'elles òbviament de
caràcter religiós i cristià. Aquest aparador va fer que Espanya
fregués els 84 milions de turistes l'any 2019, el fins ara millor
any en aquest sentit, ja que resulta evident no recórrer a xifres
del passat any, a la vista de la situació COVID-19, turistes que
van realitzar una despesa aproximada de 92.278 milions
d'euros, al nostre país, en el conjunt d'aquest any, la qual cosa
suposà un nou rècord a les dades fins ara comptabilitzades.
Amb tot, el turisme s'ha convertit en el sector que més riquesa
aporta a l'economia espanyola, amb un total de 176.000 milions
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d'euros anuals, que representen el 14,6% del conjunt del PIB
del nostre país, a més d'originar 2,8 milions d'ocupacions.

sobre el patrimoni monumental, cultural, històric, artístic,
arquitectònic, arqueològic, científic i paisatgístic.

Resulta del tot evident, que ens trobem en un sistema
aconfessional consagrat en la nostra carta magna, que situa a
l'Estat, en una posició de neutralitat, respecte del fet religiós; la
qual cosa suposa que cap confessió religiosa tindrà caràcter
estatal, de manera que els poder públics no assumeixen cap
confessió religiosa com a pròpia. Però, al mateix temps que
l'Estat veu el fet religiós positivament, com es desenvolupa a
l'article 16 de la Constitució. Aquesta posició d'imparcialitat,
respecte de les confessions religioses, ha d'il·luminar l'actuació
de qualsevol administració pública, així com el respecte als
símbols i a les manifestacions d'aquesta índole. La mateixa
Constitució exigeix als poders públics conservar i promoure la
conservació i protecció del patrimoni històric, artístic i cultural
d'Espanya, així com l'accés a la cultura en els seus articles 44
i 46; sense que, a més en aquesta qüestió pugui existir
discriminació entre espanyols en afectar, com hem dit, a un dret
fonamental.

A la Llei 12/1998 sobre el patrimoni històric de les Illes
Balears, article 1, determina l'objecte d'aquesta llei pel qual
"Són objecte d'aquesta llei la protecció, la conservació,
l'enriquiment, el foment, la recerca i la difusió del patrimoni
històric de les Illes Balears, perquè puguin ser gaudits pels
ciutadans i puguin ser transmesos en les millors condicions a
les futures generacions".

D'acord amb la Constitució i la Llei del patrimoni històric
espanyol tant els municipis com les comunitats autònomes i
l'Estat tenen competències en aquesta matèria, bé de promoció,
de declaració o protecció del patrimoni històric i cultural.
En el cas de Balears, la Llei 12/1998, de 21 de desembre,
del patrimoni històric de les Illes Balears, exposa la finalitat de
“completar l'ordenament jurídic vigent i d'aprofundir en els
principis conservacionistes -sovint difícils de mantenir en una
comunitat de vocació turística-, tenint en compte les
peculiaritats de les realitats insulars”.
Es fa precís, a la vista de tot l'anterior, que les
administracions públiques promoguin la realització o en el seu
cas actualització de l'inventari de creus existents en les vies
públiques o la resta del territori nacional, per a la seva efectiva
catalogació com a Béns d'Interès Cultural i, per tant, la
corresponent i especial protecció jurídica que els correspongui;
a fi d'evitar actes de destrucció o espoli i, així mateix, amb la
finalitat de garantir la seva deguda conservació, sense que això
afecti, en cap cas, la titularitat dominical o els drets reals
adquirits sobre elles.
D'acord amb l'article 7 de la LPHE, els ajuntaments
cooperaran amb els organismes competents per a l'execució
d'aquesta llei en la conservació i custòdia del Patrimoni
Històric Espanyol comprès en el seu terme municipal i
adoptaran les mesures oportunes per evitar la seva deterioració,
pèrdua o destrucció. Notificaran a l'administració competent
qualsevol amenaça, mal o pertorbació de la seva funció social
que tals béns sofreixin, així com les dificultats i necessitats que
tinguin per a la cura d'aquests béns. Exerciran així mateix les
altres funcions que tinguin expressament atribuïdes en virtut
d'aquesta llei.
I l'article 9 assegura la participació del municipi en la
declaració de qualsevol BIC; així com la seva competència
d'iniciativa; alguna cosa que, amb tota seguretat, els veïns han
de valorar positivament. En la nostra comunitat autònoma, i
segons s'estableix en el nostre Estatut d'Autonomia, a l'article
30.25, la comunitat autònoma exercirà els seus poders sense
perjudici de l'article 149.1.28a de la Constitució Espanyola

Per a això, l'article 38.1 perpetua que s'orientaran els
instruments d'ordenació urbanística i mesures de protecció: “els
instruments d'ordenació urbanística d'àmbit municipal fixaran
les mesures primàries d'identificació, de protecció i de
conservació dels béns immobles integrants del patrimoni
històric”. I estableix, al seu torn, a l'article 92.8, que el consell
insular tindrà la competència de l'execució de les mesures de
protecció del patrimoni etnològic, bibliogràfic, documental i
històricoindustrial sense perjudici del que disposa l'article
149.1.28a de la Constitució.
Encara així, serà competència del Govern de les Illes
Balears d'acord amb l'article 91.1 de la mateixa llei, “la gestió
del Registre de Béns d'Interès Cultural de les Illes Balears i les
comunicacions amb el Registre General de Béns d'Interès
Cultural de l'Estat”.
Per tot l'anterior el Grup Parlamentari VOX-Actua Balears
proposa la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, en col·laboració amb els bisbats existents, a
l'actualització de l'inventari de les creus existents a les vies
públiques o a la resta de domini públic del territori municipal
d'acord amb l'article 91.2 de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, sobre el patrimoni històric de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Insular a la
iniciació del procediment de declaració de béns d'interès
cultural, d'acord amb l'article 92.1 de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, sobre el patrimoni històric de les Illes Balears, i, per
tant, que atorgui a aquestes creus l'especial protecció jurídica
que els correspongui sense que això afecti, ni pugui arribar a
afectar, la titularitat del dret de propietat o drets reals sobre
elles.
Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

E)
RGE núm. 2922/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a innovació i coneixement turístic, davant la
Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
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següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.

F)

Motivació del procediment d'urgència: És necessari adoptar
mesures en ares a la innovació, la sostenibilitat i el coneixement
per a la millora i transformació del sistema turístic balear.

RGE núm. 2943/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a reconeixement de les malalties
professionals de les "Kellys", davant la Comissió de
Turisme i Treball.

Ha quedat constatat mitjançant diferents iniciatives
parlamentàries que s'ha de treballar i establir les bases de la
transformació del sistema turístic balear amb la finalitat
d'impulsar la competitivitat del nostre arxipèlag. La innovació,
la sostenibilitat i el coneixement són claus per a la consecució
d'aquest objectiu i mantenir i incrementar el lideratge de la
nostra comunitat autònoma.
En aquest sentit, és important fer esment de l'informe
elaborat per “SEGITTUR” en col·laboració amb la Fundació
Cotec per a la Innovacion i INfyde. En aquest informe
s'incideix en la innovació, en el coneixement i en
l'especialització com a factors essencials per a la recuperació i
la transformació del model turístic.
La ministra Sra. Reyes Maroto proposa crear una aliança
per la innovació i el coneixement turístic, “un espai de trobada
entre les universitats, la indústria, les associacions empresarials
i les institucions púbiques per poder donar resposta als nous
reptes científics i de transformació del turisme en l'era
post-Covid-19 [...] per al desenvolupament d'actuacions
específiques de foment de la innovació en el sector turístic
[...]".
D'altra banda, també volem posar en relleu el Programa
Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea “Horitzó
Europa” per al període 2021-2027. Aquest programa està dotat
amb 95.500 milions d'euros i va destinat a la recerca científica
i la transferència tecnològica de la universitat a l'empresa.
En definitiva, s'ha de treballar en el desenvolupament i el
foment de mesures per impulsar la competitivitat, la
transformació del sistema turístic balear.
És per tot l'exposat que el Grup Parlamentari Ciudadanos
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprofundir en l'aliança per la innovació i el
coneixement turístic i a incorporar-hi totes les organitzacions
existents a les nostres illes perquè realitzin les seves
aportacions en aquestes àrees.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar de manera coordinada, entre les diferents
conselleries amb competències en l'àmbit de la innovació, una
campanya divulgativa dirigida a totes les organitzacions
existents a les nostres illes vinculades amb la innovació per tal
d'informar sobre les propostes del programa "Horitzó Europa".
Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
Les cambreres de pisos d'hotel són tot un símbol contra la
precarització laboral i a favor dels drets laborals. La seva lluita
per visibilitzar i denunciar l'empitjorament de les condicions
contractuals, l'increment desmesurat de la càrrega de feina i el
seu fort impacte en la salut física i psíquica d'aquest col·lectiu,
ha permès assolir petites conquestes.
De fet, gràcies a les seves reivindicacions s'han reconegut
algunes malalties professionals derivades de la seva activitat.
Així, dia 18 de maig de 2018, la "Mesa Tripartita por la calidad
en el Empleo del Sector de Hostelería" va acordar modificar el
RD 1299/2006, de 10 de novembre, per tal de reconèixer les
següents malalties professionals per a les cambreres de pisos:
1. Síndrome de Túnel Carpià.
2. Espatlla: Patologia tendinosa crònica de manigot dels
rotadors.
3. Colze i avantbraç: Epicondilitis i epitrocleïtis.
4. Canell i ma: Tendinitis de l'abductor llarg i extensor curt del
polze (T De Quervain) tenosinovitis estenosat digital,
tenosinovitis de l'extensor llarg del primer dit i treballs que
exigeixen força amb girs o desviacions cubitals i radials
repetides de la mà així com moviments repetits o
mantinguts de l'extensió del canell.
Aquesta proposta de reconeixement específic, però, es va
incloure com a malalties pròpies de les cambreres de pisos. En
concret, es va donar per fet que aquestes malalties ja eren
considerades professionals sense necessitat d'especificar la
professió de les persones que les pateixen.
El setembre de 2018, la Direcció General d'Ordenació de la
Seguretat Social va emetre instruccions a les mútues
col·laboradores per tal que actuessin amb un criteri uniforme
d'interpretació del RD 1299/2006 de 10 de novembre, en el
sentit que encara que una professió no estigui expressament
inclosa en la numeració d'activitats capaces de produir
determinades malalties professionals, no s'exclou que aquestes
patologies puguin ser conseqüència directa de les pròpies d'una
ocupació com la de cambreres de pisos.
A pesar d'això, ara per ara, les mútues segueixen sense
reconèixer com a malalties professionals de les cambreres de
pisos aquestes malalties. Així, un nombrós grup d'afectades han
de recórrer a la via judicial amb el conseqüent desgast, físic i
psíquic, a més de l'econòmic.
Davant d'aquesta situació, "Plataforma estatal de camareras
de pisos", dia 2 de desembre de 2020, va emetre una carta al
secretari d'Estat de la Seguretat Social i pensions del Govern de
l'Estat la resposta de la qual ha estat explicar les passes fetes
sense donar cap solució.
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Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca fa la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a modificar dins l'any 2021 el Reial Decret 1299/2006, de 10
de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties
professionals al sistema de la Seguretat Social, per tal
d'incloure les malalties derivades de la feina de cambrera de
pisos com a malalties professionals pròpies de la professió.
Palma, a 25 de març de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

G)
RGE núm. 2944/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estada de nacionals del Regne Unit amb segones
residències a Balears, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
A partir de l'1 de gener de 2021, els nacionals del Regne
Unit que viatgin a la Unió Europea i a l'espai Schengen seran
tractats com a nacionals de tercers països. Això significa que
les estades previstes en el territori dels estats membres de la UE
no podran tenir una durada superior a 90 dies en un període de
180 dies, i que els nacionals del Regne Unit hauran de complir
les condicions d'entrada imposades als nacionals de tercers
països. Tampoc no podran continuar utilitzant les files
UE/EEE/CH reservades a les persones que gaudeixen del dret
de lliure circulació per a travessar la frontera.
L'1 de febrer de 2020, el Regne Unit de Gran Bretanya i
Irlanda del Nord («el Regne Unit») varen abandonar la Unió
Europea (UE), i va entrar en vigor l'Acord de separació en
aquesta mateixa data, garantint la sortida ordenada del Regne
Unit i proporcionant seguretat jurídica en àmbits importants
com els drets dels ciutadans, la liquidació financera i la
supressió d'una frontera física a l'illa d'Irlanda.
Inevitablement, les manifestacions que el Regne Unit
deixarà de participar en les polítiques de la Unió després de la
finalització del període transitori (31 de desembre de 2020)
crearà obstacles al comerç de béns i serveis i a la mobilitat i els
intercanvis transfronterers que no existeixen avui dia.
Aquest fenomen es produirà en totes dues direccions, és a
dir, des del Regne Unit cap a la Unió i des de la Unió cap al
Regne Unit. Les administracions públiques, les empreses, els
ciutadans i les parts interessades de totes dues parts es veuran
afectats i, per tant, han d'estar preparats.
Per tant, els drets de ciutadans espanyols i els seus familiars
que iniciïn la seva residència legal al Regne Unit després del
període transitori seran els que estableixi el Regne Unit.

Els drets dels ciutadans britànics i els seus familiars que
iniciïn la seva residència legal a Espanya després del període
transitori seran els que estableix el règim general d'estrangeria.
A partir de l'1 de gener de 2021, els nacionals britànics, com
qualsevol nacional d'un tercer país, hauran de complir amb els
requisits d'entrada establerts en el Codi de Fronteres Schengen,
entre els quals es troben la necessitat de justificar l'objecte i les
condicions de l'estada prevista i disposar de mitjans de
subsistència suficients, tant per al període d'estada previst com
per al retorn, així com que l'estada no podrà superar els 90 dies
per període de 180, sigui en una o en diverses visites. Els
britànics hauran d'identificar-se amb el seu passaport i estaran
exempts de visat.
Els britànics beneficiaris de l'Acord de Retirada estaran
exempts dels requisits a dalt exposats. També ho estaran els
britànics que, a partir de la data indicada, obtinguin autorització
de residència a Espanya pel règim general.
Són molts els britànics que tenen una casa en propietat a
Balears i que poden vendre les seves propietats a les Illes si la
Unió Europea els prohibeix quedar-se més de 90 dies cada sis
mesos per arribar d'un país tercer per gaudir de les seves
propietats i del bon temps.
Aquesta és una de les conseqüències que ha tingut la sortida
del Regne Unit de la UE a la qual han de fer front els britànics,
una de les principals colònies d'estrangers que, en la seva
majoria, gaudeix de la jubilació al costat de la Mediterrània i a
les Illes.
Es calcula que a les Illes Balears hi ha uns 15.885 britànics
que han triat la nostra comunitat autònoma com a segona
residència, amb un perfil que respon a majors que busquen un
clima temperat, bon menjar i un poder adquisitiu favorable amb
òptimes comunicacions i cobertura sanitària gratuïta.
No obstant això, aquestes són només les xifres oficials
d'empadronats, ja que la xifra de britànics que passa llargues
temporades a les Illes, sobretot en els mesos d'hivern, és
superior. La majoria no té el permís de residència perquè quan
el Regne Unit era membre de la UE podien sortir d'Espanya i
entrar-hi quan volien.
Solen ser pensionistes amb habitatge habitual al Regne Unit
que compren una altra casa a Espanya, per fugir del fred a
l'hivern.
Amb la sortida de la UE, aquestes persones no poden
superar més de 90 dies cada sis mesos per arribar d'un país
tercer, la qual cosa ja ha provocat que alguns es replantegin què
fer amb les seves propietats mentre que uns altres, consternats,
sospiren perquè Espanya els ampliï el temps, com feien abans
del Brexit, tal com ha fet Portugal que permet la instància
continuada dels nacionals britànics durant 180 dies continuats.
Les persones britàniques que tenen la seva segona
residència a les Balears contribueixen al desenvolupament de
l'activitat econòmica en les zones en què tenen les seves
propietats i, a més, moltes d'elles poden realitzar activitats de
teletreball, fent que professionals britànics fomentin aquest
tipus d'activitat.
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Des d'Eivissa, Martin Makepeace, president de Residents i
Empresaris Britànics de Sant Antoni, s'ha referit a aquestes
«petites complicacions» que han sorgit sobre la marxa,
principalment els nous gravàmens.

Segons les dades del Consell General del Notariat, en el
primer semestre de l'any els ciutadans estrangers van adquirir
un total de 32.395 immobles residencials, un 37,4% menys que
entre gener i juny de 2019.

Probablement molts britànics han hagut d'empadronar-se.
Les dades actualitzades del padró no surten fins el mes de
març, però la sensació és que hi haurà un increment important
de britànics que han optat per canviar el seu lloc de residència.
Però el problema sorgeix en aquells britànics que vulguin venir
a Espanya de manera ocasional però per períodes superiors a
90 dies, una cosa per a la qual és necessari es produeixi una
acord entre la UE i el Regne Unit, per evitar els perjudicis que
s'ocasionarien.

La xifra registrada és la més baixa des de la segona meitat
de 2013 i té en les restriccions provocades per la crisi sanitària
la seva principal explicació.

Per això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè plantegi un acord bilateral amb el Regne Unit sobre
l'estada de nacionals de tots dos països més enllà dels 90 dies,
sobretot, per la vinculació dels nacionals britànics a Espanya.
Palma, a 23 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

H)
RGE núm. 2945/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a agilitació de tràmits en la denominada
"autorització militar" per a l'adquisició de determinats
béns immobles i drets reals, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Segons fonts oficials, a Espanya hi ha entre 800.000 i
1.000.000 de propietaris britànics dels quals més de 300.000
tenen la condició de residents a Espanya. Així mateix cal
indicar que els britànics, primers compradors d'habitatge
estrangers, concentren el 14% de les operacions immobiliàries,
situació que es troba en clara reculada per la incertesa
provocada pel Brexit i la devaluació de la lliura esterlina.
No obstant la importància de considerar els britànics com
a capçalera de la inversió immobiliària a Espanya, hem de
posar en relleu el pes que té la inversió estrangera en sentit
ampli a l'àmbit del territori nacional amb independència de la
nacionalitat inversora. Segons recents dades estadístiques el
29,41% de les adquisicions d'habitatges per part d'estrangers té
lloc a les Illes Balears.
Malgrat aquestes dades, la veritat és que la pandèmia
motivada per la COVID-19 ha enfonsat en més d'un 20% la
compra d'habitatge a Espanya per part de ciutadans estrangers
i hi ha indicadors que apunten que podria aconseguir al llarg de
l'any 2.021 un percentatge pròxim al 50% de descens.

Sigui com sigui la veritat és que a les restriccions aplicades
pels estats estrangers amb motiu de la crisi sanitària s’hi uneix
un antic i anacrònic condicionant de caràcter administratiu i
burocràtic susceptible de provocar un desincentiu a l'hora
d'adquirir un habitatge a Espanya per part de ciutadans
estrangers i en major mesura entre els adquirents principals, en
aquest cas, els britànics.
En determinades zones de la nostra comunitat autònoma
l'adquisició de béns immobles o drets reals per part d'estrangers
continua estant subjecta a l'obligada obtenció prèvia i
indispensable d'una autorització militar.
Són les anomenades “zones d'accés restringit a la propietat
per part d'estrangers” i afecten principalment el sòl rústic.
Aquesta condició es troba regulada a la Llei 8/1975, de 12
de març, de zones i instal·lacions d'interès per a la Defensa
Nacional i desenvolupada pel seu Reglament, aprovat pel Reial
decret 689/1978, de 10 de febrer.
Aquest reglament estableix expressament en el seu article
40.1: "Als efectes establerts en els articles anteriors, els Notaris
i Registradors de la Propietat hauran d'exigir dels interessats
l’acreditació de l'oportuna autorització militar, amb caràcter
previ a l'atorgament o inscripció, respectivament, dels
instruments públics relatius als actes o contractes de
transmissió del domini o constitució de drets reals a què
aquests preceptes es refereixen".
Per tant, de la literalitat del precepte es desprèn clarament
que l'autorització militar és sempre preceptiva a l'atorgament
del títol notarial d'adquisició.
Amb l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, l'exigència
subjectiva d'aquest precepte va ser modificada perquè els
ciutadans de la Unió Europea fossin considerats com nacionals
i no haguessin de sol·licitar aquestes autoritzacions.
En conseqüència, tots els nacionals de països no
comunitaris (excepte Islàndia, Suïssa i Noruega, que no ho
necessiten en haver subscrit l'acord de lliure circulació amb la
Unió), que pretenguin adquirir una propietat en determinades
zones del nostre territori necessitaran l'autorització expressa del
Ministeri de Defensa, inclòs el Regne Unit.
Per a l'atorgament d'aquesta autorització militar per part del
ministeri de Defensa es requereix, entre altres coses, que el
sol·licitant aporti certificat d'antecedents penals del país
d'origen i un pla de situació indicant fins i tot com és la
distància a la instal·lació militar espanyola més pròxima.
Com s'ha dit, aquest nivell d'exigència pot influir en la
motivació a l'hora d'adquirir immobles a Balears per part
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d'estrangers i més si tenim en compte que el tràmit pot
allargar-se per períodes de temps superiors als sis mesos.
No hi ha dubte que el Ministeri de Defensa pot jugar un
paper dinamitzador en aquelles zones en què s'exigeix
autorització militar per a l'adquisició d'habitatges per part
d'estrangers no comunitaris.
No hi ha dubte que la inversió estrangera en aquests
moments de recessió econòmica motivada per la crisi sanitària
pot servir d'element incentivador per a reactivar un sector
seriosament castigat com l'immobiliari i alhora pot contribuir
a rellançar altres sectors en l'àmbit dels serveis greument
perjudicats.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que faciliti i agiliti el procediment per a l'adquisició a Espanya
de béns immobles per A estrangers no comunitaris de la
següent manera:
1. Actualitzant des del punt de vista objectiu quins immobles
estan afectats a aquest règim de fiscalització conforme amb la
qualificació urbanística del moment i no conformement a la que
tingués en el 1978.
2. Substituint la preceptiva autorització militar prèvia recollida
a l'article 40.1 del Reial decret 689/1978, de 10 de febrer, pel
qual s'aprova el Reglament de zones i instal·lacions d'interès
per a la Defensa Nacional, que desenvolupa la Llei 8/1975, de
12 de març, de zones i instal·lacions d'interès per a la Defensa
Nacional, per una comunicació electrònica que hagi de
practicar el notari autoritzador de l'escriptura que documenti al
Ministeri de Defensa la respectiva adquisició del dret real sobre
l'immoble de què es tracti, en el mateix dia o el primer hàbil
següent al respectiu atorgament i pel mitjans telemàtics i
signatura electrònica notarial. Aquesta comunicació electrònica
contindrà, conforme amb el model normalitzat que es reguli
reglamentàriament, el conjunt de requisits d'informació que es
jutgin pertinents per a la fiscalització pretesa (tant des del punt
de vista del subjecte com del propi immoble afectat),
regulant-se així mateix l'extensió de la corresponent nota
marginal en foli obert en el Registre de la Propietat a la finca
respectiva, la qual quedaria afecta, pel termini del respectiu
assentament registral, a la incoació que procedeixi, si escau, de
l'oportú expedient d'informació que s'iniciï a instàncies del
ministeri competent durant el termini que s'estableixi per la
normativa de desenvolupament.
Palma, a 23 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

I)
RGE núm. 2979/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a adequada atenció ciutadana per part de les
empreses de seguretat i vigilància, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
La Constitució Espanyola de 1978 recull, en el seu article
14, el principi d’igualtat dels ciutadans:
“Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui
prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe,
religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social”.
D’aquest principi, doncs, es deriva el dret de no
discriminació per qüestió de llengua.
A més, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix
l’oficialitat de la llengua catalana (article 4.1); que totes les
persones tenen el dret de conèixer i usar el català, i que ningú
no pot ser discriminat per causa de l’idioma (article 4.2); i
estableix un mandat per a les institucions, que han de “garantir
l’ús normal i oficial dels dos idiomes, han de prendre les
mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de
crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de
les dues llengües quant als drets dels ciutadans” (article 4.3).
Per si açò no fos suficient, la Llei de normalització
lingüística, aprovada el 1986 per la unanimitat del Parlament de
les Illes Balears, recull també l’oficialitat del català i el dret “de
poder adreçar-se en català, oralment o per escrit, a
l’Administració, als organismes públics i a les empreses
públiques i privades” sense que açò pugui implicar cap mena
de discriminació (article 2).
Desafortunadament, emperò, aquests drets lingüístics dels
ciutadans de les Illes Balears són vulnerats massa sovint. En
aquest sentit, el passat 11 de gener un ciutadà menorquí va
denunciar que, en dirigir-se a un guarda de seguretat en català,
aquest, amb una nul·la sensibilitat vers la diversitat lingüística,
li va negar el dret d’atendre’l en la llengua pròpia d’aquesta
terra. Per desgràcia, de cada vegada aquestes vulneracions són
més freqüents al nostre país.
Precisament arran d’aquest fet, Més per Menorca va
presentar una sèrie de preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita al Parlament (escrits amb RGE 285 a 288/2021) sobre
el servei de seguretat de l’Hospital Mateu Orfila. A la resposta
a la pregunta 286/2021, sobre la capacitació lingüística del
personal que treballa en el servei de seguretat de l’esmentat
hospital, la consellera de Salut i Consum va respondre el
següent:
"El contracte de servei de vigilància i seguretat de
l’Hospital Mateu Orfila (SSCC PD 359/18) es va adjudicar
mitjançant un contracte derivat de l’Acord Marc de la
Central de Contractació de la CAIB (CC 1/2017 AM). La
clàusula 9.2 del PPT exigeix a l’empresa contractista
garantir formació de conformitat amb la normativa de
seguretat privada. I com a mínim s’obliga a un pla de
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formació anual de 20 hores distribuïda com a mínim en els
següents blocs temàtics:
• Procediments d’actuació: control d’accessos. Control de
persones. Protecció d’edificis.
• Deontologia professional i atenció ciutadana: principis
d’actuació. Dignificació del sector. Relacions amb els
ciutadans.
• Relacions amb els Cossos i Forces de Seguretat.
• Primers auxilis."
D’aquesta resposta se’n desprèn, doncs, que el plec de
condicions del contracte del servei de seguretat de l’Hospital
Mateu Orfila no preveu la capacitació lingüística del personal
que treballa en l’esmentat servei.
En conseqüència, és necessari que l’administració, a través
de la contractació pública, exigeixi a les empreses que prestin
serveis de vigilància i seguretat la capacitació lingüística dels
seus treballadors suficient per, com a mínim, poder atendre els
ciutadans en les dues llengües oficials de les Illes Balears. A
més, cal plantejar que s’incorpori en la formació que les
empreses contractistes han d’oferir als seus treballadors
formació específica addicional en drets de la ciutadania, així
com de criteris per a la gestió de la pluralitat lingüística.
Addicionalment, cal que el Govern impulsi els mecanismes
necessaris perquè es pugui monitorar el grau de compliment,
per part de les empreses adjudicatàries de contractes públics en
tots els àmbits, dels drets lingüístics dels ciutadans, així com
sancionar aquelles empreses que, hipotèticament, els vulnerin.
Per altra banda, cal emmarcar també la qüestió dels drets
lingüístics dels ciutadans i l’atenció a la ciutadania per part dels
serveis de seguretat i vigilància en un debat més ampli: el debat
del model de seguretat pública de les Illes Balears. En aquest
sentit, el Pacte de Reactivació de les Illes Balears recull, en el
seu punt 127è, la creació de l’Escola de Seguretat Pública de
les Illes Balears. És necessari, doncs, que la futura Escola de
Seguretat Pública de les Illes Balears una oferta formativa
adreçada específicament al col·lectiu de treballadors de les
empreses que presten serveis de seguretat i vigilància, en
matèria d’atenció a la ciutadania, respecte als drets lingüístics
dels ciutadans i gestió de la pluralitat lingüística.
En aquest sentit, a més, és desitjable que el futur projecte de
llei de seguretat pública de les Illes Balears o de llei policial
específica prevegi que els treballadors de la seguretat privada
hagin de celebrar part de la seva formació a la futura Escola de
Seguretat Pública de les Illes Balears, i que aquesta formació
inclogui, en tot cas, les matèries ja assenyalades: l’atenció a la
ciutadania, el respecte als drets lingüístics dels ciutadans i la
gestió de la pluralitat lingüística.
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acreditar que el personal que treballi de cara al públic sigui
competent en llengua catalana, com a mínim, per atendre els
ciutadans en la llengua pròpia de les Illes Balears.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure, en els contractes públics de serveis de
vigilància i seguretat que se subscriguin a partir de l’aprovació
d’aquesta proposició no de llei, l’exigència per a les empreses
contractistes de formar el seu personal sobre les matèries
següents: drets lingüístics dels ciutadans, fent èmfasi en els
drets lingüístics recollits a la Constitució, l’Estatut
d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística, així com
de criteris per a la gestió de la pluralitat lingüística.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar totes les accions i els canvis normatius
necessaris per poder monitorar el grau de compliment, per part
de les empreses adjudicatàries de contractes públics de tots els
àmbits, dels drets lingüístics dels ciutadans, així com sancionar
aquelles empreses que, hipotèticament, els vulnerin.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el projecte de creació de l’Escola de
Seguretat Pública de les Illes Balears, es prevegi una oferta
formativa adreçada específicament al col·lectiu de treballadors
de les empreses que presten serveis de seguretat i vigilància, en
matèria d’atenció a la ciutadania, respecte als drets lingüístics
dels ciutadans i gestió de la pluralitat lingüística.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure, en el futur projecte de llei de seguretat
pública de les Illes Balears o de llei policial específica, que els
treballadors de la seguretat privada hagin de rebre entre dos i
quatre mesos de formació a la futura Escola de Seguretat
Pública de les Illes Balears, així com exigir-los la superació de
l’anàlisi psicotècnica que se’ls exigeixi als efectius de policia.
Aquesta formació haurà d’incloure, en tot cas, l’atenció a la
ciutadania, el respecte als drets lingüístics dels ciutadans i la
gestió de la pluralitat lingüística.
Palma, 29 de març de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
La portaveu
Sílvia Tur i Ribas

J)
RGE núm. 2988/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a sosteniment dels centres de primer cicle
d'educació infantil, davant la Comissió d'Educació, Recerca
i Cultura.

Proposició no de llei

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.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure, en l’Acord Marc per a l'homologació
de serveis de vigilància i seguretat de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i el del sector públic
instrumental CC 1/2017 AM) de la Central de Contractació,
com a requisit indispensable per a les empreses contractistes,

D’ençà que la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), establí
l’educació infantil com la primera etapa del sistema escolar
espanyol, l’administració de l’Estat ha anat implantant una
oferta escolar de segon cicle d’educació infantil (3-6 anys)
universal i gratuïta per a tots els infants.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt (Més per
Menorca) presenta la següent
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Des de llavors, respecte del primer tram educatiu (0-3 anys)
totes les lleis educatives (LOCE, 2002; LOE, 2006; LOMCE,
2013; i LOMLOE, 2020) han mantingut la responsabilitat
compartida entre les administracions, inclosos els ajuntaments,
per garantir una oferta suficient de places.
El fet, però, és que han estat les famílies, els ajuntaments,
en alguna mesura les administracions educatives autonòmiques,
i en el cas de Menorca també el Consell Insular, qui han creat
i
sostingut l’oferta de places de primer cicle d’educació infantil,
limitant-se l’administració de l’Estat a establir alguna
normativa de funcionament. Només el 2008 el Govern
d’Espanya, a través de l’efímer PLAN EDUCA3, contribuí a la
creació de places públiques per infants menors de tres anys.
També l’administració de l’Estat s’ha inhibit pel que fa a
ajuts per possibilitar l’escolarització dels infants en situació de
vulnerabilitat i el desplegament de mesures i recursos per a la
detecció i el suport educatius primerencs que les lleis
educatives exigeixen.
La nova Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la
qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació (LOMLOE), a la seva disposició addicional tercera
estableix que «En el termini d'un any des de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei, el Govern, en col·laboració amb les
administracions educatives, elaborarà un pla de vuit anys de
durada per a l'extensió del primer cicle d'educació infantil de
manera que avanci cap a una oferta pública suficient i
assequible amb equitat i qualitat i garanteixi el seu caràcter
educatiu. En la seva progressiva implantació es tendirà a
l'extensió de la seva gratuïtat, prioritzant l'accés de l'alumnat en
situació de risc de pobresa i exclusió social i la situació de
baixa taxa d'escolarització.»
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt (Més per
Menorca) presenta la següent

Josep Castells i Baró
La portaveu
Sílvia Tur i Ribas

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 2837/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
secretari autonòmic de Memòria Democràtica i Bon
Govern, sobre el canvi de nomenclàtor de carrers de Palma.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2021, conformement amb els articles 46.3 i 106
del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,
que solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals acordi la compareixença urgent del secretari
autonòmic de Memòria Democràtica i Bon Govern, per tal
d'informar sobre el tema indicat, atesa la repercussió nacional
i l'alarma social generada pel canvi de nomenclàtor de carrers
de Palma en virtut de la Llei de memòria democràtica.
Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2880/21.

Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a fer efectiva la disposició addicional tercera de la
Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre (LOMLOE), tot
aprovant, dintre del termini establert per aquesta disposició, el
pla de vuit anys per a l’extensió del primer cicle d’educació
infantil, i a preveure els recursos necessaris per a la seva
implementació en col·laboració amb les administracions
educatives.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a incloure en els propers Pressuposts Generals de
l’Estat una aportació econòmica estable per a la creació i el
sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil,
garantint la protecció de l’escolarització dels infants en situació
de pobresa.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer seves aquestes propostes, i a traslladar-les al
Govern d’Espanya a través de la Conferència Sectorial
d’Educació.
Palma, 29 de març de 2021
El diputat

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2021, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Jorge Campos
i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a ajudes a la restauració i a l'hostaleria, per la pregunta RGE
núm. 2982/21, relativa a controls sanitaris de l'aeroport de
Palma.
Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.
13898/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2816/21,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de
la sol·licitud de compareixença esmentada, de la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat, davant la Comissió d'Assumptes
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Institucionals i Generals, sobre el Pla de conciliació i les
mesures en aquest àmbit.
Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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d’Autonomia de les Illes Balears i 157 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, de preveure’n el debat i la
votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple del
Parlament, en el termini improrrogable de trenta dies
subsegüents al de la promulgació.
Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14734/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2883/21,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a planificació de les
proves de batxillerat d'accés a la universitat (PBAU).
Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei
RGE núm. 1396/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2925/21,
presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca, i, conformement amb l'article 106 del
Reglament de la cambra i la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives legislatives, acorda que la proposició no de llei
esmentada, relativa a conversió d'un espai fins ara d'ús públic
de l'Aeròdrom de Son Bonet en un camp d'energia solar, davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, es
tramiti per aquest procediment.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Donació del plànol/composició titulat Concurso de
proyectos para Reforma del Edificio del Círculo Mallorquín,
primer premio. Arquitectos Miguel Madorell y Luis Callen al
Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2021, respecte de la donació del
plànol/composició titulat Concurso de proyectos para Reforma
del Edificio del Círculo Mallorquín, primer premio.
Arquitectos Miguel Madorell y Luis Callen al Parlament de les
Illes Balears, adopta els acords següents:
1. Acceptar la donació que fa el Sr. Jaume Munar i Arrom del
plànol/composició titulat Concurso de proyectos para
Reforma del Edificio del Círculo Mallorquín, primer
premio. Arquitectos Miguel Madorell y Luis Callen.
2. Anotar aquesta donació a l'inventari d'obres d'art del
Parlament de les Illes Balears.
3. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears.
Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 31 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
Admissió de l'escrit RGE núm. 2961/21, del Govern de
les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 2/2021, de 22 de
març, pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en
l'àmbit de l'impost sobre estades turístiques a les Illes
Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o
atzar.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2021, havent estat publicat en el BOIB núm. 40,
de 23 de març de 2021, el Decret llei 2/2021, de 22 de març,
pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en l'àmbit de
l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa
fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, acorda,
conformement amb l’establert als articles 49.2 de l’Estatut

B)
Correcció d’una errada advertida a les versions
catalana i castellana de la Llei 3/2020, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2021, publicada en el BOIB núm. 216, de dia 31 de
desembre de 2020.
Atès que s’ha detectat l’existència d’una errada a les
certificacions catalana i castellana de la Llei 3/2020, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, publicada en el BOIB núm. 216, de
dia 31 de desembre de 2020, es publiquen les rectificacions
següents:
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A la versió catalana
Al punt 1 de l’article 9:
Allà on diu:
“1. Es dota un fons de contingència de 79.888.751 euros,
corresponent a l’1,69% de l’import total dels estats de
despeses no financeres del pressupost inicial consolidat a
què fa referència l’article 3 d’aquesta llei.”
Hi ha de dir:
“1. Es dota un fons de contingència de 74.208.751 euros,
corresponent a l’1,26% de l’import total dels estats de
despeses no financeres del pressupost inicial consolidat a
què fa referència l’article 3 d’aquesta llei.”
A la versió castellana
Al punt 1 de l’article 9:
Allà on diu:
“1. Se dota un fondo de contingencia de 79.888.751 euros,
correspondiente al 1,69% del importe total de los estados
de gastos no financieros del presupuesto inicial consolidado
a que se refiere el artículo 3 de la presente ley.”
Hi ha de dir:
“1. Se dota un fondo de contingencia de 74.208.751 euros,
correspondiente al 1,26% del importe total de los estados
de gastos no financieros del presupuesto inicial consolidado
a que se refiere el artículo 3 de la presente ley.”
Palma, 30 de març de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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