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AK) RGE núm. 4908/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a clubs i entitats
esportives d'Alaior que van rebre ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2019. 5845

AL) RGE núm. 4909/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a clubs i entitats
esportives d'Alaior que van rebre ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2020. 5845

AM) RGE núm. 4910/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuntaments i interessats
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AO) RGE núm. 4920/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dèficit de
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
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a denegació del permís especial per a la realització de la Trail CdC 2021. 5847

B) RGE núm. 4990/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració dels incompliments de
l'escola concertada. 5847
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C) RGE núm. 4991/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a revisió dels protocols de violència masclista. 5847

D) RGE núm. 4992/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a previsió del govern de Pedro Sánchez de mantenir reunions amb el de Boris Johnson per fer-li veure que les Balears són una destinació
segura. 5847

E) RGE núm. 4993/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adaptació de la central tèrmica
de Maó a la nova normativa europea de reducció d'emissions. 5847

F) RGE núm. 4994/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a les Illes Balears i
FITUR 2021. 5847

G) RGE núm. 4997/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a visites de turistes
aquesta temporada. 5848

H) RGE núm. 4998/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a celebració de
l'ascens a primera del RCD Mallorca. 5848

I) RGE núm. 5001/21 (complementat amb l'escrit RGE núm. 5040/21), del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a augment del consum del producte local. 5848

J) RGE núm. 5004/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de gestió dels
recursos pesquers de les Illes Balears. 5848

K) RGE núm. 5005/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a crítiques de les
organitzacions professionals agràries de Balears a la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària. 5848

L) RGE núm. 5006/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris econòmics i de
sostenibilitat quan el Govern licita habitatge públic. 5848

M) RGE núm. 5007/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga dels
treballadors dels serveis d'informatius d'IB3. 5849

N) RGE núm. 5008/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions en
relació amb el turisme britànic. 5849

O) RGE núm. 5009/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca. 5849

P) RGE núm. 5010/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol de vacunació
aplicat als pares de nins menors de 16 anys que compten amb grau 3 de dependència. 5849

Q) RGE núm. 5011/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sinceritat del Govern
amb el professorat dels centres d'educació de persones adultes. 5849

R) RGE núm. 5012/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa fiscal per ajudar
a incentivar l'economia. 5849

S) RGE núm. 5013/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa als autònoms i el sistema
de cotitzacions anunciat pel Govern d'Espanya. 5850

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 4774/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a audiència d'IB3
TV, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5850

B) RGE núm. 4816/21, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a criteris
utilitzats per donar cobertura als diputats i senadors electes de les Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. 5850

C) RGE núm. 4861/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga dels treballadors
dels serveis d'informatius, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5850
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D) RGE núm. 4862/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències d'IB3 després
de la COVID, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5850

E) RGE núm. 4863/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per a la cobertura
in situ dels partits polítics, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5851

F) RGE núm. 4868/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració de la vaga dels serveis informatius, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

5851

G) RGE núm. 4870/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a jornada de vaga a
l'EPRTVIB, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5851

H) RGE núm. 4871/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria pública
per a nous programes d'IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5851

I) RGE núm. 4872/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diferència d'audiències entre
televisió i ràdio IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5851

J) RGE núm. 4873/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sèrie documental "Pirates a Balears",
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5851

K) RGE núm. 4882/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a programació infantil
i juvenil en català a IB3 Televisió, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5852

L) RGE núm. 4913/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de
projecció des de l'EPRTVIB per arribar des de tots els canals (ràdio, televisió, xarxes) als diferents segments de la població, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 5852

M) RGE núm. 4914/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a formes de cooperació amb
altres ens públics de radiotelevisió en català, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

5852

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 4867/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla per a les famílies en temps de COVID (procediment
d'urgència). 5852

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 4771/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pesca submarina a reserves marines, davant la Comissió
d'Economia. 5854

B) RGE núm. 4779/21, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a rebuig a nous imposts sobre els bitllets
d'avió, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 5856

C) RGE núm. 4815/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a drets lingüístics als espais gestionats per l'Estat, davant
la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 5856

D) RGE núm. 4864/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació al Govern de l'Estat de les quanties que corresponen
a les entitats locals per l'IVA 2017, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència). 5857

E) RGE núm. 4866/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adaptació del model d'àrees de promoció econòmica a les Illes
Balears, davant la Comissió d'Economia. 5858

F) RGE núm. 4917/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a relaxació de les restriccions al servei
del càtering i la seva equiparació amb les establertes per a la restauració, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).

5859

G) RGE núm. 4924/21, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a modificació de l'article 115 de la Llei de Seguretat Social
per redefinir els accidents in itinere i adequar-los a les necessitats actuals de les persones treballadores amb menors al seu càrrec, davant
la Comissió de Turisme i Treball. 5859
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H) RGE núm. 4927/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a incorporació de codi QR a les finques
naturals propietat de les administracions públiques, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 5860

I) RGE núm. 4930/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a visibilització de les
dones lesbianes, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 5860

J) RGE núm. 4932/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i Socialista, relativa a repensar els mecanismes i les mesures de
prevenció de catàstrofes, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 5861

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 4775/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del degà del Col·legi Oficial
de Psicologia de les Illes Balears, Javier Torres i Ailhaud, sobre la situació actual respecte de l'atenció psicològica i les mesures a
adoptar per a la millora del servei i els recursos, tant amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i les preocupants dades i informacions
que cada dia es posen de manifest sobre la salut mental/psicològica de la població, com per la necessitat de planificar una millor atenció
de la salut mental de forma general i per a tota la població. 5862

B) RGE núm. 4928/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del defensor dels usuaris del
Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears sobre les accions dutes a terme en relació amb la posada en marxa del servei d'hemodiàlisi
a Formentera, de la base del 061 a Formentera tot l'any i de l'atenció a la cronicitat a Formentera. 5862

C) RGE núm. 4944/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
la presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la cambra sobre la presumpta implicació del director general de Fons
Europeus, Sr. Félix Pablo Pindado, en el cas "Contractes". 5862

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4636/21. 5863

B) Procediment d'urgència per a la tramitació de la Interpel·lació RGE núm. 2901/21. 5863

C) Escrit RGE núm. 4164/21, de proposta al Ple de creació i constitució d'una nova comissió permanent de control de la gestió i
execució dels Fons de Recuperació COVID. 5863

4. INFORMACIONS

A) Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'any 2020 de la diputada Sílvia Tur i Ribas.
5863
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de maig de
2021, aprovà les Resolucions presentades a la Memòria anual
de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears corresponent a l'any 2020 (RGE núm. 1917/21).

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

1. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
tasca desenvolupada per l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears durant el 2020 en
matèria d’elaboració de projectes educatius i insta l’Oficina
a seguir desenvolupant aquesta tasca, fent extensius els
projectes educatius a les quatre illes de l’arxipèlag.

2. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
tasca desenvolupada per l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears durant el 2020 en
l’elaboració d’una enquesta ciutadana sobre les percepcions
i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la
corrupció a les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
tasca desenvolupada per l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears durant el 2020 en la
difusió dels programes de compliment normatiu a les PIME
i insta l’Oficina a seguir desenvolupant aquesta tasca.

4. El Parlament de les Illes Balears insta l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a
enllestir, durant el 2021, la implantació del sistema d’alertes
per a la prevenció de males pràctiques a l’administració
pública.

5. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
disposar d’una auditoria del deute públic i insta l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a
enllestir i fer públic, durant el primer semestre de 2021,
l’informe sobre l’auditoria del deute de les Illes Balears,
que emana de les orientacions, els objectius i els requisits
per a la realització de l'auditoria del deute i les polítiques de
les Illes Balears, aprovades per la Comissió no permanent
sobre auditoria del deute del Parlament de les Illes Balears
el desembre de 2018.

6. El Parlament de les Illes Balears insta l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a
fomentar sinergies de comunicació amb totes les
administracions públiques per tal de millorar els protocols
de col·laboració i fer-los més eficients i efectius.

7. El Parlament de les Illes Balears insta l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a
seguir consolidant el servei per assolir els seus objectius.

8. El Parlament de les Illes Balears insta l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a complir amb el que
determina la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears, el Reglament de funcionament i règim interior
de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears i les instruccions internes, especialment pel
que fa referència als documents a presentar a la memòria i
les tramitacions dels procediments.

9. El Parlament de les Illes Balears insta l’OIB a
l’aprovació d’un pla d’objectius que incorpori un protocol
d’actuació que determini la metodologia i la prelació
d’actuació de l’oficina i que permeti determinar el cost de
les investigacions i l’estalvi de recursos públics a
conseqüència de les tasques de prevenció de l'Oficina.

10. El Parlament de les Illes Balears insta l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a
donar compliment estricte a l’article 11 referent a la
confidencialitat de les investigacions i a la protecció de
dades, i a l’article 2 de principis generals, especialment el
de neutralitat, de la Llei 16/2016, de creació de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, no
sols a l’àmbit de la seva activitat sinó també a l’àmbit de la
comunicació externa.

A la seu del Parlament, a 11 de maig de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Sílvia Cano i Juan
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

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 4 de maig de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1337/21,
relativa a per unes condicions de contractació pública
equitatives per a les companyies d'agències de viatges locals
de les Illes Balears, amb l'esmena RGE núm. 4534/21, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a estudiar la generalització del model de
contractació individualitzat en la contractació pública de
servei d’agències de viatges. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a preveure, en tots els plecs de contractació
de serveis d’agències de viatges d’aquells casos en els quals
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no es consideri adient implantar el model de contractació
individualitzat exposat en el primer punt d’aquesta
iniciativa, la divisió del contracte en lots per a cada una de
les illes amb l’objectiu que les agències de viatges locals
puguin competir en igualtat de condicions.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a valorar com un mèrit, en tots els plecs de
contractació de serveis d’agències de viatges d’aquells
casos en els quals no sigui possible implantar el model de
contractació individualitzat exposat en el primer punt
d’aquesta iniciativa, l’existència i el nombre d’oficines
presencials a cada illa corresponent a cada lot de
contractació, per tal, a més, de procurar les possibilitats de
concurrència més àmplies possible.

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d' Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de maig de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1356/21,
relativa a per a la no-exigència d'estar al corrent de
compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat
Social per tal de ser beneficiari de subvencions per la COVID-
19, amb l'esmena RGE núm. 4533/21, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Govern de les Illes Balears a introduir els canvis
normatius necessaris perquè per a les ajudes a empreses i
autònoms per la COVID-19 no els sigui exigible estar al
corrent del pagament de les obligacions tributàries o amb la
Seguretat Social, o bé només els sigui exigible estar al
corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social amb anterioritat al 14 de març de 2020, és
a dir, amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma per
la COVID-19. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Govern de les Illes Balears a estudiar si a les
ajudes ja convocades es pot relaxar l'exigència que els
beneficiaris estiguin al corrent de pagament de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, a fi i
efecte que empreses i autònoms hi puguin optar sempre que
l'incompliment es degui a la COVID-19.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que aquells deutors tributaris afectats per l'impacte
de la pandèmia en la seva activitat, que obtinguin de
l'administració tributària un acord d'ajornament o
fraccionament del seu deute amb l'administració tributària
o la Seguretat social, conformement amb el que es disposa
a la Llei general tributària i a l'efecte de ser beneficiaris de

subvencions i ajudes per la COVID-19, perdin la
consideració de deutors tributaris.

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 5 de maig de 2021, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 14827/20, relativa a
restabliment del servei/funcionament de la Unitat de
Problemes Relacionats amb l'Alcohol (UPRA), amb les
esmenes RGE núm. 4605 i 4606/21, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears constata que, a data del
registre d'aquesta proposició no de llei, la UPRA seguia
sense prestar el servei que fins a març de 2020 realitzava i
per això els pacients i familiars durant aquest període de
temps no han rebut el corresponent i adequat tractament
terapèutic propi del definit a la unitat UPRA.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
donar continuïtat al servei d’Unitat de Problemes
Relacionats amb l’Alcohol i d’implementar totes les
mesures sanitàries que siguin necessàries a causa de la
COVID-19.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a garantir la continuïtat del servei de la
UPRA, amb la dotació de la infraestructura, el material i el
personal necessari per garantir l'eficàcia del servei.

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2021
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de maig de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1396/21, relativa a conversió d'un espai fins ara d'ús
públic de l'aeròdrom de Son Bonet en un camp d'energia solar,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i AENA a consensuar amb l’Ajuntament de
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Marratxí els usos futurs i l’adequació del solar vinculat a
l’aeroport de Son Bonet classificat com a Espai Lliure
Públic a les Normes subsidiàries del municipi, on l’ens
públic aeroportuari hi havia previst de construir un camp
d’energia solar i que fins ara ha servit d’espai de lleure dels
veïns del municipi i, de manera especial, dels del Pla de Na
Tesa i del Pont d’Inca. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i AENA a consensuar amb el Govern de les Illes
Balears i els consells i ajuntaments corresponents els
projectes d’implantació, millora o ampliació de serveis i
infraestructures vinculats als aeroports de les Illes Balears. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a iniciar la negociació amb el Govern de les Illes
Balears sobre la transferència de les competències
exclusives i executives en matèria de ports i aeroports
previstes als articles 30 i 32 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears.

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2021
La secretària de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2349/21, relativa
a creació d'una xarxa sanitària turística europea, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a
impulsar una xarxa sanitària coordinada a nivell europeu
que garanteixi que tots els països membres compleixen
estrictament les recomanacions del Centre Europeu per a la
Prevenció i Control de les Malalties (ECDC). 

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a agilitar la tramitació necessària per poder
disposar d’un certificat de vacunació UE COVID-19 el més
aviat possible i garantir la connexió entre territoris amb
seguretat, especialment aquells que tenen dependència del
sector turístic. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a exercir un lideratge clar en la protecció del
sector turístic que garanteixi la connexió aèria entre els
estats membres, determinant per a la supervivència
econòmica dels països europeus, on el PIB i l’ocupació
depenen altament del sector turístic. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a promoure destinacions segures entre els diferents
països i fomentar la connectivitat entre aquestes, en la

mesura que tenguin una situació controlada de la
COVID-19.

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2021
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2373/21, relativa
a suport a la campanya de SOS Turisme, amb l'esmena RGE
núm. 4677/21, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

F)

El Parlament de les Illes Balears comparteix els
objectius i manifesta el seu suport a la campanya SOS
TURISME i al seu manifest, i insta el Govern de les Illes
Balears i la resta de institucions de les Illes Balears a
aplicar totes les mesures al seu abast per afavorir el
compliment de les reivindicacions del sector turístic, per
aconseguir la seva recuperació dins 2021.COVID-19.

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2021
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1368/21, relativa
a criteris de repartiment de les ajudes FEGA, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a manifestar el seu desacord amb els criteris de
repartiment de les ajudes FEGA, que no tenen en compte
els sobrecostos d’insularitat a les Balears, desincentiven la
incorporació de joves agricultors i dificulten l’activitat
agrícola i ramadera a l’arxipèlag.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Ministeri d’Agricultura uns nous
criteris que, com a mínim, garanteixin per als pagesos de
Balears el cobrament de la mitjana d’Espanya en el
repartiment de les ajudes FEGA. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a trametre al Ministeri d’Agricultura un
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informe detallat sobre els sobrecostos i les dificultats que
pateix el sector agrícola i ramader de les Balears per
reclamar l’aplicació d’aquests nous criteris per al
repartiment de les ajudes FEGA. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exposar aquesta qüestió a la pròxima reunió
del Consell Agrari Interinsular per demanar el suport dels
consells insulars, les organitzacions professionals i les
cooperatives agràries a les reclamacions adreçades al
Ministeri d’Agricultura per incrementar les ajudes FEGA a
Balears.

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2021
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4078/21, relativa
a mesures de suport al sector de bodes i esdeveniments per
pal·liar els efectes de les restriccions imposades per la
COVID-19, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una mesa negociadora per poder
conèixer amb anticipació la situació del sector que engloba
les empreses de serveis de bodes i esdeveniments i
planificar de manera consensuada la seva reobertura. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que estableixi un calendari de desescalada per
fases per tal que el sector de les empreses de serveis de
bodes i esdeveniments pugui plantejar les celebracions. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i aprovar un pla d’ajudes,
econòmiques i legislatives, que permetin el sector
d'empreses de serveis de bodes i esdeveniments sobreviure
a aquesta crisi. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a planificar, conjuntament amb el sector
d'empreses de serveis de bodes i esdeveniments, una
estratègia de comunicació cap als clients de les Illes i de
fora, per ampliar la seva confiança i tornar posicionar les
Illes com una ubicació atractiva per a esdeveniments i
celebracions. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la possibilitat d’unificar criteris amb
altres comunitats autònomes de cara a les mesures a aplicar.

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2021
El secretari de la comissió

Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2072/21, relativa a suport a l'Agència de Nacions
Unides per a la població refugiada de Palestina, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

I)

1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
solidaritat amb la situació que sofreixen els refugiats i les
refugiades de Palestina sota les diferents crisis humanitàries
existents a la regió i amb la crisi de la COVID-19 que està
exacerbant encara més les precàries condicions
socioeconòmiques d'aquesta població. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a donar el suport institucional i logístic necessari a
l'UNRWA per al manteniment dels programes que
l'Agència destina a la població refugiada de Palestina i amb
el treball de sensibilització i d'Educació per a la Ciutadania
Global que l'UNRWA du a terme entre la societat balear. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
perquè juntament amb altres institucions públiques i privades
puguin buscar-se fórmules pressupostàries per continuar fent
costat a l'UNRWA en l'actual exercici pressupostari 2021.

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2021
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4076/21, relativa a mesures per lluitar contra la
violència intrafamiliar, amb les esmenes RGE núm. 4667, 4668
i 4670/21, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

J)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a elaborar un estudi per obtenir dades fiables de
casos de violència filioparental. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a promoure una Conferència interdisciplinària que
inclogui els representants de cada comunitat autònoma
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responsables d'abordar la violència filioparental amb la
finalitat que es cataloguin els recursos existents a cada
comunitat autònoma. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure campanyes de sensibilització que
donin visibilitat a la violència filioparental. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar eines de detecció precoç
d'aquests casos, per evitar el seu agreujament i, per tant, el
major sofriment de tota la família, d’acord amb el Servei de
Prevenció i Tractament Psicològic de la Violència
Filioparental de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar mesures i accions dins el
Programa de Prevenció i Tractament de la Violència
Intrafamiliar ascendent, que atengui d'una manera integral,
tant els que sofreixen aquest tipus de violència com els
menors que la causen. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i reforçar els programes específics de
recuperació de la convivència familiar, amb mesures
d'atenció social i psicològica. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un Pla de prevenció de la violència
filioparental de caràcter transversal i de manera específica
implicant la comunitat educativa en la contribució de la
solució del problema. 

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a divulgar les eines d’atenció que hi ha
actualment i a estudiar el reforç del telèfon existent d’una
manera permanent, per a assessorament i informació a
pares, tutors i familiars que sofreixen violència per part dels
seus fills o menors i joves amb els quals conviuen.

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2021
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissiód'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
15937/20, relativa a alternatives culturals per a l'oci infantil, 
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

K)

El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern, als
consells insulars i als ajuntaments de les Illes Balears: 

1. Vetllar per la igualtat d'oportunitats en l'accés a la cultura
de totes les persones i, molt especialment, en l'accés a
activitats lúdiques i culturals entre els menors. 

2. Elaborar i desenvolupar conjuntament un pla d'oci
d'activitats culturals i lúdiques destinades als i a les més
petits i a joves en entorns segurs, potenciant el sector
cultural de les Illes Balears amb activitats creatives, d’oci
i culturals per a menors de 18 anys. 

3. Facilitar alternatives culturals i d'oci per a totes les
persones de totes les edats, adaptades a les noves situacions
generades per raons de seguretat sanitària i, així, fer costat
als nostres artistes, potenciant la cultura com a sector
estratègic de diversificació de l'economia balear i com a
eina terapèutica davant les conseqüències de la pandèmia.

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de maig de
2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 15984/20, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a declaració
de la caça com a activitat essencial, amb el resultat següent:
vots emesos13, vots a favor 6, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2021, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm.16152/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la Llei Orgànica de
modificació de la LOE, amb el resultat següent: vots emesos12,
vots a favor 5, vots en contra 6 i abstencions 1.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
No-substanciació de la compareixença de la secretària

d'Estat i membre de l'equip redactor de la proposta de
Planificación de la Red de Transporte de Electricidad per
al període 2021-2026 (RGE núm. 2243/21).

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2021, no tengué lloc la
compareixença esmentada, presentada pel Grup Parlamentari
Popular.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Elecció del càrrec de secretari de la Comissió

d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

 A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de
maig de 2021, queda elegida per al càrrec de secretari de la
comissió el diputat Joan Mascaró i Bosch del Grup
Parlamentari Socialista.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de maig de 2021, d'acord amb el que disposa l'article
124 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 3970/21, del  Decret llei 3/2021, de 12
d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les
actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència.

Així mateix, la Mesa acorda que s'obre un termini de 8 dies
(que finalitzarà el proper dia 31 de maig) per tal que els grups
parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de la
cambra elaborin un dossier documental; i, en finalitzar aquest,
que s'obre un termini de 8 dies més de presentació d'esmenes
(fins al proper dia 9 de juny) i que es tramitin davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Igualment, la Mesa declara que aquest projecte es declara
no exempt de la tramitació del procediment de participació
ciutadana previst al títol XIV del Reglament de la cambra.
Consultats els diferents grups parlamentaris a la sessió de la
Junta de Portaveus de dia 19 de maig, el procediment de
participació ciutadana no aconsegueix la unanimitat de tots els
grups, per la qual cosa no s'hi aplica aquesta tramitació.

Finalment, conformement amb l'article 202 del Reglament
del Parlament, la Mesa acorda obrir un termini per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, mitjançant
associacions representatives dels seus interessos formalment
inscrites en el Registre d'Associacions del Govern, puguin
presentar propostes d'esmenes. Aquest termini finalitza el
mateix dia que el termini fixat per a la presentació d'esmenes
dels grups parlamentaris, això és fins al proper dia 9 de juny.

Palma, a 19 de maig de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Mercedes Garrido Rodríguez, secretària del Consell de Govern, 

CERTIFIC: 

Que el Consell de Govern, a proposta conjunta de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors i el conseller de
Fons Europeus, Universitat i Cultura, en la sessió de dia 12
d'abril de 2021, adoptà l'Acord següent:

29. Acord pel qual s'aprova el decret llei de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i
els projectes que s'han de finançar amb fons europeus
en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència.

L'expansió de la pandèmia de la COVID-19 a tot el món ha
provocat unes conseqüències assoladores en la salut de les
persones, però, malauradament, no només en la salut, sinó que
els seus efectes han afectat greument el teixit social i econòmic.
Per fer front a la crisi sanitària s'han adoptat tota una sèrie de
mesures excepcionals dirigides a reduir suficientment l'impacte
i controlar l'expansió de la pandèmia i, també, a pal·liar i
revertir els seus efectes negatius en l'àmbit social i econòmic.
En aquest sentit, la Unió Europea ha apostat per una
recuperació ferma i decidida de l'economia i de la societat amb
la finalitat no només de reparar els danys, sinó també de sortir
reforçats de la crisi.

Aquesta aporta de la Unió Europea s'ha traduït en un paquet
de mesures per impulsar la convergència, la resiliència i la
transformació de la Unió Europea que parteixen de les primeres
conclusions adoptades pel Consell Europeu en reunió
extraordinària celebrada entre els dies 17 i 21 de juliol de 2020;
conclusions aquestes que es varen complementar posteriorment
en la reunió d'11 de desembre de 2020 de la majoria dels
reglaments corresponents i també del pressupost de la Unió
Europea, s'articulen fonamentalment mitjançant dues vies:
l'Instrument Eurpeu de Recuperació, també anomenat Next
Generation EU, amb una dotació de 750.000 milions d'euros,
i el marc financer pluriennal (MFP) per als exercicis 2021-
2027.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-092.pdf#page=55
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Cada estat membre ha d'elaborar un projecte de país. A
l'Estat espanyol, aquest projecte és el Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, al qual es refereix el Reial decret
llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures
urgents per a la modernització de l'Administració pública i per
a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, i mitjançant el qual s'han de canalitzar els fons
europeus.

Les Illes Balears varen aprovar, així mateix, el Pla
Autonòmic de Reactivació i Transformació Econòmica i Social
de les Illes Balears, amb deu eixos de futur i diferents plans,
estratègies i pactes que han de permetre, en connivència,
discussió, consens i construcció conjunta amb altres
administracions i actors socioeconòmics, desplegar les accions
que són necessàries per fer front a la situació generada per la
pandèmia i sortir-ne enfortits.

El Reial decret llei 36/2020 esmentat aprova un marc
general bàsic dirigit a mobilitzar inversions i projectes i a
facilitar, dins el calendari temporal marcat per la Unió Europea,
la gestió administrativa necessària perquè el màxim de
projectes es puguin beneficiar del finançament europeu.
Algunes d'aquestes mesures, de caràcter bàsic, són directament
aplicables en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, però altres requereixen una adaptació o un
desplegament legal autonòmic que les harmonitzi amb les
particularitats organitzatives i normatives pròpies, la qual cosa
es fa mitjançant aquest decret llei.

Atès tot això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:

Primer. Aprovar el Decret llei de mesures extraordinàries
i urgents per executar les actuacions i els projectes que
s'han de finançar amb fons europeus en el marc de
Recuperació, Transformació i Resiliència.

Segon. Comunicar aquest Acord al Parlament de les Illes
Balears i sol·licitar-li que validi el decret llei esmentat,
d'acord amb el que preveuen l'article 49.2 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i l'article 157 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, a 12 d'abril de 2021
La secreària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta

A)

PROJECTE DE LLEI DEL DECRET LLEI 3/2021, DE
12 D’ABRIL, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES I
URGENTS PER EXECUTAR LES ACTUACIONS I

ELS PROJECTES QUE S’HAN DE FINANÇAR AMB
FONS EUROPEUS EN EL MARC DEL PLA DE

RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’expansió de la pandèmia de la COVID-19 a tot el món ha
provocat unes conseqüències assoladores en la salut de les
persones, però, malauradament, no només en la salut, sinó que
els seus efectes han afectat greument el teixit social i econòmic.
Per fer front a la crisi sanitària s’han adoptat tota una sèrie de
mesures excepcionals dirigides a reduir suficientment l’impacte
i controlar l’expansió de la pandèmia i, també, a pal·liar i
revertir els seus efectes negatius en l’àmbit social i econòmic.
En aquest sentit, la Unió Europea ha apostat per una
recuperació ferma i decidida de l’economia i de la societat amb
la finalitat no només de reparar els danys, sinó també de sortir
reforçats de la crisi.

Aquesta aposta de la Unió Europea s’ha traduït en un
paquet de mesures per impulsar la convergència, la resiliència
i la transformació de la Unió Europea que parteixen de les
primeres conclusions adoptades pel Consell Europeu en reunió
extraordinària celebrada entre els dies 17 i 21 de juliol de 2020;
conclusions aquestes que es varen complementar posteriorment
en la reunió d’11 de desembre de 2020. Aquestes mesures, que
han culminat amb l’aprovació al llarg del mes de desembre de
2020 de la majoria dels reglaments corresponents i també del
pressupost de la Unió Europea, s’articulen fonamentalment
mitjançant dues vies: l’Instrument Europeu de Recuperació,
també anomenat Next Generation EU, amb una dotació de
750.000 milions d’euros, i el marc financer pluriennal (MFP)
per als exercicis 2021-2027. L’Instrument Europeu de
Recuperació es fonamenta al seu torn en tres pilars:

1r. El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MMR),
destinat a donar suport als esforços dels estats membres per
recuperar-se, a reparar els danys i a sortir reforçats de la
crisi, amb un àmbit d’aplicació estructurat al voltant de sis
grans blocs d’actuacions: a) la transició ecològica; b) la
transformació digital; c) el creixement intel·ligent,
sostenible i integrador, que inclou la cohesió econòmica,
l’ocupació, la productivitat, la competitivitat, la recerca, el
desenvolupament i la innovació, i un mercat interior que
funcioni correctament amb petites i mitjanes empreses
sòlides; d) la cohesió social i territorial; e) la salut i la
resiliència econòmica, social i institucional, amb l’objecte,
entre d’altres, d’augmentar la preparació i la capacitat de
reacció davant les crisis, i f) les polítiques per a la propera
generació, la infància i la joventut, com ara l’educació i el
desenvolupament de capacitats.

2n. L’Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els
Territoris d’Europa (REACT-EU), que es canalitza
mitjançant els fons FEDER, FSE i FEAD, i que pretén una
recuperació ecològica, digital i resilient.
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3r. El reforçament de projectes clau de la Unió Europea per
extreure les ensenyances de la crisi, enfortir el mercat únic
i accelerar la doble transició digital i ecològica.

D’acord amb això, cada estat membre ha d’elaborar un
projecte de país. A l’Estat espanyol, aquest projecte és el Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, al qual es refereix el
Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual
s’aproven mesures urgents per a la modernització de
l’Administració pública i per a l’execució del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, i mitjançant el qual
s’han de canalitzar els fons europeus.

Les Illes Balears varen aprovar, així mateix, el Pla
Autonòmic de Reactivació i Transformació Econòmica i Social
de les Illes Balears, amb deu eixos de futur i diferents plans,
estratègies i pactes que han de permetre, en connivència,
discussió, consens i construcció conjunta amb altres
administracions i actors socioeconòmics, desplegar les accions
que són necessàries per fer front a la situació generada per la
pandèmia i sortir-ne enfortits.

II

El Reial decret llei 36/2020 esmentat aprova un marc
general bàsic dirigit a mobilitzar inversions i projectes i a
facilitar, dins el calendari temporal marcat per la Unió Europea,
la gestió administrativa necessària perquè el màxim de
projectes es puguin beneficiar del finançament europeu.
Algunes d’aquestes mesures, de caràcter bàsic, són directament
aplicables en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, però altres requereixen una adaptació o un
desplegament legal autonòmic que les harmonitzi amb les
particularitats organitzatives i normatives pròpies, la qual cosa
es fa mitjançant aquest Decret llei.

Aquest Decret llei consta de vint-i-cinc articles, dividits en
vuit capítols, i també de deu disposicions addicionals, una
disposició transitòria, una disposició derogatòria i sis
disposicions finals. El capítol I regula les disposicions generals,
com ara l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la norma. El capítol
II fa referència als instruments de planificació, gestió i control;
concretament, al Pla Estratègic Autonòmic que ha d’aprovar el
Consell de Govern, i també a la Direcció de l’Oficina de
Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques, que és
l’òrgan responsable de la planificació, l’avaluació, la
coordinació i el seguiment de les inversions estratègiques
promogudes pel Govern i la resta d’institucions i agents socials
de les Illes Balears susceptibles de finançar-se amb els fons
integrants de l’Instrument Europeu de Recuperació.

Per tal d’adequar-se a les exigències de la Unió Europea en
la gestió dels fons procedents d’aquest Instrument Europeu de
Recuperació, del qual formen part el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència i el REACT-EU, els capítols següents
el que fan principalment és suprimir alguns tràmits que no es
consideren imprescindibles per garantir la idoneïtat del
procediment o bé escurçar els terminis dels tràmits que
s’entenen ineludibles. Així, el capítol III tracta d’agilitar el
procediment d’elaboració de normes i també tots els
procediments administratius que comporten expedients de
despesa, amb la qual cosa es generalitza ex lege la tramitació
per la via d’urgència, i el capítol IV estableix determinades
normes especials en matèria de subscripció de convenis, en

consonància amb la regulació estatal en aquest punt. El capítol
V regula algunes especialitats en matèria pressupostària, a fi
essencialment de facilitar la generació, la restitució i la
incorporació de crèdits, i el capítol VI estableix certes normes
especials en matèria de subvencions, també d’una manera
anàloga a l’establerta pel legislador estatal per mitjà del Reial
decret llei 36/2020 de constant referència. Al seu torn, el
capítol VII, en matèria de contractació pública, preveu
l’aprovació de models de plecs tipus, amb la inclusió necessària
de determinats aspectes susceptibles d’estandardització, entre
altres mesures que han de permetre una contractació més àgil
i més eficaç en el marc d’aquests projectes que s’hagin de
finançar amb els fons europeus esmentats. Finalment, el capítol
VIII tracta d’un element cabdal, com és el règim dels
nomenaments, les contractacions i les atribucions temporals de
funcions dels recursos humans que siguin necessaris per a una
adequada gestió i control d’aquests nous projectes, en el marc
en tot cas de la legislació substantiva administrativa i laboral
vigent, i també de les lleis de pressuposts generals.

Pel que fa a les disposicions addicionals, s’inclouen algunes
mesures que es consideren necessàries i coherents amb les
previsions generals del Decret llei, com ara la que estableix que
les normes integrants de l’articulat d’aquest siguin aplicables en
l’àmbit de projectes que eventualment es financin amb altres
fons europeus, a més del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del REACT-EU; previsió aquesta que es fa
extensiva, en la part del Decret llei aplicable a l'àmbit
subvencional, a les actuacions que resultin de l’execució de la
línia Covid d’ajudes directes a empresaris i professionals a què
es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març,
de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial
en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Així mateix, es
preveuen mesures retributives destinades al personal que
s’ocupa de l’execució d’aquesta línia Covid del Reial decret llei
5/2021 esmentat, vinculades al grau de compliment dels
objectius d’aquesta línia d’ajudes. També es preveu l’aplicació
de determinades normes del Decret llei a les administracions
insulars i locals de les Illes Balears, sens perjudici que les
entitats esmentades duguin a terme les adaptacions
organitzatives consegüents, i l’extensió temporal d’alguns
preceptes de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures
urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica
i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, entre altres
disposicions que, per la seva especificitat, no troben
acomodament en els diversos capítols del Decret llei, com ara
certes regles excepcionals i temporals per a la selecció de
personal funcionari interí quan s’hagin exhaurit les borses
vigents i la manca de personal pugui suposar un perjudici greu
en la prestació de serveis essencials per a la Comunitat
Autònoma o quan concorri qualsevol altre motiu que
impedeixi, dificulti o faci ineficient la convocatòria d’una nova
borsa. També s’estableixen unes regles amb la finalitat
d’agilitar, tant la selecció i la provisió de personal funcionari
—ja sigui de carrera o interí—, com els nomenaments de
personal funcionari interí. Concretament, es preveu, d’una
banda, que en la tramitació dels procediments de selecció i de
provisió de personal es puguin fer determinats tràmits de
manera telemàtica, i, de l’altra, tot i que en aquest cas només
per a l’exercici de 2021, que les crides per a l’ocupació efectiva
de llocs de treball de personal funcionari interí, quan sigui
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necessari cobrir un grup homogeni de places, es puguin fer amb
caràcter col·lectiu i també de manera telemàtica.

En matèria de gestió pressupostària, i per mitjà de la
disposició addicional novena, s’ha considerat oportú introduir
unes regles a fi de flexibilitzar la gestió dels crèdits necessaris
per atendre els expedients de despesa originats com a
conseqüència de la crisi sanitària, social i econòmica provocada
per la pandèmia de la COVID-19, i a la vegada poder-ne fer un
seguiment exhaustiu de l’execució pressupostària; tot això sens
perjudici, evidentment, de les normes sobre vinculació de
crèdits i modificacions pressupostàries que s’estableixen en els
articles 5 a 8 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, i en la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Aquestes regles es completen amb la disposició
addicional desena i darrera, que conté una norma específica i
excepcional en relació amb els límits ordinaris de la despesa
pluriennal agregada de les diverses seccions pressupostàries, a
fi de facilitar l’aprovació dels expedients de despesa
pluriennals corresponents als projectes que s’hagin de finançar
amb aquests importants fons europeus.

La disposició derogatòria única conté la clàusula d’estil de
derogació tàcita de les normes que s’oposin al que disposa el
Decret llei, el contradiguin o hi resultin incompatibles.

Entre les disposicions finals es retoca en primer lloc un punt
molt concret de la Llei 2/2020, abans esmentada, per tal de
deixar clar que el llindar al qual fa referència el precepte que es
modifica inclou les subvencions d’import igual a sis mil euros,
i no tan sols, doncs, les de quantia inferior a aquesta xifra. Així
mateix, es modifica puntualment l’article 36 d’aquesta Llei
2/2020 per motius merament d’ordenació pressupostària i per
harmonitzar la regulació d’aquest precepte legal amb el
contingut de la disposició addicional novena d’aquest Decret
llei, abans esmentada. Mitjançant la disposició final segona es
modifica puntualment un apartat de l’article 21 de la Llei
3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, en
relació amb el factor variable del complement de productivitat
del personal del Servei de Salut de les Illes Balears, a fi,
principalment, de garantir la qualitat del servei que es presta als
ciutadans i procurar una gestió més àgil i adequada a les
circumstàncies actuals, en les quals cal fer front a un procés de
vacunació massiva davant la COVID-19, de manera paral·lela
amb la lluita contra la mateixa malaltia i la gestió ordinària dels
serveis sanitaris. Per fer front a les necessitats de la població en
aquestes circumstàncies és imprescindible disposar d'uns equips
de personal d'infermeria que exerceixin les funcions d'infermers
de substitució que donin una resposta immediata a la cobertura
de necessitats en els diferents centres de salut, unitats bàsiques
de salut o punts d'atenció continuada de l'Atenció Primària del
Servei de Salut de les Illes Balears, amb l’objectiu que no
decaigui la continuïtat assistencial i poder actuar d'una manera
ràpida i eficaç. Així mateix, mitjançant aquesta modificació, es
dona cobertura al personal de la categoria de zelador, que, per
a una millor eficiència i eficàcia del servei que es presta a la
ciutadania, ha de cobrir les necessitats d’aquest servei en els
períodes en els quals es produeix una major manca de personal.
D'aquesta manera no es minva la qualitat del servei i la gestió
d’aquest es fa d’una forma més adequada i més àgil. Al seu
torn, en la disposició final tercera es modifiquen els articles 36

i 37 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, a fi, d’una banda,
d’establir el règim de comprovació de les obligacions
tributàries davant la Comunitat Autònoma abans del pagament
de la subvenció, d’una manera anàloga a la que resulta de la
legislació estatal respecte de les subvencions subjectes a la Llei
general de subvencions i al Reglament de desplegament
d’aquesta Llei, i, de l’altra, d’incloure en l’àmbit d’aplicació de
l’article 37, relatiu als pagaments anticipats de subvencions, les
destinades a finançar projectes o programes en matèria
d’habitatge. Es retoca també en un punt la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per tal d’atribuir a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa una nova funció
relativa a l’anàlisi de la sostenibilitat financera dels contractes
de concessió d’obres i de concessió de serveis, i de determinats
acords de restabliment de l’equilibri del contracte, a què fa
referència l’article 333 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, la qual cosa s’entén que va més
enllà de les funcions com a òrgan consultiu que configura
l’actual article 65 de la Llei 3/2003, i, per tant, que requereix
una previsió expressa en el precepte legal esmentat.

Finalment, atès que hi ha projectes declarats d’interès
autonòmic a les Illes Balears la viabilitat dels quals depèn
absolutament que el canvi d’adscripció del bé de domini públic
es faci amb la màxima celeritat, es modifica puntualment la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, per introduir la figura de la mutació demanial
interadministrativa en els béns i drets de domini públic de les
entitats locals o els seus organismes públics dependents, en la
disposició final cinquena d’aquest Decret Llei.

III

Certament, el decret llei, regulat en l’article 49 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears a imatge del que preveu
l’article 86 del text constitucional, constitueix un instrument en
mans del Govern de la Comunitat Autònoma per fer front a
situacions de necessitat extraordinària i urgent, encara que amb
el límit de no poder afectar determinades matèries. Com a
disposició legislativa de caràcter provisional que és, la
permanència del decret llei en l’ordenament jurídic està
condicionada a la ratificació parlamentària corresponent,
mitjançant la denominada convalidació. Doncs bé, d’acord amb
el que s’ha exposat abans, i en aquest difícil context de crisi
sanitària, social i econòmica a la qual estan fent front totes les
administracions públiques, el Govern de les Illes Balears
considera adequat l’ús del decret llei per donar cobertura a
totes aquestes mesures tendents a la reconstrucció de
l’economia de les Illes Balears al més aviat possible i per mitjà
fonamentalment d’una correcta i àgil gestió i execució dels fons
europeus esmentats.

En efecte, el decret llei autonòmic constitueix una figura
inspirada en la que preveu l’article 86 de la Constitució
respecte del Govern de l’Estat, l’ús de la qual ha produït una
jurisprudència extensa del Tribunal Constitucional. Així, aquest
alt tribunal ha declarat que la definició, pels òrgans polítics,
d’una situació d’extraordinària i urgent necessitat requereix ser
explícita i raonada, i que hi ha d’haver una connexió de sentit
o relació d’adequació entre la situació excepcional i les
mesures que es pretenen adoptar, les quals han de ser idònies,
concretes i d’eficàcia immediata; tot això en un termini més
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breu que el requerit per la via ordinària o pels procediments
d’urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis, tenint
en compte que l’aplicació en cada cas d’aquests procediments
legislatius no depèn del Govern. Així mateix, el Tribunal
Constitucional ha dit que no s’ha de confondre l’eficàcia
immediata de la norma provisional amb la seva execució
instantània, i, per tant, s’ha de permetre que les mesures
adoptades amb caràcter d’urgència incloguin posteriors
desplegaments reglamentaris o actuacions administratives
d’execució d’aquestes mesures o normes de rang legal.

Pel que fa als principis de bona regulació de l’article 49 de
la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears,
aquest Decret llei es justifica per raons d’interès general,
d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, en els termes
exposats al llarg d’aquest preàmbul. En virtut del principi de
proporcionalitat, en aquest Decret llei es preveu la regulació
imprescindible per agilitar les actuacions i els procediments
administratius, de tal manera que es compleixin els objectius de
l’Instrument Europeu de Recuperació amb la celeritat i les
garanties mínimes exigibles a tota actuació administrativa.
D’acord amb el principi de seguretat jurídica, aquest Decret llei
respecta la normativa autonòmica, estatal i de la Unió Europea,
i s’hi integra, com no pot ser d’una altra manera. Així mateix,
en compliment del principi de transparència, s’han definit amb
claredat els objectius de la norma. I, pel que fa al principi
d’eficiència, no s’ha previst cap càrrega administrativa
innecessària, sinó que, per contra, se simplifiquen o es
redueixen determinades obligacions formals.

Per acabar, i des del punt de vista de les competències per
raó de la matèria de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, cal afegir que aquest Decret llei troba ancoratge, des
d’aquest punt de vista substantiu, en els punts 1, 21, 28 i 36 de
l’article 30 i en els punts 1, 3, 5, 6 i 13 de l’article 31 de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

Per tot això, a l’empara de l’article 49 de l’Estatut
d’autonomia, a proposta conjunta de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, i havent-ho considerat el
Consell de Govern en la sessió de dia 12 d’abril de 2021,
s’aprova el següent

DECRET LLEI

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquest Decret llei és establir les mesures
extraordinàries i urgents per desplegar les disposicions estatals
bàsiques que conté el Reial decret llei 36/2020, de 30 de
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernització de l’Administració pública i per a l’execució del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i fixar les
especialitats organitzatives i de procediment necessàries per
simplificar i agilitar la gestió pressupostària i econòmica, els
procediments de subvencions i d’ajuts, la contractació pública
i la resta d’actuacions i procediments inherents a la
programació i l’execució dels projectes que s’han de finançar

amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència (MMR) i de l’Ajuda a la Recuperació per a la
Cohesió i els Territoris d’Europa (REACT-EU) respecte dels
quals la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sigui
responsable de la gestió i el control.

Article 2
Àmbit d’aplicació

Aquest Decret llei és aplicable a totes les actuacions que
duguin a terme l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i les entitats integrants del seu sector públic
instrumental per a la implementació, la gestió i el control dels
fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i
del REACT-EU, com també, si escau, de la resta de fons
europeus a què fa referència la disposició addicional primera.

Article 3
Principis de tramitació

Les actuacions i els procediments de gestió i execució
pressupostària, de subvencions i ajudes, de contractació
pública, de formalització de convenis i, en general, totes les
actuacions i els procediments relacionats amb la programació,
la gestió, el seguiment i el control dels fons procedents del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del REACT-EU
s’han de tramitar d’acord amb els principis de prioritat,
preferència i celeritat.

Capítol II
Instruments de planificació, gestió i control

Article 4
Direcció de l’Oficina de Planificació i Coordinació
d’Inversions Estratègiques

1. La Direcció de l’Oficina de Planificació i Coordinació
d’Inversions Estratègiques, adscrita a la Conselleria de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, és l’encarregada de fer la
planificació, el seguiment estratègic, l’avaluació i, en general,
la coordinació dels projectes que s’hagin d’executar amb els
fons a què fa referència l’article 2 d’aquest Decret llei, d’acord
amb la normativa reglamentària relativa a l’Oficina esmentada.

2. Al capdavant de les unitats en què s’estructura l’Oficina
esmentada hi pot haver personal funcionari en llocs de
naturalesa directiva o personal directiu professional, les
retribucions dels quals s’han d’assimilar a les establertes com
a regla general per als caps de departament, d’acord amb les
previsions incloses en la relació de llocs de treball del personal
funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i en les lleis anuals de pressuposts generals,
distribuïdes per mesos, amb els mateixos conceptes retributius
establerts per al personal funcionari.

Article 5
Pla Estratègic Autonòmic, projectes estratègics i altres
instruments de planificació, coordinació i governança

1. El Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, ha d’aprovar un Pla Estratègic
Autonòmic orientat a assolir la transformació de les Illes
Balears cap a un nou model econòmic i social, d’acord amb els
objectius generals del Pla de Recuperació, Transformació i
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Resiliència i els específics que es fixin a instància de l’Oficina
de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques.
Prèviament a l’aprovació del Pla Estratègic Autonòmic, i amb
l’objectiu de consensuar-ne el contingut, el Consell de Govern,
a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura ha de constituir una Comissió integrada per un
representant de cada conselleria del Govern, el Director de
l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions
Estratègiques, un representant de cada Consell Insular i un
representant de la FELIB.

2. El Pla Estratègic Autonòmic s’ha d’executar per mitjà dels
projectes, tant d’iniciativa pública com privada o
público-privada, que siguin declarats estratègics pel Consell de
Govern, també a proposta del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, i que passaran a formar part del Pla
Estratègic Autonòmic.

Pel que fa als projectes estratègics amb incidència en el
territori de cada illa, el Conseller de Fons Europeus, Universitat
i Cultura, amb antelació a l’aprovació del Consell de Govern,
ha de sotmetre els Projectes a una Comissió Mixta Bilateral
amb cada un dels Consells Insulars, integrada per representants
del Govern de les Illes Balears i per un representant del Consell
Insular, amb l’assistència de l’Oficina de Planificació i
Coordinació d’Inversions Estratègiques. Els projectes d’abast
autonòmic o interinsulars no han de ser objecte de les
Comissions Mixtes Bilaterals.

Els projectes que formin part del Pla Estratègic Autonòmic
implicaran, en tot cas, la tramitació urgent i el despatx prioritari
d’aquests, d’acord amb el que estableixen els articles 3 i 7
d’aquest Decret llei.

Conseqüentment, a més de la reducció de terminis que
implica la tramitació d’urgència, aquests projectes s’han de
tramitar amb celeritat per part dels ens i òrgans que hagin
d’intervenir en el procediment i amb preferència sobre tots els
altres. Si les administracions públiques de les Illes Balears i els
seus ens instrumentals no emeten, en els terminis màxim
establerts, els informes preceptius, aquests s'han d'entendre
favorables, llevat de disposició en contra en aplicació de la
legislació sectorial.

3. Així mateix, pel que fa als projectes estratègics d’iniciativa
pública, l’aprovació d’aquests durà implícita l’autorització del
Consell de Govern per contractar, per subscriure convenis, per
exercir les competències en matèria d’autorització i disposició
de la despesa i, en general, per iniciar qualsevol expedient de
despesa, en el cas que aquestes autoritzacions siguin exigibles
d’acord amb la normativa aplicable en l’àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

 4. Els projectes que formin part del Pla Estratègic Autonòmic
poden ser declarats d’interès autonòmic, per part del Consell de
Govern, als efectes del capítol II del títol I de la Llei 4/2010, de
16 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a
les Illes Balears.

5. Els projectes estratègics que siguin promoguts per òrgans de
les administracions públiques o les seves entitats instrumentals
de dret públic, declarats també d’interès autonòmic, quan
impliquin actuacions subjectes a llicència urbanística o
comunicació prèvia, poden ser aprovats pel Consell de Govern,

a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura, aplicant les previsions i amb els efectes que preveu
l’article 149 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears.

6. L’execució dels projectes que, sent considerats estratègics i/o
d’interès autonòmic, encaixin en l’àmbit d’aplicació del Decret
llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora
i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos
educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears o de la Llei 14/2019, de 29 de març, de projectes
industrials estratègics de les Illes Balears, ha de tramitar-se,
respectivament, a l’empara d’aquestes normes, aplicant també
la tramitació urgent i el despatx prioritari que estableixen els
articles 3 i 7 d’aquest Decret llei.

7. Mitjançant un acord del Consell de Govern, a proposta del
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, s’han de
crear els òrgans col·legiats de governança, coordinació i
seguiment que es considerin adients per a l'adequada
implementació i execució dels fons, i també la resta
d’instruments de planificació estratègica que siguin necessaris.

Capítol III
Especialitats en matèria de tramitació de procediments

Article 6
Elaboració de projectes normatius

1. Les normes que s’hagin de tramitar en el marc de l’execució
dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del REACT-EU han de seguir el procediment
d’urgència de la secció 3a del capítol II del títol IV de la Llei
1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

2. Aquesta circumstància s’ha de fer constar en la resolució
d’inici, d’acord amb l’article 61.3 de la Llei 1/2019 esmentada,
i se n’ha de justificar la vinculació amb els fons europeus a què
fa referència l’apartat anterior, o, en general, a qualsevol dels
fons europeus a què es refereix la disposició addicional primera
d’aquest Decret llei.

3. Així mateix, la vinculació a què fa referència l’apartat
anterior serà justificació suficient als efectes del que disposa
l’article 24.3 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del
Consell Consultiu de les Illes Balears.

Article 7
Tramitació d’urgència i despatx prioritari dels
procediments que comportin expedients de despesa

1. Mitjançant aquest Decret llei es declara que a totes les
actuacions i els procediments administratius que comportin
expedients de despesa que s’hagin de finançar amb els fons
procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del
REACT-EU se’ls ha d’aplicar la tramitació d’urgència i el
despatx prioritari, en els termes que preveuen, respectivament,
els articles 33 i 71 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

D’acord amb aquesta declaració legal, la tramitació
d’urgència i el despatx prioritari en cada cas no requereixen cap
motivació específica.
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2. En cap cas s’han de reduir els terminis corresponents a la
presentació de sol·licituds i de recursos.

3. En l’àmbit específic de la contractació pública, s’ha d’aplicar
la tramitació urgent de l’expedient a què es refereixen l’article
119 i la resta de disposicions concordants de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, amb les
particularitats que s’estableixen en l’article 50.1 del Reial
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven
mesures urgents per a la modernització de l’Administració
pública i per a l’execució del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, i també el despatx prioritari que
regula l’article 50.2 del Reial decret llei esmentat.

Capítol IV
Especialitats en matèria de convenis

Article 8
Tramitació de convenis

1. La tramitació dels convenis que se subscriguin en el marc de
l’execució dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació
i Resiliència i del REACT-EU s’ha de regir per la legislació
estatal bàsica i per la normativa autonòmica aplicable.

Això no obstant, la tramitació dels convenis que, si s’escau,
es prevegin expressament en el Pla Estratègic Autonòmic
únicament requereix l’informe jurídic i l’informe de la Direcció
General de Pressuposts a què fa referència l’article 17 del
Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Excepcionalment, el termini de vigència d’aquests convenis
pot tenir una durada inicial de fins a sis anys, prorrogable per
un període màxim de sis anys més.

L’òrgan competent ha de justificar motivadament aquesta
excepció, amb una menció especial que aquesta extensió no
limita la competència efectiva en els mercats.

3. En els convenis als quals fa referència aquest article, el
creditor de l’Administració, en els termes que determini el
conveni, pot rebre una bestreta per les operacions preparatòries
que resultin necessàries per dur a terme les actuacions
finançades fins a un límit màxim del 50 % de la quantia total
per percebre, amb la garantia que, si escau, s’estableixi.

Capítol V
Especialitats en matèria de gestió pressupostària

Article 9
Generació de crèdits

S’autoritza la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
perquè generi els crèdits necessaris en les seccions
pressupostàries corresponents per a l’execució de les mesures
previstes en aquest Decret llei, en el Reial decret llei 36/2020,
de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernització de l’Administració pública i per a l’execució del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i, en general,
en la resta d’instruments jurídics normatius o no normatius que
impliquin una despesa a càrrec del pressupost de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears imputables a qualssevol dels
fons integrants de l’instrument europeu de recuperació.

A aquests expedients se’ls ha d’aplicar el que estableixen
les lletres a) i e) de l’article 7.3 de la Llei 3/2020, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2021.

Article 10
Afectació

1. D’acord amb els articles 42 i 80.4 de la Llei 14/2014, de 29
de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i l’article 44 del Reial decret llei 36/2020, de 30
de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernització de l’Administració pública i per a l’execució del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, tenen la
consideració de despeses amb finançament afectat els crèdits
que financin projectes inclosos en el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència.

A aquest efecte, la Direcció General de Pressuposts ha
d’establir la codificació adequada per al seguiment de
l’execució d’aquests crèdits.

2. No tenen la consideració de despesa amb finançament afectat
els crèdits destinats a finançar projectes en l’àmbit del fons
REACT-EU, sens perjudici que la Direcció General de
Pressuposts estableixi una codificació adequada per al
seguiment de l’execució d’aquests crèdits.

3. Les codificacions a què fan referència els apartats 1 i 2
d’aquest article s’han d’aplicar en els projectes que s’iniciïn a
partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

4. La Direcció General de Fons Europeus és l’òrgan
responsable del seguiment de la despesa elegible finançada
originàriament amb càrrec a crèdits finançats amb recursos
ordinaris.

Article 11
Restitució de crèdits

1. Quan els projectes elegibles que poden ser finançats amb els
fons REACT-EU o amb el Mecanisme de Recuperació i
Resiliència ja s’hagin iniciat o executat amb càrrec a crèdits no
vinculats als fons esmentats, la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors, amb els informes previs del director
general de Pressuposts i del director general de Fons Europeus,
pot restituir aquests crèdits per finançar, en tot cas, projectes
destinats a la recuperació i resiliència econòmica i social amb
motiu de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19.

A aquest efecte, correspon a la Direcció General de Fons
Europeus seleccionar i aprovar els projectes elegibles
esmentats en el paràgraf anterior susceptibles de ser finançats
amb els fons REACT-EU, d'acord amb la modificació que
aprovin els òrgans competents de la Unió Europea dels
programes operatius dels fons europeus corresponents. En tot
cas, la Direcció General de Fons Europeus ha de determinar els
requisits específics que s’han de satisfer en matèria de pistes
d'auditories i de publicitat i seguiment, entre d'altres, per tal
d'assegurar el compliment efectiu de la normativa europea
aplicable als fons europeus, i aquestes determinacions s’han de
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tenir en compte en les tasques de control posterior que es
puguin dur a terme.

2. La Direcció General de Pressuposts ha d’establir la
codificació necessària per poder fer un seguiment pressupostari
diferenciat dels crèdits restituïts.

3. La vinculació dels crèdits habilitats d’acord amb el que
estableix el primer paràgraf de l’apartat 1 d’aquest article és,
per a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i l’Agència Tributària de les Illes Balears, orgànica a
nivell de secció, funcional a nivell de subprograma i econòmica
a nivell de capítol, amb excepció del capítol 6, que ho és a
nivell d’article; pel que fa al Servei de Salut de les Illes
Balears, la vinculació és orgànica a nivell de centre gestor,
funcional a nivell de subprograma i econòmica a nivell de
capítol.

En el cas de tenir finançament afectat, a més de la regla
general del paràgraf anterior, la vinculació dels crèdits és a
nivell de fons finalista.

Article 12
Incorporacions de crèdit

1. Els crèdits afectats que financin projectes inclosos en el
Mecanisme de Recuperació i Resiliència poden ser objecte
d’incorporació a l’exercici següent, d’acord amb el que
disposen l’article 60 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la
resta de normativa aplicable.

2. Excepcionalment, sempre que prèviament els crèdits hagin
estat codificats per la Direcció General de Pressuposts i es
pugui acreditar que existeix una desviació positiva de
finançament, es poden incorporar a l’exercici següent els
romanents de crèdit dels projectes elegibles dels fons
REACT-EU i els romanents de crèdit dels projectes finançats
d’acord amb el que estableix l’incís final del primer paràgraf de
l’article 11.1 d’aquest Decret llei.

Article 13
Despeses pluriennals

1. En el cas dels expedients finançats amb fons procedents del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, el termini màxim
d’execució pot arribar a l’any 2026, i, per tant, es pot excedir
el límit del nombre d’exercicis que fixa l’article 65.1 de la Llei
14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

En cas dels expedients finançats amb fons REACT-EU, el
termini d’execució no pot anar més enllà de l’any 2023.

2. El que estableix l’apartat anterior s’ha d’entendre sens
perjudici de les possibles reprogramacions d’execució, les
quals hauran de ser objecte d’informe previ i favorable per la
Conselleria de Fons europeus, Universitat i Cultura, d’acord
amb la normativa europea o estatal aplicable.

3. Així mateix, i pel que fa als expedients que s’hagin de
finançar amb els fons europeus esmentats, no és necessari que
el Consell de Govern exceptuï l’aplicació del límit dels
percentatges de les despeses d’abast pluriennal als quals es

refereix la lletra a) de l’article 65.5 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Article 14
Generació de crèdits per ingressos provinents dels
programes operatius FEDER i FSE corresponents al
període 2014-2020

1. Malgrat el caràcter de despeses amb finançament no afectat,
excepcionalment, es pot generar crèdit en el pressupost de
l’exercici 2021 fins a l’excés de recaptació estimada dels fons
FEDER i FSE del programa operatiu 2014-2020 respecte de la
previsió del pressupost inicial d’ingressos per aquests
conceptes.

2. La Direcció General de Fons Europeus ha de calcular
l’estimació d’aquest excedent, a partir de les previsions de fons
que la Comunitat Autònoma ha de rebre durant l’exercici 2021,
d’acord amb els certificats de fons elegibles emesos.

3. Els crèdits que es generin s’han de destinar a les finalitats
que determini la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors,
amb l’informe de la Direcció General de Pressuposts, d’acord
amb les disponibilitats pressupostàries i els objectius
d’estabilitat pressupostaria de l’exercici 2021.

4. Si la recaptació efectivament rebuda al llarg del 2021 no
arriba al crèdit que s’hagi pogut generar, aquest crèdit s’haurà
de corregir, mitjançant rectificacions de crèdit, amb càrrec a
baixes en altres crèdits.

Capítol VI
Especialitats en matèria de subvencions

Article 15
Bases i convocatòria de les subvencions

1. D’acord amb l’article 61.1 del Reial decret llei 36/2020, de
30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernització de l’Administració pública i per a l’execució del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, les bases
reguladores de les subvencions que, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència i del Pla Estratègic
Autonòmic a què fa referència l’article 4 d’aquest Decret llei,
s’hagin de finançar amb fons europeus poden incorporar la
convocatòria.

2. En aquests casos, l’aprovació de les bases ha de seguir
exclusivament els tràmits següents: resolució d’inici, informe
dels serveis jurídics i, si escau, fiscalització prèvia de la
Intervenció General, que s’han d’emetre en el termini màxim de
deu dies naturals.

La fiscalització prèvia de la Intervenció General, quan sigui
procedent, s’ha de limitar als aspectes de la convocatòria
susceptibles de fiscalització.

3. Les bases reguladores de les subvencions a què es refereix
l’apartat 1 d’aquest article poden:

a) Exigir que la participació en el procediment de concessió
de la subvenció, com també en les actuacions de justificació i
de comprovació, es faci exclusivament de manera telemàtica.
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b) Eximir de l’obligació de trobar-se al corrent de les
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social sempre que
la naturalesa de la subvenció així ho aconselli i no es tracti de
subvencions establertes per normes rang legal que exigeixin
expressament aquesta obligació.

c) Limitar la comprovació formal del compte justificatiu per
a la liquidació de la subvenció a l’anàlisi de les dades i la
documentació que a aquest efecte s’estableixi, sens perjudici de
la revisió de la resta de dades i documents en el termini dels
quatre anys següents, la qual, al seu torn, es podrà fer sobre la
base d’una mostra representativa.

4. El Pla Estratègic Autonòmic, respecte dels projectes
integrants d’aquest Pla l’execució dels quals s’hagi de vehicular
totalment o parcialment per la via de subvencions o ajudes, té
la consideració de pla estratègic de subvencions als efectes de
l’article 6.1 del Text refós de la llei de subvencions, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Article 16
Principis rectors per a la concessió de subvencions

1. Els ajuts i les subvencions inherents al finançament
d’actuacions vinculades amb projectes que es prevegin
expressament en el Pla Estratègic Autonòmic s’han de
gestionar d’acord amb els principis de publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat, eficàcia, eficiència en
l’assignació i la utilització dels recursos públics i celeritat.

2. En els projectes que formin part del Pla Estratègic
Autonòmic i que s’hagin de materialitzar en la concessió d’una
subvenció o ajuda a un beneficiari concret, aquesta subvenció
o ajuda s’ha de regir per les normes aplicables a les
subvencions de concessió directa del Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
subvencions, sempre que la selecció d’aquests beneficiaris
concrets s’hagi fet sota els principis de publicitat, concurrència
i igualtat.

Article 17
Justificació de les subvencions

Per a la justificació de l’aplicació de les subvencions
vinculades amb projectes integrants del Pla Estratègic
Autonòmic, s’estableixen les especialitats següents:

a) El límit per acreditar el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social previst en el segon
paràgraf de la lletra f) de l’article 11 del Text refós de la Llei
de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, s’incrementa fins a deu mil euros.

b) Per a la justificació de les despeses imputables a
subvencions d’un import igual o inferior a sis mil euros, és
suficient presentar una declaració responsable de la persona o
entitat beneficiària, sens perjudici de les actuacions posteriors
de comprovació i control que, si s’escau, s’estableixin

c) En els supòsits en què a les sol·licituds s’hagi d’adjuntar
una memòria econòmica, els compromisos que s’hi plasmin es
poden flexibilitzar en el sentit que es permetin compensacions

entre els conceptes pressupostats, sempre que es compleixi la
finalitat de la subvenció.

d) Pel que fa al contingut del compte justificatiu, no és
necessària la presentació de les factures o documents
equivalents d’un import igual o inferior a tres mil euros, sens
perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control.

Capítol VII
Especialitats en matèria de contractació pública

Article 18
Aprovació de models de plecs de contractació

1. El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors, ha d’aprovar uns models tipus de
clàusules o de plecs de clàusules administratives, amb la
finalitat d’agilitar i homogeneïtzar els procediments de
contractació.

2. Aquests models tipus de clàusules o de plecs, una vegada
aprovats pel Consell de Govern, són d’utilització obligatòria
per tots els òrgans de contractació del sector públic autonòmic
que tenguin la consideració d’administració pública als efectes
de la legislació aplicable en matèria de contractes del sector
públic, excepte que resulti incompatible amb la naturalesa del
contracte.

3. Els models tipus de clàusules o de plecs han de contenir els
aspectes susceptibles d’estandardització. En aquest sentit, han
de contenir les regles sobre els criteris de solvència exigida per
licitar, els criteris d’adjudicació o els aspectes que s’han de
negociar, i també les fórmules per aplicar que poden contenir
els plecs de clàusules particulars, les condicions especials
d’execució, la possibilitat o les condicions i els requisits per a
la subcontractació, les penalitats i les mesures per al control de
l’execució del contracte.

En particular, no s’ha d’incloure la previsió de modificació
del contracte a què es refereix l’article 204 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

4. Com a regla general, en els models tipus de clàusules o de
plecs s’ha d’establir que, en cas que es facin servir el
procediment obert o el procediment de licitació amb
negociació, aquests procediments s’han d’articular per fases
d’acord amb el que disposa l’article 146.3 de la Llei 9/2017
esmentada.

Article 19
Normes especials en la tramitació del procediment
d’adjudicació

1. Sens perjudici de tot el que preveu l’article 7.3 d’aquest
Decret llei, en el procediment obert ordinari el termini màxim
per a la valoració dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici
de valor ha de ser de deu dies hàbils des de la data d’obertura
del sobre corresponent.

A aquest efecte, es pot comptar amb la col·laboració
d’experts, també en el supòsit en què els criteris sotmesos a
judici de valor no tenguin atribuïda una ponderació més gran
que la corresponent als criteris avaluables mitjançant fórmules.



5826 BOPIB núm. 102 -  21 de maig de 2021

El grup d’experts, que pot estar format per empleats públics
o professionals externs, ha de ser d’un mínim de tres, amb
qualificació apropiada, elegits per l’òrgan de contractació. El
nomenament del grup d’experts s’ha de publicar en el Perfil del
contractant, juntament amb la declaració responsable
d’absència de conflicte d’interessos, que han de presentar abans
del nomenament.

2. Així mateix, el termini per a l’adjudicació del contracte o de
l’acord marc és d’un mes des de l’obertura de l’oferta
econòmica, llevat que en els plecs s’estableixi un termini
diferent.

En cas que no s’adjudiqui en el termini previst, les empreses
admeses en el procediment poden retirar la seva proposició
sense cap penalitat.

3. L’òrgan de contractació ha de designar un responsable del
contracte, que ha de supervisar-ne l’execució. En els contractes
d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha
d’exercir el director facultatiu.

Els models tipus de plecs han d’establir eines
organitzatives, formals i materials per dur a terme la funció del
responsable i determinar les facultats d’inspecció de les
activitats desenvolupades pels contractistes durant l’execució
del contracte, en els termes i amb els límits establerts en cada
cas en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.

4. El responsable del contracte ha de comptar amb el suport
necessari per a l’exercici de les seves funcions, tenint en
compte la naturalesa i la complexitat del contracte.

A aquest efecte, pot comptar amb la col·laboració d’una
unitat encarregada del seguiment de l’execució del contracte o
amb un comitè tècnic designat per l’òrgan de contractació i
format per tres membres que, sempre que sigui possible, han de
ser funcionaris de carrera.

Així mateix, per a les funcions de control de l’execució i de
resolució de les incidències que sorgeixin, es pot contractar una
assistència externa, en els termes que s’estableixin en els
models tipus de plecs.

Capítol VIII
Mesures específiques en matèria de personal

Article 20
Aprovació de projectes temporals

1. La gestió i l’execució dels projectes que s’hagin de finançar
amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del REACT-EU es poden dur a terme mitjançant
els projectes temporals que regula aquest article, amb una
durada màxima de quatre anys, sempre que no es puguin
assumir els objectius assignats al projecte mitjançant
l’estructura orgànica i funcional de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears o del sector públic
instrumental que en depèn.

2. Aquests projectes temporals els han d’aprovar els consellers
competents per raó de la matèria o els màxims òrgans
col·legiats dels ens del sector públic instrumental, amb els

informes preceptius, previs i vinculants de la Direcció General
de Pressuposts i de la Direcció General de Funció Pública quan
prevegin el nomenament de personal funcionari interí o la
contractació de personal laboral temporal, els quals s’han de
pronunciar sobre els aspectes pressupostaris i de sostenibilitat
financera i sobre els aspectes de legalitat aplicables,
respectivament, a sol·licitud de l’òrgan directiu corresponent,
motivada per la referència a les necessitats de recursos humans
inherents al contingut del projecte temporal i a la impossibilitat
o la dificultat de cobrir aquestes necessitats amb personal
preexistent de la manera que preveuen els articles 21.1 i 22
d’aquest Decret llei.

En aquests casos, a la sol·licitud d’informe a la Direcció
General de Pressuposts s’ha d’adjuntar un certificat emès per
la Direcció de l’Oficina de Planificació i Coordinació
d’Inversions Estratègiques, en el qual consti la durada del
projecte, la necessitat urgent i inajornable dels nomenaments o
les contractacions que es proposin, i també que la despesa
inherent a aquests nomenaments o contractacions disposen d’un
finançament mínim del 90 % amb fons procedents del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència o del REACT-EU
durant tot el període temporal que es prevegi per als
nomenaments o els contractes.

Els informes de la Direcció General de Pressuposts i de la
Direcció General de Funció Pública esmentats substitueixen els
informes a què fan referència els apartats 2 i 7 de l’article 19 de
la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
o les normes equivalents de les successives lleis anuals de
pressuposts generals.

En els casos en què es verifiquin els supòsits dels apartats
3, 4, 5 o 6 de l’article 19 de la Llei 3/2020, no s’han d’emetre
els informes esmentats i s’ha d’aplicar el que preveuen aquests
apartats de l’article 19 de la Llei 3/2020 o les normes
equivalents de les successives lleis anuals de pressuposts
generals, amb referència al projecte temporal corresponent.

En tot cas, s’ha de donar compte al Consell de Govern de
l’aprovació d’aquests projectes temporals.

3. En els projectes temporals han de quedar consignats
l’objecte i la finalitat, les tasques que se’n deriven, les
necessitats de personal vinculades i les seves característiques,
incloses les assimilacions a l’efecte de classificació i
retributives que corresponguin, la direcció de les actuacions,
l’adscripció orgànica, la temporalitat, el cost i el finançament.

4. El que estableix aquest article s’ha d’entendre sens perjudici
que, a més, i d’acord amb el que preveu l’article 74 de la Llei
14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, la despesa corresponent a
aquests projectes temporals es pugui imputar, si escau, a crèdits
d’inversions.

En aquests casos, la remissió que fa l’apartat 3 de l’article
74 de la Llei esmentada als informes previs que prevegin les
lleis anuals de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
s’ha d’entendre feta als informes previs a què fan referència
l’apartat 2 d’aquest article i l’apartat 2 de l’article 21 d’aquest
Decret llei.
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Article 21
Personal per a la gestió dels fons del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència i del REACT-EU

1. La cobertura de les necessitats de personal dels projectes per
a la gestió i l’execució de les actuacions finançades amb fons
procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del
REACT-EU s’ha de dur a terme, preferentment, amb el
personal empleat públic disponible a l’Administració de la
Comunitat Autònoma i als ens del sector públic instrumental
responsables de la gestió, sota criteris d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat.

2. Això no obstant, excepcionalment, la cobertura d’aquestes
necessitats es pot dur a terme mitjançant el nomenament de
personal funcionari interí o de personal estatutari temporal, o
mitjançant la contractació de personal laboral temporal, amb
nomenaments o contractes de durada determinada que no
excedeixin la fixada en el programa i, com a màxim, de quatre
anys improrrogables, d’acord, si escau, amb el que preveu
l’article anterior respecte dels projectes temporals, o, si no,
d’acord amb el que preveu l’article 19 de la Llei 3/2020, de 29
de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, o les successives lleis anuals de
pressuposts, i de conformitat, en tot cas, amb la legislació
substantiva administrativa o laboral aplicable en cada cas.

Els procediments de selecció d’aquest personal temporal
han de respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i
publicitat.

Article 22
Comissions de serveis d’atribució temporal de funcions

Les necessitats de personal per a la gestió dels projectes
amb els efectius disponibles a què fa referència l’apartat 1 de
l’article anterior es poden cobrir, pel que fa al personal
funcionari o estatutari, mitjançant el sistema de comissió de
serveis d’atribució temporal de funcions, de conformitat amb
el que disposa la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb les
especialitats següents:

a) El termini per presentar sol·licituds per part del personal
empleat públic és de tres dies hàbils des del mateix dia de la
publicació de la convocatòria.

b) Si la convocatòria es declara deserta, i atès el caràcter
prioritari i preferent de la gestió d’aquests fons europeus, es pot
atribuir directament al personal funcionari l’execució de
tasques o funcions diferents a les del seu lloc de treball, sempre
que siguin pròpies del seu cos, escala o especialitat.

c) La durada màxima d’aquestes comissions és de quatre
anys.

d) Quan l’atribució temporal de funcions tengui caràcter
parcial, no pot excedir el 50 % de la jornada de treball
principal.

Article 23
Nomenament de personal funcionari interí o de personal
estatutari temporal i contractació de personal laboral
temporal

1. La Direcció General de Funció Pública i la Direcció General
de Pressuposts han de prioritzar l’emissió i la tramesa dels
informes que, respecte dels nomenaments de personal
funcionari interí o de personal estatutari temporal, o de les
contractacions de personal laboral temporal, hagin d’emetre
d’acord amb el que preveu l’article 20.2 d’aquest Decret llei
per als projectes temporals que s’aprovin, o, en altres casos,
d’acord amb l’article 19 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre,
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, o les successives lleis anuals de
pressuposts, en relació amb l’article 21.2 d’aquest Decret llei.

2. Així mateix, també s’han de prioritzar les emissions i la
tramesa dels informes que, de conformitat amb l’article 19 de
la Llei 3/2020 esmentada, s’hagin d’emetre per als
nomenaments de personal funcionari interí o de personal
estatutari temporal, o les contractacions de personal laboral
temporal, en les unitats que hagin vist disminuït el nombre
d’efectius per raó de l’assumpció d’altres funcions per part del
personal propi d’aquestes unitats en l’àmbit de les actuacions
o els projectes objecte d’aquest Decret llei.

3. En particular, en la selecció de personal funcionari interí de
l’àmbit dels serveis generals, cal ajustar-se al que estableix la
disposició addicional cinquena de la Llei 3/2020 esmentada, i
també la disposició addicional cinquena d’aquest Decret llei.

En cas que la crida s’hagi de fer a un nombre elevat de
persones per ocupar llocs de treball d’un determinat cos, escala
o especialitat de les mateixes característiques, es pot dur a
terme mitjançant una crida col·lectiva, que pot ser telemàtica.

Article 24
Retribucions variables per objectius o resultats vinculats a
la gestió dels fons

1. El personal al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma o de les entitats instrumentals que faci funcions en
l’àmbit de la planificació, la programació, la gestió, la
coordinació, el seguiment, el control, l’avaluació o execució
dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del REACT-EU pot percebre, amb caràcter
excepcional, retribucions variables vinculades amb el grau de
compliment dels objectius o resultats dels projectes
corresponents, d’acord amb els paràmetres de compliment que
s’estableixin en aquests projectes.

2. Mitjançant un acord del Consell de Govern, amb l’informe
previ de la Comissió Interdepartamental de Retribucions i, si
escau, amb negociació col·lectiva prèvia, s’han d’establir els
criteris generals per a la distribució i l’aplicació de les
retribucions variables per objectius o resultats a què es refereix
l’apartat anterior.

Article 25
Direcció de projectes per a la gestió dels fons

1. Els projectes l’execució adequada dels quals ho requereixi
poden gaudir d’un director o directora de projecte.
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En tot cas, cada projecte només pot comptar amb un únic
director o directora.

2. La funció de direcció de projectes es pot encomanar a les
persones que designin a aquest efecte els consellers
corresponents o els òrgans competents de les entitats
instrumentals, i ha de recaure, amb caràcter preferent, en
empleats públics.

La resolució de nomenament o la contractació de personal
per dur a terme les funcions temporals de direcció de projectes
correspon a la persona titular de la conselleria competent o al
màxim òrgan unipersonal de l’ens instrumental corresponent.

3. L’atribució de la funció directiva o la contractació del
personal de naturalesa directiva s’ha de vincular al projecte
corresponent i se n’ha de determinar expressament la durada,
que ha de ser d’un màxim de quatre anys, i els objectius
temporals propis del projecte que s’han d’assolir, com també el
compromís de gestió que ha d’assumir la persona designada.

En cas que el nomenament recaigui en personal funcionari
o estatutari, aquest s’ha de formalitzar mitjançant una comissió
de serveis o una atribució temporal de funcions, en un lloc
temporal de naturalesa directiva.

En cas d’una contractació laboral del personal directiu,
aquesta s’ha de formalitzar mitjançant una relació laboral
especial d’alta direcció i, si es tracta d’empleats amb relació
laboral al servei del sector instrumental de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o d’una altra
Administració pública de les Illes Balears, aquesta persona ha
de quedar, respecte del seu lloc d’origen, en la situació
d’excedència forçosa.

4. L’atribució de la funció directiva d’un projecte determinat es
pot encomanar a personal funcionari de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a personal estatutari
o a empleats públics del sector instrumental autonòmic també
a temps parcial, amb les condicions establertes en la lletra d) de
l’article 22 d’aquest Decret llei.

5. La selecció del personal per a la realització de la funció de
direcció de projectes s’ha de fer d’acord amb els principis de
mèrit i capacitat, i també amb criteris d’idoneïtat, i s’ha de dur
a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat
i la concurrència.

Per a la designació d’aquest personal s’han de tenir en
compte, en particular, els coneixements especialitzats en la
gestió de fons europeus, l’experiència professional en funcions
directives i l’acreditació de competències sobre coordinació
d’equips de treball.

Disposició addicional primera
Aplicació de les mesures d’aquest Decret llei a altres
actuacions

1. La regulació que conté aquest Decret llei és aplicable a
qualsevol actuació, expedient o procediment administratiu
derivat de l’execució d’altres fons europeus en el marc del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència i de l’Instrument
Europeu de Recuperació a què fan referència el Reial decret llei
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures

urgents per a la modernització de l’Administració pública i per
a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, i la disposició addicional desena de la Llei 3/2020,
de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021.

2. Així mateix, els articles 3, 7, 15 a 17 i 23 d’aquest Decret
llei són aplicables a les actuacions que resultin de l’execució de
la línia Covid d’ajudes directes a empresaris i professionals a
què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de
març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència
empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Els expedients de concessió de subvencions derivats de les
convocatòries d’ajudes directes a empresaris i professionals a
què fa referència el paràgraf anterior no s’han de sotmetre a la
fiscalització prèvia de la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma, en cap de les fases de gestió i execució del
pressupost de despeses. Aquestes despeses han de ser objecte
de control financer, amb l’abast material i temporal que
determini la conselleria competent en matèria d’hisenda i
pressuposts en el programa de control financer corresponent.

Disposició addicional segona
Productivitat vinculada al grau de compliment de
l’execució de les d’ajudes directes a empresaris i
professionals 

Durant l’any 2021 i 2022 el personal al servei de
l'Administració de la Comunitat Autònoma o de l'entitat
instrumental que faci funcions en l’àmbit de la tramitació
d’expedients de la línia Covid d’ajudes directes a  empresaris
i professionals a què es refereix el Títol I de Reial decret llei
5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a
la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la
COVID-19, pot percebre un complement de productivitat
vinculat al grau de compliment dels objectius d’aquesta línia
d’ajudes.

Disposició addicional tercera
Disposicions aplicables als consells insulars, a les entitats
locals de les Illes Balears i als ens del seu sector públic

Les normes que contenen els articles 3, 5, 7, 8, 15, 16, 17,
18 i 19, i també les mesures específiques en matèria de
personal que conté el capítol VIII, així com les disposicions
addicionals primera i cinquena d’aquest Decret llei, són
aplicables, així mateix, als consells insulars, a les entitats locals
de les Illes Balears i als ens integrants del seu sector públic
instrumental, aplicant les peculiaritats de la seva organització,
quan exerceixin funcions relacionades amb la gestió i
l’execució de les actuacions finançades amb fons procedents
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del REACT-EU,
com també, si escau, de la resta de fons europeus a què fa
referència la disposició addicional primera.
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Disposició addicional quarta
Aplicació de determinades normes de la Llei 2/2020, de 15
d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a
l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques
de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19

Les normes que contenen els articles 11, 11 bis, 21, 22, 23,
23 bis, 27 i 32 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures
urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica
i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, i la resta de
normes de la Llei esmentada que no estableixin expressament
un termini màxim de vigència, són aplicables a les actuacions
i als procediments de preparació, planificació, execució i
control dels projectes que s’hagin de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència i del Pla Estratègic Autonòmic a què fa referència
l’article 5 d’aquest Decret llei durant el temps que sigui
necessari fins a exhaurir el seu objecte.

Disposició addicional cinquena
Selecció de personal funcionari interí en cas de necessitat
urgent i inajornable

1. Durant els anys 2021 i 2022, de manera excepcional i
degudament motivada, en cas d’exhauriment de les borses
vigents de personal funcionari interí formades per qualssevol
dels procediments prevists en el Decret 30/2009, de 22 de
maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal
funcionari interí al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, quan la necessitat de personal
pugui suposar un perjudici greu en la prestació de serveis
essencials per a la Comunitat Autònoma, o quan concorri
qualsevol altre motiu que impedeixi, dificulti o faci ineficient
la convocatòria d’una nova borsa, la persona titular de la
conselleria competent en matèria de funció pública, havent-ho
comunicat prèviament a la Mesa Sectorial de Serveis Generals,
pot resoldre l’aplicació d’un procediment extraordinari de
selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada en el
qual, com a mínim, s’han de valorar els mèrits següents:

a) L’experiència professional en la realització de funcions
de naturalesa o contingut tècnic anàlegs a les del cos, l’escala
o l’especialitat de la borsa a la qual s’opta, la qual ha de
comprendre sols els serveis prestats com a empleat públic en
qualsevol administració pública, sempre que es trobin dins
l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del Text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

b) El nivell de coneixements de català superior al que
s’exigeix per a l’ingrés en el cos o l’escala de l’Administració
general o especial, i el grup o subgrup d’adscripció
corresponent a la borsa a la qual s’opta, a més del certificat de
coneixement de català de llenguatge administratiu.

c) La prestació de serveis mitjançant una comissió de
serveis en atribució temporal de funcions o a la Unitat de
Suport Conjuntural de la direcció general competent en matèria
de funció pública, sempre que s'hagin prestat al mateix cos,
escala o especialitat al qual s'opta, d’acord amb les previsions

que conté l’article 88 bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de
la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En cas que les convocatòries de procediments extraordinaris
de naturalesa simplificada hagin d'incloure altres mèrits
diferents als prevists en els apartats anteriors, aquestes s’han de
negociar prèviament en la Mesa Sectorial de Serveis Generals.

2. Al procediment extraordinari simplificat a què fa referència
l’apartat anterior li és aplicable la resta de disposicions
contingudes en el Decret 30/2009 esmentat en relació amb el
procediment extraordinari.

Així mateix, també li és aplicable el que disposa la
disposició addicional setena d’aquest Decret llei.

Disposició addicional sisena
Tramitació per mitjans electrònics en els procediments de
selecció i de provisió de llocs de treball

En els procediments de selecció i en els procediments
ordinaris de provisió de llocs de treball de funcionaris tramitats
per l’Escola Balear d’Administració Pública que convoqui la
persona titular de la conselleria competent en matèria de funció
pública es pot preveure que les persones que vulguin
participar-hi estiguin obligades a dur a terme determinats
tràmits per mitjans electrònics.

Aquesta obligatorietat s’ha d’establir en funció del personal
i del col·lectiu destinatari.

Disposició addicional setena
Règim especial de crida col·lectiva en determinats supòsits
de nomenaments de personal funcionari interí

Durant l’any 2021, en els supòsits prevists en els articles 5
i 7 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el
procediment de selecció de personal funcionari interí al servei
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, quan s’hagi d’ocupar amb personal funcionari interí un
nombre elevat de llocs de treball d’un determinat cos, escala o
especialitat de les mateixes característiques, es pot fer una crida
col·lectiva, la qual pot ser telemàtica.

Disposició addicional vuitena
Suspensió de l’article 80 de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears

Als projectes d’obra pública finançats amb fons provinents
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència o del REACT-EU
no se’ls ha d’aplicar l’obligació de reserva de l’1 % cultural a
què fa referència l’article 80 de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

Disposició addicional novena
Normes especials per a la gestió dels crèdits per fer front als
expedients de despesa originats per la crisi de la COVID-19

1. Els crèdits que financin actuacions sanitàries o educatives
destinades a fer front als efectes directes provocats per la
pandèmia de la COVID-19 en l’àmbit sanitari o educatiu s’han
d’imputar al programa pressupostari de despesa 413G.
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La Direcció General de Pressuposts ha d’identificar la resta
d’actuacions tendents a pal·liar els efectes de la pandèmia,
incloses les actuacions de recuperació, transformació i impuls
econòmic, que requereixin un seguiment diferenciat mitjançant
la imputació de les despeses corresponents al programa de la
classificació funcional adient per raó del tipus d’actuació i al
subprograma CV que s’habiliti a l’efecte.

2. La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors ha d’habilitar
els crèdits necessaris en les seccions pressupostàries
corresponents per a l’execució de les mesures previstes en el
Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen
mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts
educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient,
procediments administratius i pressuposts per fer front a
l’impacte econòmic i social de la COVID-19, en l’Acord del
Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el
Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el
Contagi de la COVID-19, i, en general, en la resta
d’instruments jurídics normatius o no normatius que impliquin
una despesa a càrrec del pressupost de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears imputable al programa o subprogrames
pressupostaris a què es refereix l’apartat anterior.

Aquests crèdits, per a l’exercici pressupostari de 2021,
tenen la condició d’ampliables, als efectes prevists en la Llei
14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Els crèdits referits en els paràgrafs anteriors s’han de
finançar amb càrrec al fons de contingència, de la manera que
preveu l’apartat 3 de l’article 38 de la Llei 14/2014, o amb la
baixa en altres crèdits dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma.

Les aplicacions del fons de contingència per a aquest
finançament exclusiu les ha d’aprovar la consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors amb l’informe del director general de
Pressuposts, sense necessitat d’obtenir l’autorització prèvia del
Consell de Govern.

3. Excepcionalment, es poden aprovar transferències de crèdit
que minorin crèdits per a operacions de capital en els casos en
què els crèdits incrementats es destinin a finançar operacions
corrents amb càrrec al programa pressupostari 413G o als
subprogrames CV.

4. Per a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i per a l’Agència Tributària de les Illes Balears
s’estableixen, per a l’exercici pressupostari de 2021, els nivells
de vinculació següents:

a) Per al programa 413G la vinculació ha de ser a nivell de
secció i programa.

b) Per als crèdits habilitats al subprograma CV, la
vinculació ha de ser a nivell de secció i subprograma.

Això no obstant, quan els crèdits de les entitats esmentades
tenguin la consideració de fons finalistes, el nivell de
vinculació quedarà fixat a nivell de secció, programa o
subprograma, segons correspongui, i fons.

5. Els romanents de crèdit corresponents al programa 413G o
als subprogrames CV, malgrat que resultin de partides que no
s’hagin codificat com a fons finalistes, es poden incorporar en
l’exercici pressupostari següent a l’exercici en què es va
produir l’ingrés, sempre que derivin d’actuacions que comptin
amb desviacions positives de finançament al tancament de
l’exercici per raó d’aportacions de terceres persones o entitats.

6. Així mateix, no és necessari que el Consell de Govern
exceptuï l’aplicació dels límits de les despeses amb abast
pluriennal als quals es refereix la lletra a) de l’article 65.5 de la
Llei 14/2014 que s’imputin al programa 413G o als
subprogrames CV.

Disposició addicional desena
Règim excepcional en matèria de despeses pluriennals

Excepcionalment, el Consell de Govern, a proposta de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, i amb l’informe
previ i favorable de la Direcció General de Pressuposts, pot
autoritzar uns límits superiors als establerts en l’article 65.1 de
la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per als expedients de
despesa pluriennal que es tramitin durant l’exercici de 2021,
quan, per causes objectives i degudament motivades pel centre
gestor, la despesa imputable a les seccions pressupostàries
corresponents hagi superat els límits esmentats.

Disposició transitòria única
Règim transitori de determinats supòsits relacionats amb el
factor variable aplicable al personal estatutari  

Les quanties abonades pels òrgans competents del Servei de
Salut de les Illes Balears en l’exercici de 2021 o en exercicis
anteriors que verifiquin qualsevol dels supòsits a què fan
referència les lletres b), c), e) o g) de l’apartat 2 de l’article 21
de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la redacció
d’aquestes lletres que resulta de la disposició final segona
d’aquest Decret llei, s’han d’entendre satisfetes de conformitat
amb la llei.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que disposa aquest Decret llei, el
contradiguin o hi resultin incompatibles.

Disposició final primera
Modificacions de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de
mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la
COVID-19

1. L'apartat 5 de l'article 17 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre,
de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, queda
modificat de la manera següent:
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"5. En l’acord d’adquisició s’ha d’establir el procediment
d’acceptació o comprovació mitjançant el qual es verificarà
la conformitat dels medicaments amb el que disposa el
contracte, la duració del qual no pot excedir de quinze dies
hàbils comptadors des de la data de recepció dels
medicaments."

2. L'apartat 5 de l'article 18 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre,
de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, queda
modificat de la manera següent:

"5. En l’acord d’adquisició s’ha d’establir el procediment
d’acceptació o comprovació mitjançant el qual es verificarà
la conformitat dels medicaments amb el que disposa el
contracte, la duració del qual no pot excedir de quinze dies
hàbils comptadors des de la data de recepció dels
medicaments."

3. El segon paràgraf de l'apartat 1 de l'article 19 de la Llei
2/2020 esmentada queda modificat de la manera següent:

"Després de la comprovació i conformitat per part de la
unitat responsable de les adquisicions, que s’ha de produir
en el termini de quinze dies hàbils, l’empresa ha d’enviar la
factura per l’import determinat."

4. La lletra f) de l’article 25.3 de la Llei 2/2020 esmentada
queda modificada de la manera següent:

"f) Permetre la justificació de despeses corresponents a
subvencions d’import igual o inferior a sis mil euros
mitjançant una declaració responsable de la persona o
entitat beneficiària, sens perjudici de les actuacions
posteriors de comprovació i control."

5. L’apartat 2 de l’article 36 de la Llei 2/2020 esmentada queda
modificat de la manera següent:

"2. Les aplicacions que, en forma de projectes o de línies de
despesa o inversió, acordi el Consell de Govern, que s’han
d’imputar al programa pressupostari de despesa 413G
(accions públiques relatives a la COVID-19) o als
subprogrames CV que determini la Direcció General de
Pressuposts, d’acord amb el que estableix la disposició
addicional novena del Decret llei de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
i implicaran l’autorització prèvia per a l’autorització de la
despesa per l’òrgan competent a què es refereix l’article
72.2 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i també per a
la subscripció del contracte, la subvenció, el conveni o el
negoci jurídic corresponent en cada cas, en els casos en què
la legislació pressupostària o sectorial estableixi la
necessitat d’aquesta autorització prèvia."

Disposició final segona
Modificació de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021

L’apartat 2 de l’article 21 de la Llei 3/2020, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2021, queda modificat de la
manera següent:

"2. S’exceptua d’aquesta suspensió la concessió del
complement de productivitat (factor variable), que es pot
reconèixer al personal estatutari en els casos següents:

a) Cap de guàrdia de l’atenció especialitzada.

b) Indemnització per desplaçament de personal sanitari
a Menorca, Eivissa o Formentera.

c) Qualsevol altra activitat que per raó de necessitat
autoritzi o reconegui expressament la Direcció General del
Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta motivada de
l’òrgan competent.

d) Tasques docents teòriques o pràctiques que autoritzi
expressament la Direcció General del Servei de Salut de les
Illes Balears, a proposta motivada de l’òrgan competent.

e) Activitats lligades al compliment dels objectius fixats
en els projectes específics i plans d’actuació que aprovi el
director general del Servei de Salut de les Illes Balears.

f) Indemnització per desplaçament de facultatius
especialistes d’àrea als diferents hospitals públics dins l’illa
de Mallorca, i també entre les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, per garantir l’atenció continuada i
permanent dels usuaris en aquests centres, quan, per raons
d’interès públic i índole assistencial, la seva presència sigui
autoritzada per la Direcció General del Servei de Salut de
les Illes Balears, a proposta motivada de la Gerència
Territorial on s’hagi de desenvolupar l’activitat. Aquest
complement és addicional a la percepció del complement
d’atenció continuada per la realització de la guàrdia.
S’autoritza el director general del Servei de Salut de les
Illes Balears perquè dicti les disposicions que siguin
necessàries per implementar aquesta mesura, les quals han
de reflectir l’especialitat o les especialitats professionals
afectades, les raons de necessitat assistencial concurrents,
els criteris per cobrir l’activitat sanitària extraordinària, la
quantia de les retribucions que integren el complement de
productivitat variable i el procediment de la concessió.

g) L’atribució de funcions de coordinació que suposin
una activitat addicional a la pròpia del lloc de treball que
s’ocupa, incloses les funcions o tasques corresponents a
llocs de prefectura orgànica mentre no es proveeixi el lloc
de treball.

L’atribució de funcions de coordinació es pot dur a
terme per coordinar programes o actuacions concretes, per
coordinar objectius programats o per coordinar col·lectius
de treballadors per raó del caràcter homogeni de les seves
funcions, sempre que no impliquin funcions de naturalesa
estructural."
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Disposició final tercera
Modificacions del Text refós de la Llei de subvencions,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre

1. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3, en l’article 36 del Text
refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, amb la redacció següent:

"3. Les unitats de gestió econòmica de les conselleries o les
unitats equivalents de les entitats instrumentals de dret
públic, abans de proposar el pagament que pertoqui d’acord
amb els apartats anteriors d’aquest article o d’acord amb
l’article següent, han de comprovar que el beneficiari es
trobi al corrent de les seves obligacions tributàries davant
la Comunitat Autònoma, a fi que, si escau, es tramiti el
procediment de compensació que correspongui.

Això no obstant, la comprovació esmentada en el
paràgraf anterior no és necessària sempre que no hagin
transcorregut més de sis mesos des de la data de la
declaració responsable o de la certificació que, a l’efecte
del que estableix l’article 11.f) d’aquest Text refós, consti
a l’expedient en relació amb els deutes tributaris davant la
Comunitat Autònoma, ni tampoc quan la normativa
reguladora de la subvenció hagi eximit els beneficiaris de
l’obligació de trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social d’acord amb l’incís
final del primer paràgraf de l’article 10.1 del Text refós
esmentat."

2. L’apartat 2 de l’article 37 del Text refós esmentat queda
modificat de la manera següent:

"2. Així mateix, quan ho prevegin les bases reguladores, o
en els supòsits de l’article 7.1 d’aquest Text refós, la
resolució de concessió, també es poden efectuar bestretes
de pagament de les subvencions destinades a finançar
projectes o programes en matèria de serveis socials,
habitatge, cultura, sanitat, cooperació internacional o acció
sociosanitària que es concedeixin a entitats sense ànim de
lucre, a federacions, confederacions o agrupacions
d’aquestes entitats, i també de les subvencions a entitats que
no disposin de recursos suficients per finançar
transitòriament l’execució de l’activitat subvencionada,
circumstància que s’ha d’acreditar davant l’òrgan gestor de
la subvenció. La bestreta del pagament, amb l’exigència, si
escau, de les garanties corresponents, ha de ser com a
màxim del 75% de l’import de la subvenció, amb excepció
de les bestretes a favor d’entitats que formin part del tercer
sector social, d’acord amb la Llei 3/2018, de 29 de maig,
del tercer sector d’acció social, que poden assolir fins al
100% de l’import de la subvenció.

Sens perjudici de tot això, quan l’òrgan gestor de la
subvenció acrediti raons d’interès públic, el Consell de
Govern, a proposta del conseller competent per raó de la
matèria, pot autoritzar el pagament anticipat fins al 100 %
de l’import de qualsevol subvenció, amb l’exigència de les
garanties que pertoquin."

Disposició final quarta
Modificació de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears

S’afegeix un nou paràgraf en l’apartat 3 de l’article 65 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la redacció
següent:

"En tot cas, li correspon analitzar la sostenibilitat
financera dels contractes de concessió d’obres i de
concessió de serveis i els acords de restabliment de
l’equilibri del contracte en els termes que preveuen els
apartats 3 a 6 de l’article 333 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014."

Disposició final cinquena
Modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears

L’article 130 de la llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, queda modificat
de la manera següent:

"Article 130
Mutació demanial

1. La mutació demanial és l’acte en virtut del qual es fa la
desafectació d’un bé o un dret amb afectació simultània a
un altre ús o servei públic de les entitats locals o dels
organismes públics que en depenen. Les mutacions
demanials requereixen un acord de la corporació local en
què s’acrediti la utilitat pública de l’alteració.

2. Els béns i drets demanials de les entitats locals i els seus
organismes públics podran afectar-se a altres
administracions públiques o organismes de dret públic
dependents  per destinar-los a un determinat ús o servei
públic de la seva competència. Aquest supòsit de mutació
entre administracions públiques no alterarà la titularitat dels
béns ni el seu caràcter demanial.

3. En els immobles qualificats de domini públic es pot
atorgar una qualificació jurídica distinta al subsòl respecte
del sòl, mitjançant la desafectació parcial del subsòl per
qualificar-lo com a bé patrimonial diferenciat. En tot cas,
s’ha d’acreditar en el procediment la no existència de
perjudici o minvament en el servei o ús públic del bé
demanial, i que no hi ha contradicció amb el planejament
urbanístic aprovat."

Disposició final sisena
Entrada en vigor i àmbit temporal de vigència

Aquest Decret llei comença a vigir l’endemà de la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Això no obstant, la modificació normativa que conté la
disposició final primera produeix efectes des del 26 de gener de
2021.
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Palma, 12 d’abril de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez
La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez i Grau
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company i Pons
La presidenta de les Illes balears
Francesca Lluch Armengol i Socias

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de maig de 2021, d'acord amb els articles 138 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 4776/21, del Grup Parlamentari
Mixt, d'intervenció del Consell Consultiu de les Illes Balears
en el dictamen dels decrets llei aprovats pel Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
 D'acord amb els articles 138 i següents del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta la proposició de llei següent.

PROPOSICIÓ DE LLEI D'INTERVENCIÓ DEL
CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS EN

EL DICTAMEN DELS DECRETS LLEI APROVATS
PEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

I

El Consell Consultiu de les Illes Balears és l’òrgan superior
de consulta de la comunitat autònoma de les Illes Balears i,
com a tal, li correspon l’alt assessorament del Parlament, del
Govern i de l’administració de la comunitat autònoma, dels
consells insulars i dels ens locals, i també de la Universitat de
les Illes Balears. Aquesta funció es concreta en la competència
per emetre dictamen de forma preceptiva sobre els projectes i
proposicions de reforma de l'Estatut d’Autonomia i sobre els
avantprojectes de llei. També, de forma facultativa, pot emetre
dictamen sobre projectes o proposicions de llei sotmesos a
debat i aprovació del Parlament de les Illes Balears i sobre la
resta d’avantprojectes de llei elaborats pel Govern, diferents
dels de consulta preceptiva.

Així doncs, la intervenció del Consell Consultiu en el
procés d’elaboració de les normes de rang legal és la regla
general. Principi absolutament justificat, atesa la importància
que té per a l’interès general que la tasca legislativa estigui
sostinguda per una funció consultiva qualificada. Amb tot, el
principi general d’intervenció del Consell Consultiu en el
procés d’elaboració de les normes de rang legal troba una
excepció significativa en els decrets llei. D’una banda, aquesta
excepció és comprensible per les circumstàncies
d’extraordinària i urgent necessitat que són conditio sine qua

non de l’ús d’aquesta especialitat de norma legal. D’altra
banda, d’acord amb l’article 49 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, els decrets llei dictats pel Govern han de ser
validat, si escau, en el termini de trenta dies des de la seva
promulgació. Cal tenir en compte que la mateixa Llei 5/2010,
de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes
Balears preveu en el seu article 24.3 que en casos d’urgència
motivada els dictàmens es puguin emetre en el termini de
quinze dies hàbils. Per tant, res no hauria d’impedir que dins
del termini màxim de validació, el Consell Consultiu pogués
emetre un dictamen sobre els decrets llei dictats pel Govern, de
manera que el Parlament disposés de tant qualificada opinió a
l’hora de decidir sobre la validació i sobre la tramitació del
decret llei en qüestió com a projecte de llei.

Aquests terminis, en tot cas, deixen un marge suficient al
Parlament de les Illes Balears per programar i preparar el debat
de validació un cop emès el dictamen del Consell Consultiu.

II

El decret llei es configura en l’ordenament jurídic espanyol
com una norma de rang legal que el Govern pot promulgar,
amb unes limitacions de caràcter circumstancial, temporal i
material, i que necessàriament ha de ser validada pel poder
legislatiu, sense perjudici de la seva immediata entrada en
vigor.

Les circumstàncies que justifiquen l’ús d’aquest
procediment legislatiu és sempre l’extraordinària i urgent
necessitat. La limitació temporal ve donada pel seu caràcter de
norma provisional i per tant, idealment, amb una vigència
limitada en el temps. Pel que fa als límits materials la
Constitució Espanyola, en el seu article 86, concreta les
matèries que no poden ser regulades mitjançant aquesta figura:
l’ordenament de les institucions bàsiques de l’Estat, els drets,
els deures i les llibertats dels ciutadans regulats en el títol I de
la norma superior, el règim de les comunitats autònomes i el
dret electoral general.

En el dret autonòmic balear, el decret llei es regula en
l’article 49 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. En
aquest cas les limitacions de l’ús del decret llei per raó de la
matèria són respecte dels drets establerts en el mateix Estatut,
les matèries objecte de desenvolupament bàsic de l’Estatut
d’Autonomia, els pressupostos generals de la comunitat
autònoma, la reforma de l’Estatut, el règim electoral i
l’ordenament de les institucions bàsiques de les Illes Balears.
Les limitacions que la Constitució i l’Estatut imposen als
decrets llei tenen la seva justificació en la prevenció de l’abús
per part del Govern en l’ús d’aquesta institució, ja que en
emprar-la, l’executiu s’exonera de seguir el tràmit de consulta
i participació ciutadana característic dels projectes de llei i
també defuig, en primer terme, el debat parlamentari;
procediments, ambdós, que doten les normes legals de la
legitimació que resulta de la deliberació pública, contrastada i
reflexiva característica de tot règim democràtic.

Hi ha abundant jurisprudència constitucional sobre els
límits dels decrets llei i els seus efectes respecte l’eventual
validesa d’aquestes normes. El que està clar és que el decret
llei, com a norma de rang legal, només és susceptible de control
de constitucionalitat i d’ajust a l’Estatut d’Autonomia per part
del Tribunal Constitucional. Aquesta circumstància fa que



5834 BOPIB núm. 102 -  21 de maig de 2021

l’eventual ús abusiu del decret llei per part del Govern de les
Illes Balears, especialment per regular matèries que n’estan
excloses, sigui de molt difícil control i quedi fora de l’abast de
moltes de les forces polítiques de les Illes Balears, ateses les
exigents condicions de legitimació per interposar un recurs
d’inconstitucionalitat. El mateix problema seria extensiu a l’ús
del decret llei per laminar les potestats reglamentàries que
l’Estatut d’Autonomia reconeix als consells insulars.
Efectivament, l’eventual i excessiva concreció o detall d’un
decret llei pot deixar sense cap marge la potestat reglamentària
emparada per l’Estatut d’Autonomia, amb molt limitades
capacitats per esmenar aquesta vulneració de l’ordenament
jurídic. Evidentment, aquestes circumstàncies també es poden
donar via legislació ordinària, però el caràcter sumari i
peremptori de l’elaboració dels decrets llei agreuja els riscos i
dificulta la ponderació i el debat assossegat dels aspectes
assenyalats.

En aquest context, la intervenció del Consell Consultiu
prèviament al debat de validació aporta garanties
suplementàries d’ajust del decret llei al que disposa l’Estatut
d’Autonomia i dissuadeix el Govern d’emprar aquesta figura
per a regular matèries que en principi estarien vedades al decret
llei.

III

La present llei té un article únic de modificació de la Llei
5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les
Illes Balears. L’article únic té quatre apartats. En el primer
s’estableix el caràcter preceptiu del dictamen del Consell
Consultiu respecte dels decrets llei aprovats pel Govern. En el
segon s’estableix el termini improrrogable de quinze dies per
a l’emissió del dictamen. En el tercer, s’exclou el supòsit al
qual es refereix aquesta llei de la possibilitat d’ampliar el
termini per a l’ampliació del dictamen. El quart incorpora una
especialitat procedimental en l’elaboració dels dictàmens
referits a decrets llei, establint que aquells es pronunciaran
sobre l’ajust d’aquests a les limitacions materials que l’article
49 de l’Estatut d’Autonomia imposa als decrets llei i sobre
l’afectació que puguin tenir envers les potestats reglamentàries
dels consells insulars, sens perjudici de la resta d’aspectes
sobre els quals el Consell Consultiu consideri adient incloure
en el dictamen. Finalment, la disposició final única determina
la data d’entrada en vigor de la present modificació normativa.

Article únic
Modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del
Consell Consultiu de les Illes Balears

Primer. S’afegeix un nou epígraf a l’article 18 de la Llei
5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les
Illes Balears, després de l’epígraf 2), amb el redactat següent:

"2 bis) Decrets llei aprovats pel Govern, prèviament al seu
debat de validació per part del Parlament de les Illes
Balears"

Segon. S’afegeix un nou epígraf a l’article 24 de la Llei 5/2010,
de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes
Balears, després de l’epígraf 2), que queda redactat de la
manera següent:

"2 bis. En el supòsit del número 2 bis de l’article 18, el
termini és de 15 dies, peremptori i improrrogable."

Tercer. Es modifica l’epígraf 4 de l’article 24 de la Llei 5/2010,
de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes
Balears, que queda redactat de la manera següent:

"4. En supòsits de gran complexitat, el Ple del Consell
Consultiu pot ampliar el termini establert fins a trenta dies
hàbils més, per resolució motivada, que ha de ser notificada
a qui ha sol·licitat el dictamen, excepte quan el dictamen es
refereixi a un decret llei."

Quart. S’afegeix un nou article 26 bis a la Llei 5/2010, de 16 de
juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, amb
el redactat següent:

"Article 26 bis
Especialitats segons l’objecte del dictamen

En el supòsit de dictàmens referits a decrets llei, aquells
es pronunciaran expressament sobre l’ajust d’aquests a les
limitacions materials que l’article 49 de l’Estatut
d’Autonomia imposa als decrets llei i sobre l’afectació que
puguin tenir envers les potestats reglamentàries dels
consells insulars, sens perjudici de la resta d’aspectes sobre
els quals el Consell Consultiu consideri adient incloure en
el dictamen."

Disposició final única
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà  d’haver-se publicat al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 11 de maig de 2021
El portaveu suplent
Josep Castells i Baró

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de maig de 2021, d'acord amb els articles 138 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 4880/21, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, de modificació de la Llei 8/2018, de 31
de juliol, de suport a les famílies, i de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma, pel
procediment d'urgència.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
 D'acord amb els articles 138 i següents del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares presenta la proposició de llei següent pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: La Llei 8/2018, de 31
de juliol, de suport a les famílies, preveu a l'article 34 que en
l'elaboració de projectes de llei, els òrgans competents hauran
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d'emetre l'informe d'impacte familiar, que tindrà caràcter
preceptiu, amb la finalitat de considerar l'impacte social i
econòmic de les polítiques a llarg termini en el conjunt de les
famílies. Aquest informe preceptiu no va ser incorporat en la
tramitació del projecte de llei de pressupostos generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, per
la qual cosa urgeix escometre les modificacions legislatives
necessàries a fi que el Govern de les Illes Balears emeti aquest
informe en l'elaboració del Projecte de llei dels pressupostos
generals per a l'any 2022.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 8/2018, DE 31 DE JULIOL, DE SUPORT A LES

FAMÍLIES, I DE LA LLEI 14/2014, DE 29 DE
DESEMBRE, DE FINANCES DE LA COMUNITAT

AUTÒNOMA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

En els nostres dies la importància del paper que exerceix la
família, com a grup fonamental de la societat i medi natural per
al creixement i benestar afectiu i personal de tots els seus
membres, és reconegut de manera majoritària i constant.

Malgrat les nombroses variacions que ha pogut sofrir la
institució familiar al llarg dels segles en les diferents cultures,
estructures socials i actituds espirituals, aquestes diversitats
trasllueixen els seus trets comuns i permanents i en totes les
cultures existeix la consideració de la família com a nucli
fonamental de la societat, que la fa mereixedora d'una protecció
específica tal com assenyalen nombrosos instruments
internacionals, entre els quals destaquen la Declaració
Universal dels Drets Humans (1948), el Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics (1966) i el Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals (1966), els tres instruments que
formen l'anomenada "Carta Internacional dels Drets Humans",
així com la Carta Social Europea (1961):

«La família és l'element natural i fonamental de la societat
i té dret a la protecció de la societat i de l'Estat». Article
16.3 de la Declaració Universal de Drets Humans adoptada
i proclamada per l'Assemblea General en la seva resolució
217 A (III), de 10 de desembre de 1948 (Signatura: A/811,
data de publicació: 16/12/1948) i art. 23.1 del Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics, fet a Nova York el
19 de desembre de 1966: Instrument de Ratificació
d'Espanya de 13 d'abril de 1977 (BOE núm. 103, de 30
d'abril de 1977, pàg. 9340).

«S'ha de concedir a la família, que és l'element natural i
fonamental de la societat la més àmplia protecció i
assistència possibles, especialment per a la seva constitució
i mentre sigui responsable de la cura i l'educació dels fills
al seu càrrec. El matrimoni ha de contreure's amb el lliure
consentiment dels futurs cònjuges». Article 10.1 del Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, fet a
Nova York el 19 de desembre de 1966: Instrument de
Ratificació d'Espanya de 13 d'abril de 1977 (BOE núm.
103, de 30 d'abril de 1977, pàg. 9345).

«Amb la intenció d'aconseguir les condicions de vida
indispensables per a un ple desenvolupament de la família,

cèl·lula fonamental de la societat, les Parts Contractants es
comprometen a fomentar la protecció econòmica, jurídica
i social de la família, especialment mitjançant prestacions
socials i familiars, disposicions fiscals, suport a la
construcció d'habitatges adaptats a les necessitats de les
famílies, ajuda als jovençans o per mitjà de qualssevol
altres mesures adequades». Article 16 de la Carta Social
Europea, feta a Torí de 18 d'octubre de 1961: Instrument de
Ratificació de 29 d'abril de 1980 (BOE núm. 153, de 26 de
juny de 1980, pàg. 14535).

II

La família posseeix vincles vitals i orgànics amb la societat,
en constituir el seu element natural i fonamental i en ser aquesta
realitat anterior a tota concessió de la societat o de l'Estat.
L'ésser de la família, en correspondre immediatament a la
naturalesa de la persona, té dret a ser protegida i promoguda
pels poders públics, s'imposa a ells i en aquest sentit, declaratiu
i no constitutiu, la Constitució Espanyola de 1978 proclama el
lliure desenvolupament de la personalitat com un dels
fonaments de l'ordre polític i de la pau social en el nostre estat,
coincideix en la valoració que s'efectua des de la comunitat
internacional en relació amb la funció de les famílies en la
construcció de la societat i consagra amb el màxim rang jurídic
els deures i les responsabilitats fonamentals dels que integren
el grup familiar, al mateix temps que estableix els principis que
han de presidir l'actuació de les institucions públiques en
relació amb els seus desafiaments específics.

Estableix la Constitució d'Espanya a l'article 39 que «els
poders públics asseguren la protecció social, econòmica i
jurídica de la família». La família exerceix múltiples funcions
socials i, per aquesta raó, té dret a ser protegida i promoguda
pels poders públics.

III

El paper de la família en la societat actual és ampli i
integrador. Sobre les famílies recau la responsabilitat
primordial de l'educació i la socialització dels nens, així com la
d'inculcar les virtuts socials i la pertinença a una societat. És la
família qui proporciona la primera atenció i el suport material
i immaterial als seus membres, ja sigui als fills, a les persones
majors o a aquelles que pateixen una malaltia o discapacitat. És
el model triat majoritàriament, des d'una perspectiva plural, per
organitzar les seves relacions personals i convivencials i és
també la institució social que obté sistemàticament millor
valoració, segons totes les enquestes del Centre de Recerques
Sociològiques.

La família, com a factor de cohesió social i com a estructura
bàsica dels vincles afectius vitals i de la solidaritat
intrageneracional i intergeneracional, continua sent en la nostra
societat un dels cercles principals al voltant dels quals
s'estructuren les relacions de les persones i, per tant, un marc
jurídic de referència, ja que l'evidència mostra que les famílies
fortes constitueixen societats fortes, i sense famílies fortes i
estables en el compromís, els pobles s'afebleixen.

La necessitat de protecció a la família fa indispensable que
existeixi una política familiar global més enllà de mesures
concretes i puntuals. Des d'una consideració estrictament
econòmica, el creixement d'una economia depèn d'una manera
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molt important del "capital humà" i de la seva formació.
S'imposa també, per tant, una protecció des dels poders públics
a aquells que de manera activa col·laboren per a això, com
ocorre amb les famílies, de la mateixa manera que també es
protegeixen altres activitats que resulten beneficioses per a la
societat atenent criteris econòmics.

La família ha de ser considerada com un agent actiu, amb
capacitat de contribuir en la construcció i la millora de la
societat. Canvis socials relativament recents, com ara
l'allargament de la vida, la generalització de la incorporació de
tots dos membres de les parelles al món laboral, la necessitat de
conciliar la vida personal, familiar i laboral, l'atenció a
dependents, etc., han afectat la forma d'organització familiar i
han fet sorgir noves demandes que, obligatòriament, han de
venir acompanyades de noves respostes i serveis des del sector
públic i privat.

Reconèixer el compromís que mantenen les nostres famílies
i la seva ingent contribució al bon funcionament de la societat
ha de ser el punt de partida de tota regulació normativa. I
aquest encàrrec ha de dur-se a terme des d'un enfocament
global i integral, assegurant la protecció social, econòmica i
jurídica de les famílies. S'han de reforçar i coordinar les
mesures ja existents en suport a la família i avançar en el seu
desenvolupament i en la seva aplicació, tenint molt present que
la transversalitat de la política familiar ha de ser l'eix sobre el
qual girin totes les polítiques públiques.

Tal suport no pot ser conseqüència d'un afany
intervencionista, considerant que estem tractant de la institució
més pròxima i propera a les persones i que, per tant, ha de ser
tractada amb el màxim respecte a la seva autonomia
organitzativa i a les llibertats individuals dels seus membres.
Aquest suport ha de considerar-se, més aviat, com un deure de
justícia, en reciprocitat a l'aportació que les famílies fan a la
societat.

IV

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema
de protecció a la infància i adolescència, ha afegit una nova
disposició addicional desena a Llei 40/2003, de 18 de
novembre, de protecció a les famílies nombroses, per la qual:
“Les memòries de l'anàlisi d'impacte normatiu que han
d'acompanyar els avantprojectes de llei i els projectes de
reglaments inclouran l'impacte de la normativa en la família”.

Les Illes Balears no han de quedar al marge del moviment
generalitzat de suport jurídic a la dignitat i al paper social del
matrimoni i la família, i a tal fi procedeix que sigui incorporada
la perspectiva de família mitjançant la inclusió d'una anàlisi de
l'"impacte de família" en totes les polítiques públiques, tenint
en compte que les Corts Generals, dipositàries de la sobirania
nacional, van aprovar la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
que estableix que «en tot cas, l'actuació de les administracions
públiques de les Illes Balears haurà de centrar-se
primordialment en els següents àmbits: la defensa integral de la
família» (article 16.3).

A aquesta raó que ja podria ser més que suficient per
justificar una posició activa, se li afegeix a més que totes les
activitats desenvolupades des dels diferents departaments de
l'administració autonòmica, els consells insulars i els municipis

tenen una clara incidència en la vida quotidiana i en el benestar
de les famílies de la nostra regió.

En la societat contemporània es concedeix singular
importància a l'èxit individual i professional, però és necessari
també valorar positivament altres formes de realització
personal vinculades als altres i al bé comú, com la vida
familiar, el voluntariat o la cultura.

En definitiva, una societat més amable amb la família i les
seves necessitats exigeix avançar com un important repte de
futur en la racionalització d'horaris, entre ells els laborals,
escolars o d'espectacles, en una major educació en l'ús del
temps i en una millor conciliació de la vida personal, familiar
i laboral, com a instruments que permeten a pares i mares
passar més temps amb els seus fills i en general als ciutadans
disposar del temps adequat per desenvolupar totes les seves
dimensions vitals i atendre adequadament les seves
responsabilitats a cada moment del cicle vital de les famílies.

V

En l'actualitat és obligat acompanyar el Projecte de
pressupostos generals de l'Estat amb el preceptiu Informe
d'Impacte en la Infància, l'Adolescència i la Família, en
compliment del Reial decret 931/2017, pel qual es regula la
Memòria d'Anàlisi d'Impacte Normatiu, que disposa que
aquesta contingui una avaluació específica de l'impacte en la
família de qualsevol avantprojecte de llei o de reglament, en
línia amb el que es preveu a la Llei 26/2015 (disposició final
5.3).

A la comunitat autònoma de les Illes Balears, la Llei
8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, estableix que,
en l'elaboració de projectes de llei, els òrgans competents
hauran d'emetre l'informe d'impacte familiar, que tindrà
caràcter preceptiu, amb la finalitat de considerar l'impacte
social i econòmic de les polítiques a llarg termini en el conjunt
de les famílies (article 34.1), si bé aquesta disposició ha donat
lloc a una interpretació normativa per part de l'administració
autonòmica i del Parlament de les Illes Balears que exclou de
l'obligació d'emissió de l'informe en la tramitació i l'elaboració
dels projectes de llei que aproven els pressupostos de la
comunitat autònoma, per considerar que l'actual regulació fa
referència a projectes de llei del Govern amb caràcter general
i, atès que la tramitació i l'elaboració dels pressupostos disposa
d'una legislació especial que ho regula, que no preveu l'emissió
d'un informe d'impacte familiar amb caràcter preceptiu i que es
concreta en la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de
la comunitat autònoma, que, malgrat ser anterior a la Llei
8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, no es veuria
afectada per la Llei 8/2018 segons el criteri interpretatiu aplicat
per l'executiu i el legislatiu autonòmics.

Atenent això, es fa necessari establir les modificacions
legals oportunes perquè el marge discrecional d'interpretació
normativa no anul·li la voluntat política continguda en les
normes estatals i autonòmiques en matèria de protecció de les
famílies, a fi que els poders públics duguin a terme una anàlisi
específica de l'afectació de les normes en les famílies, en la
seva dinàmica i en el seu benestar, com una dimensió rellevant
de tota activitat legislativa, també en l'aprovació dels
pressupostos de la comunitat autònoma, tal com succeeix amb
l'elaboració i aprovació dels pressupostos generals de l'Estat,
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atès que les lleis que aproven els pressupostos de la comunitat
autònoma han de ser un element actiu en la consecució de
manera efectiva de l'objecte de suport a les famílies.

De fet, des de la introducció de la disposició addicional
desena a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les
famílies nombroses, mitjançant l'aprovació de la Llei 26/2015,
de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció de la
infància i l'adolescència, és obligat incloure en les memòries
d'anàlisis d'impacte normatiu que acompanyen els projectes de
llei i els projectes de reglaments l'impacte que aquests
ocasionen a la família, i les memòries d'anàlisis d'impacte
normatiu que han acompanyat a aquests projectes han reflectit,
de manera més o menys detallada, l'impacte en la família en
l'apartat “altres impactes considerats”, en moltes ocasions
tractant-lo de manera conjunta amb l'impacte de la infància i
l'adolescència i, fins i tot, confonent-lo amb aquest, ateses la
proximitat i la naturalesa de totes dues matèries.

Article 1

Es modifica l'article 34, apartat 1, de la Llei 8/2018, de 31
de juliol, de suport a les famílies, que queda amb la següent
redacció:

“1. En l'elaboració de tots els projectes de llei, incloent el
procediment d'elaboració dels pressupostos de la comunitat
autònoma, els òrgans competents hauran d'emetre l'informe
d'impacte familiar, que tindrà caràcter preceptiu, amb la
finalitat de considerar l'impacte social i econòmic de les
polítiques a llarg termini en el conjunt de les famílies”.

Article 2

S'introdueixen els següents apartats a l'article 34 de la Llei
8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, amb la següent
redacció:

"4. Amb la finalitat que les lleis de pressupostos siguin un
element actiu en la consecució efectiva dels objectius de
suport a les famílies continguts en aquesta llei, els òrgans i
les entitats que integren el sector públic administratiu de la
comunitat autònoma incorporaran, en les memòries dels
programes pressupostaris que s'integren en els pressupostos,
les actuacions per adequar la despesa a les necessitats de les
famílies, indicant l'impacte diferenciat dels pressupostos
sobre les aquestes.

La conselleria competent en matèria d'hisenda verificarà
la incorporació de la perspectiva de família en les memòries
dels programes pressupostaris i emetrà el preceptiu informe
d'impacte familiar sobre l'avantprojecte de llei de
pressupostos.

5. El Govern de les Illes Balears, a la finalització de cada
exercici pressupostari, impulsarà la realització d'auditories
d'impacte familiar sobre el compliment dels objectius
incorporats en les memòries pressupostàries dels òrgans i
les entitats del sector públic."

Article 3

S'introdueix un nou epígraf a l'article 45, apartat 1, de la
Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat
autònoma, amb la següent redacció:

"i) Un informe d'impacte familiar amb la finalitat de
considerar l'impacte social i econòmic de les polítiques a
llarg termini en el conjunt de les famílies, de conformitat
amb l'estipulat a la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a
les famílies."

Palma, 10 de maig de 2021
Els diputats
Idoia Ribas i Marino
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de maig de 2021, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4772/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb la
pesca d'arrossegament a les Illes Balears (procediment
d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, sobre la política general del Govern en
relació amb la pesca d'arrossegament a les Illes Balears, atesa
la greu situació que pateix el sector pesquer a les Illes Balears
i concretament la pesca d'arrossegament.

Motivació del procediment d'urgència: La influència de la crisi
de la COVID-19 a tots els sectors és evident. Un dels sectors
que més s'ha vist afectat ha estat el sector pesquer, el tancament
de la restauració ha afectat greument la demanda del seu
producte. Aquesta situació, juntament amb la regulació des de
la Unió Europea fan del tot necessari i urgent conèixer com
pensa afrontar aquesta situació el Govern de les Illes Balears.

Palma, a 10 de maig de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de maig de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4926/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a regulació i normativa que afecta els animals que
viuen a l'entorn humà, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 7686/19.

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.
7686/19, relativa a política general del Govern pel que fa a la
regulació i la normativa que afecta els animals que viuen a
l'entorn humà, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció
dels animals que viuen en l'entorn humà, modificada via Decret
56/1994, de 13 de maig, per adaptar-la sempre des del consens
a les necessitats actuals i des del respecte i la defensa dels
animals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la retirada definitiva del Decret pel qual es regula la
identificació dels animals que viuen en l'entorn humà en l'àmbit
de les Illes Balears i que des del 3 d'abril de 2018 es troba en
fase d'exposició pública.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d'un Consell Assessor de Benestar i
Protecció dels animals com a òrgan col·legiat de participació,
consulta, informació i assessorament sobre aspectes d'interès
relacionats amb el benestar i la protecció dels animals, adscrit
a la conselleria competent, sense que aquest òrgan suposi, en
cap cas, un cost afegit per a l'administració pública.

4. El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a establir fórmules de
coordinació entre els seus ajuntaments, per al control de les
colònies de ferals o d'una altra mena d'animals per unificar les
directrius i les normatives de control i de funcionament, sempre
sense llevar les competències pròpies de cada municipi.

5. El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a destinar una partida
econòmica als municipis que així ho requereixin per al control
de les colònies ferals o d'una altra mena d'animals que afectin
el nostre entorn urbà.

Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de maig de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4762/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègies per a l'augment de l'audiència d'IB3 TV.

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

Quins plans i estratègies té previst la direcció de
l'EPRTVIB per millorar la comunicació exterior dels productes
d'IB3 envers accions de màrqueting per arribar a més
audiència, i especialment per arribar a sectors de població més
joves (no infantil)?

Considera la direcció d'IB3 que cal ampliar les franges
horàries de continguts per arribar a major audiència, o que cal
treballar una major i millor qualitat dels continguts?

Palma, a 10 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 4763/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègies per a l'augment de l'audiència d'IB3 Ràdio.

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

Quins plans i estratègies té previst la direcció de
l'EPRTVIB per millorar la comunicació exterior dels productes
d'IB3 envers accions de màrqueting per arribar a més
audiència, i especialment per arribar a sectors de població més
joves (no infantil)?

Considera la direcció d'IB3 que cal ampliar les franges
horàries de continguts per arribar a major audiència, o que cal
treballar una major i millor qualitat dels continguts?

Palma, a 10 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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C)
RGE núm. 4764/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades d'audiències de la Ràdio IB3.

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

Se sol·liciten les dades d'audiència de Ràdio IB3 des de l'1
de gener de 2021 fins al 30 d'abril. Disposa l'EPRTVIB
d'aquestes dades d'audiència per grups de població (illes, edats,
programació)? Si és així, se sol·licita aquesta informació en el
mateix període d'1 de gener fins a 30 d'abril de 2021.

Palma, a 10 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 4765/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
implantació de l'instrument/operatiu de digitalització
DALET per a la redacció dels informatius d'IB3.

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

Quin és el termini previst per a l'efectiva entrada en
funcionament de l'operatiu de digitalització DALET com a eina
de coordinació per a la "redacció única" en els informatius de
ràdio i televisió?

Quin és el pressupost previst per a aquesta actuació?

Palma, a 10 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 4766/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
xarxes socials de l'EPRTVIB IB3.

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

Quina és l'estratègia de gestió de les diferents xarxes socials
amb marca IB3 (ràdio, televisió, informatius, programes
específics...) establerta des de la direcció de l'EPRTVIB per
aconseguir un major impacte, difusió, projecció del mitjà
públic, per aconseguir que la població tengui com a referència
"ho he vist a IB3"?

Considera la direcció de l'EPRTVIB que tenir una dispersió
en la marca IB3 mitjançant diferents perfils s'aconsegueix un

major impacte a les xarxes socials corporatives (Instagram,
Twitter, Facebook)?

Palma, a 10 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

F)
RGE núm. 4767/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
repercussió en els comptes anuals i el pressupost de
l'EPRTVIB després de les actes d'inspecció de l'AEAT.

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

La gerent de l'EPRTVIB va reconèixer en una reunió del
Consell de Direcció que la no-devolució de l'IVA ocasiona un
dèficit de capital circulant important i que afectarà el termini de
pagament puntual de proveïdors.

Quina és la valoració des de la direcció de l'EPRTVIB
envers la notificació de les actes d'inspecció per part de l'AEAT
(Agència Estatal de l'Administració Tributària) per la qual no
es permet la deducció del 100% de l'IVA meritat?

En quins informes es fonamentava la direcció de
l'EPRTVIB per considerar i preveure la devolució d'aquest
IVA?

Quin impacte considera la direcció que aquesta situació
tendrà envers l'execució pressupostària de l'exercici 2021?

Palma, a 10 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 4778/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa de prevenció i detecció de càncer de pròstata en
el Servei de Salut de les Illes Balears.

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

El càncer de pròstata és, en homes, el segon càncer més
freqüent al món i el primer a la Unió Europea i a Espanya.
Quant a la mortalitat en tot el món ocupa la sisena posició,
mentre que a la UE i a Espanya ja ocupa la tercera posició.

En resposta RGE 2971/2021 a pregunta del Grup
Parlamentari Ciudadanos sobre proves de cribratge poblacional
en prevenció del càncer de pròstata realitzades des del Servei
de Salut, la Conselleria de Salut i Consum respon que "el
programa de prevenció/detecció de càncer de pròstata no està
implantat".
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Quines actuacions du a terme el Govern de les Illes Balears
per a la prevenció i detecció d'aquesta patologia?

Implementarà el Govern un pla estratègic, programa per a
la detecció, prevenció del càncer de pròstata en la població?

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

H)
RGE núm. 4845/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ordinadors repartits als alumnes vulnerables per la COVID
mitjançant el programa estatal Educa en Digital durant el
mes d'abril de 2021.

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

Quants ordinadors ha repartit el Govern als alumnes
vulnerables per la COVID mitjançant el programa estatal
Educa en Digital durant el mes d'abril de 2021?

Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

I)
RGE núm. 4846/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ordinadors repartits als alumnes vulnerables per la COVID
mitjançant el programa estatal Educa en Digital durant el
mes de maig de 2021.

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

Quants ordinadors ha repartit el Govern als alumnes
vulnerables per la COVID mitjançant el programa estatal
Educa en Digital durant el mes de maig de 2021?

Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

J)
RGE núm. 4847/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ordinadors repartits als alumnes vulnerables per la
COVID, finançats únicament pel Govern, durant el mes de
maig de 2021.

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

Quants ordinadors ha repartit el Govern als alumnes
vulnerables per la COVID, finançats únicament pel Govern,
durant el mes de maig de 2021?

Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

K)
RGE núm. 4848/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ordinadors repartits als alumnes vulnerables per la
COVID, finançats únicament pel Govern, durant el mes
d'abril de 2021.

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

Quants ordinadors ha repartit el Govern als alumnes
vulnerables per la COVID, finançats únicament pel Govern,
durant el mes d'abril de 2021?

Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

L)
RGE núm. 4860/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes que s'han presentat per dur a terme programes
dels Plans de Sostenibilitat Turística de Destí 2021.

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

Quins projectes s'han presentat per dur a terme Programes
dels Plans de Sostenibilitat Turística de Destí 2021?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

M)
RGE núm. 4884/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
resposta del GOIB a l'oferiment des del Col·legi Oficial de
Veterinaris de les Illes Balears a participar en la campanya
de vacunació COVID-19.

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

En data 15 de gener de 2021 des de la presidència del
Col·legi Oficial de Veterinària de les Illes Balears es va
remetre escrit a la consellera de Salut i Consum mitjançant el
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qual manifestava l'oferiment dels professionals de veterinària
per participar activament en la campanya de vacunació contra
la COVID-19.

En data 18 de gener de 2021 el cap de gabinet de la
consellera responia als remitents que es traslladava l'escrit a la
Direcció General de Salut Pública i Participació per a la seva
valoració.

Quina resposta ha donat el Govern de les Illes Balears a
l'escrit de la COVIB envers l'oferiment plantejat?

Palma, a 13 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

N)
RGE núm. 4885/21 (rectificada amb l'escrit RGE núm.

4971/21), del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a resposta del
GOIB a l'oferiment des del Col·legi Oficial de Dentistes de
les Illes Balears a participar en la campanya de vacunació
COVID-19.

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

En data 15 de gener de 2021 des de la presidència del
Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears es va remetre
escrit a la consellera de Salut i Consum mitjançant el qual
manifestava l'oferiment dels professionals dentistes per
participar activament en la campanya de vacunació contra la
COVID-19, i per a la pròpia autovacunació dels professionals
d'aquest col·lectiu.

En data 19 de gener de 2021 el cap de gabinet de la
consellera responia als remitents que es traslladava l'escrit a la
Direcció General de Salut Pública i Participació per a la seva
valoració.

Quina resposta ha donat el Govern de les Illes Balears a
l'escrit del CODIB envers els oferiments plantejats?

Palma, a 13 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

O)
RGE núm. 4886/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives d'Es Mercadal que van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2018.

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

Quins clubs i entitats esportives d'Es Mercadal van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2018?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 4887/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives d'Es Mercadal que van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2019.

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

Quins clubs i entitats esportives d'Es Mercadal van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2019?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Q)
RGE núm. 4888/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives d'Es Mercadal que van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 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.

Quins clubs i entitats esportives d'Es Mercadal van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2020?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)
RGE núm. 4889/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives de Ciutadella que van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2018.

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

Quins clubs i entitats esportives de Ciutadella van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2018?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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S)
RGE núm. 4890/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives de Ciutadella que van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2019.

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

Quins clubs i entitats esportives de Ciutadella van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2019?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

T)
RGE núm. 4891/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives de Ciutadella que van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 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.

Quins clubs i entitats esportives de Ciutadella van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2020?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

U)
RGE núm. 4892/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives de Maó que van rebre ajudes del
Govern de les Illes Balears durant 2018.

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

Quins clubs i entitats esportives de Maó van rebre ajudes
del Govern de les Illes Balears durant 2018?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

V)
RGE núm. 4893/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives de Maó que van rebre ajudes del
Govern de les Illes Balears durant 2019.

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

Quins clubs i entitats esportives de Maó van rebre ajudes
del Govern de les Illes Balears durant 2019?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

W)
RGE núm. 4894/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives de Maó que van rebre ajudes del
Govern de les Illes Balears durant 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.

Quins clubs i entitats esportives de Maó van rebre ajudes
del Govern de les Illes Balears durant 2020?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

X)
RGE núm. 4895/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives de Ferreries que van rebre ajudes
del Govern de les Illes Balears durant 2018.

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

Quins clubs i entitats esportives de Ferreries van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2018?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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Y)
RGE núm. 4896/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives de Ferreries que van rebre ajudes
del Govern de les Illes Balears durant 2019.

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

Quins clubs i entitats esportives de Ferreries van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2019?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Z)
RGE núm. 4897/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives de Ferreries que van rebre ajudes
del Govern de les Illes Balears durant 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.

Quins clubs i entitats esportives de Ferreries van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2020?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AA)
RGE núm. 4898/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives d'Es Migjorn Gran que van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2018.

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

Quins clubs i entitats esportives d'Es Migjorn Gran van
rebre ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2018?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AB)
RGE núm. 4899/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives d'Es Migjorn Gran que van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2019.

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

Quins clubs i entitats esportives d'Es Migjorn Gran van
rebre ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2019?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AC)
RGE núm. 4900/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives d'Es Migjorn Gran que van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 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.

Quins clubs i entitats esportives d'Es Migjorn Gran van
rebre ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2020?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AD)
RGE núm. 4901/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives de Sant Lluís que van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2018.

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

Quins clubs i entitats esportives de Sant Lluís van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2018?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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AE)
RGE núm. 4902/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives de Sant Lluís que van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2019.

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

Quins clubs i entitats esportives de Sant Lluís van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2019?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AF)
RGE núm. 4903/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives de Sant Lluís que van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 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.

Quins clubs i entitats esportives de Sant Lluís van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2020?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AG)
RGE núm. 4904/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives d'Es Castell que van rebre ajudes
del Govern de les Illes Balears durant 2018.

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

Quins clubs i entitats esportives d'Es Castell van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2018?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AH)
RGE núm. 4905/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives d'Es Castell que van rebre ajudes
del Govern de les Illes Balears durant 2019.

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

Quins clubs i entitats esportives d'Es Castell van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2019?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AI)
RGE núm. 4906/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives d'Es Castell que van rebre ajudes
del Govern de les Illes Balears durant 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.

Quins clubs i entitats esportives d'Es Castell van rebre
ajudes del Govern de les Illes Balears durant 2020?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AJ)
RGE núm. 4907/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives d'Alaior que van rebre ajudes del
Govern de les Illes Balears durant 2018.

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

Quins clubs i entitats esportives d'Alaior van rebre ajudes
del Govern de les Illes Balears durant 2018?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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AK)
RGE núm. 4908/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives d'Alaior que van rebre ajudes del
Govern de les Illes Balears durant 2019.

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

Quins clubs i entitats esportives d'Alaior van rebre ajudes
del Govern de les Illes Balears durant 2019?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AL)
RGE núm. 4909/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
clubs i entitats esportives d'Alaior que van rebre ajudes del
Govern de les Illes Balears durant 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.

Quins clubs i entitats esportives d'Alaior van rebre ajudes
del Govern de les Illes Balears durant 2020?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AM)
RGE núm. 4910/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuntaments i
interessats per als cursos de formació i capacitació per al
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.

L'article 159 del Reglament marc de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019,
de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es
modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de
seguretat pública de les Illes Balears, que disposa el següent:

"Durant els tres primers mesos de cada any els ajuntaments
comunicaran a la Direcció General d'Emergències i Interior,
competent en matèria de coordinació de les policies locals, la
previsió de convocatòries per a la selecció de membres del cos
de policia o policies amb la finalitat de permetre la planificació
dels cursos de capacitació de les categories corresponents".

Quants d'ajuntaments i interessats s'han pogut acollir a
aquesta formació i capacitació per a l'any 2021? Se sol·licita la
relació d'ajuntaments i el total d'interessats.

Palma, a 13 de maig de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AN)
RGE núm. 4911/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuntaments i
interessats per als cursos de formació i capacitació de 2020.

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

L'article 159 del Reglament marc de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019,
de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es
modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de
seguretat pública de les Illes Balears, que disposa el següent:

"Durant els tres primers mesos de cada any els ajuntaments
comunicaran a la Direcció General d'Emergències i Interior,
competent en matèria de coordinació de les policies locals, la
previsió de convocatòries per a la selecció de membres del cos
de policia o policies amb la finalitat de permetre la planificació
dels cursos de capacitació de les categories corresponents".

Quants d'ajuntaments i interessats s'han acollit a aquesta
formació i capacitació l'any 2020? Se sol·licita la relació
d'ajuntaments i el total d'interessats.

Palma, a 13 de maig de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AO)
RGE núm. 4920/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dèficit de professional sanitari facultatiu en el Servei de
Salut Menorca.

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

Les associacions i els col·legis professionals del personal
sanitari de les Illes Balears (medicina, infermeria, tècnics
suport infermeria, psicologia clínica, fisioteràpia) vénen
denunciant la manca de personal sanitari al Servei de Salut de
les Illes Balears per a la correcta resposta en l'atenció al pacient
envers la qualitat (temps de resposta, demora en les llistes
d'espera, disponibilitat de l'especialitat i el servei necessari per
a no desplaçaments entre illes, gaudir dels drets laborals de
descans i retribucions als professionals...).
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Recentment UNISEP, SIMEBAL, SATSE SAE,
denunciaven la manca de pediatres, metges de família a
Atenció Primària, especialistes hospitalaris i rehabilitadors,
amb la conseqüència de l'augment de demores i llistes d'espera
i, en ocasions, desplaçaments dels pacients i familiars a altres
illes.

Quines mesures de caràcter immediat té previst dur a terme
el Servei de Salut i la Conselleria de Salut i Consum per
corregir aquestes mancances (elevada llista d'espera, manca de
personal suficient i d'especialitats, i respondre a les necessitats
de reducció de la ràtio sanitari/targeta sanitària-usuari, al Servei
de Salut de Menorca?

Té el Govern de les Illes Balears un informe o estudi de
valoració de necessitats envers el personal professional sanitari
necessari per a la reducció de l'elevada ràtio sanitari/usuari
targeta sanitària que té el nostre Servei públic de Salut a
Menorca? (si és així, se sol·licita còpia).

Palma, a 14 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AP)
RGE núm. 4921/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dèficit de professional sanitari facultatiu en el Servei de
Salut Eivissa.

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

Les associacions i els col·legis professionals del personal
sanitari de les Illes Balears (medicina, infermeria, tècnics
suport infermeria, psicologia clínica, fisioteràpia) vénen
denunciant la manca de personal sanitari al Servei de Salut de
les Illes Balears per a la correcta resposta en l'atenció al pacient
envers la qualitat (temps de resposta, demora en les llistes
d'espera, disponibilitat de l'especialitat i el servei necessari per
a no desplaçaments entre illes, gaudir dels drets laborals de
descans i retribucions als professionals...).

Recentment UNISEP, SIMEBAL, SATSE SAE,
denunciaven la manca de pediatres, metges de família a
Atenció Primària, especialistes hospitalaris i rehabilitadors,
amb la conseqüència de l'augment de demores i llistes d'espera
i, en ocasions, desplaçaments dels pacients i familiars a altres
illes.

Quines mesures de caràcter immediat té previst dur a terme
el Servei de Salut i la Conselleria de Salut i Consum per
corregir aquestes mancances (elevada llista d'espera, manca de
personal suficient i d'especialitats, i respondre a les necessitats
de reducció de la ràtio sanitari/targeta sanitària-usuari, al Servei
de Salut d'Eivissa?

Té el Govern de les Illes Balears un informe o estudi de
valoració de necessitats envers el personal professional sanitari
necessari per a la reducció de l'elevada ràtio sanitari/usuari

targeta sanitària que té el nostre Servei públic de Salut a
Eivissa? (si és així, se sol·licita còpia).

Palma, a 14 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AQ)
RGE núm. 4922/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dèficit de professional sanitari facultatiu en el Servei de
Salut Formentera.

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

Les associacions i els col·legis professionals del personal
sanitari de les Illes Balears (medicina, infermeria, tècnics
suport infermeria, psicologia clínica, fisioteràpia) vénen
denunciant la manca de personal sanitari al Servei de Salut de
les Illes Balears per a la correcta resposta en l'atenció al pacient
envers la qualitat (temps de resposta, demora en les llistes
d'espera, disponibilitat de l'especialitat i el servei necessari per
a no desplaçaments entre illes, gaudir dels drets laborals de
descans i retribucions als professionals...).

Recentment UNISEP, SIMEBAL, SATSE SAE,
denunciaven la manca de pediatres, metges de família a
Atenció Primària, especialistes hospitalaris i rehabilitadors,
amb la conseqüència de l'augment de demores i llistes d'espera
i, en ocasions, desplaçaments dels pacients i familiars a altres
illes.

Quines mesures de caràcter immediat té previst dur a terme
el Servei de Salut i la Conselleria de Salut i Consum per
corregir aquestes mancances (elevada llista d'espera, manca de
personal suficient i d'especialitats, i respondre a les necessitats
de reducció de la ràtio sanitari/targeta sanitària-usuari, al Servei
de Salut a l'illa de Formentera?

Té el Govern de les Illes Balears un informe o estudi de
valoració de necessitats envers el personal professional sanitari
necessari per a la reducció de l'elevada ràtio sanitari/usuari
targeta sanitària que té el nostre Servei públic de Salut a
Formentera? (si és així, se sol·licita còpia).

Palma, a 14 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de maig de 2021, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple 
següent.
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Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4929/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a denegació del permís especial per a la
realització de la Trail CdC 2021.

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

Sra. Presidenta, per què el Govern ha denegat la concessió
d'un permís especial perquè es pugui realitzar la Trail CdC'21
(Camí de Cavalls)?

Palma, a 14 de maig de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de maig de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 4990/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració dels
incompliments de l'escola concertada.

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.

Com valora el Govern els incompliments que revela
l'informa 184/21, de la Sindicatura de Comptes, sobre l'escola
concertada?

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

C)
RGE núm. 4991/21, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a revisió dels protocols de
violència masclista.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Es revisaran els protocols de violència masclista per
millorar les actuacions davant una denúncia?

Palma, a 19 de maig de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 4992/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a previsió del govern de Pedro Sánchez de
mantenir reunions amb el de Boris Johnson per fer-li veure
que les Balears són una destinació segura.

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

Sra. Presidenta, té previst el govern de Pedro Sánchez
mantenir reunions amb el de Boris Johnson per fer-li veure que
les Balears són una destinació segura?

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

E)
RGE núm. 4993/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adaptació
de la central tèrmica de Maó a la nova normativa europea
de reducció d'emissions.

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

Com preveu el Govern que la centra tèrmica de Maó
s'adapti a la nova normativa europea de reducció d'emissions?

Palma, a 19 de maig de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

F)
RGE núm. 4994/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
les Illes Balears i FITUR 2021.

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



5848 BOPIB núm. 102 -  21 de maig de 2021

Sr. Negueruela, quina valoració fa el Govern de FITUR
2021?

Palma, a 19 de maig de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

G)
RGE núm. 4997/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
visites de turistes aquesta temporada.

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, vostè i el seu vicepresident han acordat ja
quants de milers de turistes haurien de deixar de visitar-nos
aquesta temporada?

Palma, a 19 de maig de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

H)
RGE núm. 4998/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a celebració de l'ascens a primera del RCD
Mallorca.

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

Sra. Gómez, amb quins criteris científics prohibeix el
Govern balear la celebració de l'ascens a primera del RCD
Mallorca en un estadi a l'aire lliure amb mesures de seguretat?

Palma, a 19 de maig de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

I)
RGE núm. 5001/21 (complementat amb l'escrit RGE

núm. 5040/21), del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a augment del consum
del producte local.

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

Davant el notable creixement del consum del producte local
durant la pandèmia, creu el Govern que ens trobam davant un

fenomen puntual o, contràriament, davant una nova realitat
consolidable?

Palma, a 19 de maig de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

J)
RGE núm. 5004/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
de gestió dels recursos pesquers de les Illes Balears.

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

Sra. Consellera d'Agricultura, en quina fase es troba el Pla
de gestió dels recursos pesquers de les Illes Balears?

Palma, a 19 de maig de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

K)
RGE núm. 5005/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
crítiques de les organitzacions professionals agràries de
Balears a la Direcció General de Polítiques per a la
Sobirania Alimentària.

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

Comparteix la Conselleria d'Agricultura les crítiques de les
organitzacions professionals agràries de Balears a la Direcció
General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària?

Palma, a 19 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 5006/21, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris econòmics i de sostenibilitat quan el Govern licita
habitatge públic.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, introdueix el Govern
criteris econòmics i de sostenibilitat quan licita habitatge
públic?
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Palma, a 19 de maig de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

M)
RGE núm. 5007/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a vaga dels treballadors dels serveis d'informatius
d'IB3.

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

Quina valoració fa el Govern de la situació interna d'IB3
que va generar la vaga dels treballadors dels serveis
d'informatius el passat dia 30 d'abril?

Palma, a 19 de maig de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

N)
RGE núm. 5008/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a previsions en relació amb el turisme britànic.

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

Quines previsions té el Govern en relació amb el turisme
britànic?

Palma, a 19 de maig de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

O)
RGE núm. 5009/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració dels
Serveis Ferroviaris de Mallorca.

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

Quina valoració fa el conseller de Mobilitat i Habitatge dels
Serveis Ferroviaris de Mallorca?

Palma, a 19 de maig de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

P)
RGE núm. 5010/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocol de vacunació aplicat als pares de nins menors de
16 anys que compten amb grau 3 de dependència.

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

Considera el Govern adequat el protocol de vacunació
aplicat a les Illes Balears als pares de nins menors de 16 anys
que compten amb grau 3 de dependència?

Palma, a 19 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Q)
RGE núm. 5011/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sinceritat del Govern amb el professorat dels centres
d'educació de persones adultes.

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

Creu el Govern que ha estat sincer amb el professorat dels
centres d'educació de persones adultes?

Palma, a 19 de maig de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

R)
RGE núm. 5012/21, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa
fiscal per ajudar a incentivar l'economia.

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, pensa afrontar una rebaixa fiscal que ajudi
a incentivar l'economia danyada per la pandèmia?

Palma, a 19 de maig de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
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S)
RGE núm. 5013/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa als
autònoms i el sistema de cotitzacions anunciat pel Govern
d'Espanya.

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

Sra. Armengol, com valora l'estocada que suposarà per als
nostres autònoms el sistema de cotitzacions anunciat pel
Govern d'Espanya?

Palma, a 19 de maig de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comisió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 de maig de 2021, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió
següents.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4774/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
audiència d'IB3 TV, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Sr. Manresa, pot detallar quines mesures adaptarà a curt i
mig termini per incrementar l'audiència d'IB3 TV?

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

B)
RGE núm. 4816/21, de la diputada Maria Esperança

Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a criteris utilitzats per donar cobertura als diputats
i senadors electes de les Illes Balears, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

Quins criteris s'utilitzen per donar cobertura als diputats i
senadors electes de les Illes Balears?

Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis

C)
RGE núm. 4861/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga
dels treballadors dels serveis d'informatius, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

Quina valoració fa de la vaga dels treballadors dels serveis
d'informatius del passat dia 30 d'abril?

Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

D)
RGE núm. 4862/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
audiències d'IB3 després de la COVID, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

Quina valoració fa de les audiències d'IB3 després de la
COVID?

Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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E)
RGE núm. 4863/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
per a la cobertura in situ dels partits polítics, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

Quin criteri segueix IB3 per fer la copbertura in situ dels
partits polítics?

Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

F)
RGE núm. 4868/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a valoració de la vaga dels serveis
informatius, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Com valoren la vaga dels serveis informatius?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

G)
RGE núm. 4870/21, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
jornada de vaga a l'EPRTVIB, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

Quina valoració fa l'EPRTVIB de la jornada de vaga dels
treballadors i les treballadores del servei d'informatius del
passat 30 d'abril?

Palma, a 13 de maig de 2021
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

H)
RGE núm. 4871/21, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria pública per a nous programes d'IB3 Ràdio,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quin balanç i quines conclusions fan de la convocatòria
pública per a nous programes d'IB3 Ràdio per a la graella de
2021?

Palma, a 13 de maig de 2021
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

I)
RGE núm. 4872/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diferència
d'audiències entre televisió i ràdio IB3, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

Segons les dades de l'enquesta de l'IBES, quina valoració fa
de la diferència entre les audiències mitjanes entre la televisió
i la ràdio d'IB3?

Palma, a 13 de maig de 2021
El diputat
Joan Mascaró i Bosch

J)
RGE núm. 4873/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a sèrie documental
"Pirates a Balears", davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quina és la valoració general que fa la direcció de
l'EPRTVIB sobre la coproducció de la sèrie documental
"Pirates a Balears" i en particular dels escenaris de rodatge
seleccionats?

Palma, a 13 de maig de 2021
El diputat
Jordi Marí i Tur
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K)
RGE núm. 4882/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
programació infantil i juvenil en català a IB3 Televisió,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

A mitjans del mes de maig de 2021 el Parlament de Galícia
ha aprovat una iniciativa parlamentària impulsada per "A Mesa
pola Normalización Lingüística" per a la creació d'un canal que
reforci la programació infantil i juvenil en gallec: què seria
necessari per poder disposar d'una programació infantil i
juvenil en català a IB3 televisió com la que es proposa as la
iniciativa aprovada pel Parlament de Galícia?

Palma, a 13 de maig de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

L)
RGE núm. 4913/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions de projecció des de l'EPRTVIB per arribar des
de tots els canals (ràdio, televisió, xarxes) als diferents
segments de la població, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quines actuacions referents a la comunicació i la projecció
dels productes d'IB3 du a terme la direcció de l'ens per arribar
als diferents segments de la població i ser un mitjà i un servei
de referència?

Palma, a 13 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

M)
RGE núm. 4914/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a formes de
cooperació amb altres ens públics de radiotelevisió en
català, davant la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quines formes de cooperació té pensades l'EPRTVIB amb
altres ens públics de mitjans de comunicació en català?

Palma, a 13 de maig de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de maig de 2021, admet a tràmit la proposició no de llei
següent, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4867/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Pla per a les famílies en temps de COVID
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Davant la greu crisi
econòmica, social i sanitària derivada de les conseqüències de
la pandèmia de la COVID-19, que afecta de manera transversal
tots els sectors i també, de manera especial, els nuclis familiars,
es fa del tot necessari i urgent implementar les mesures que es
proposen en aquesta proposició no de llei el més aviat possible
i impulsar, així, l'acció de Govern en aquest sentit.

La família és un dels pilars sobre els quals pivota la nostra
societat i en moments tan complexos com els que està vivint el
país i la nostra comunitat autònoma són el refugi de molts
espanyols davant la incertesa, el desassossec i la preocupació
que estan sofrint a conseqüència de la crisi sanitària, social i
econòmica derivada de la COVID-19. Per això i per molt més,
des de les institucions competents s’ha de vetllar i apostar per
ella, en les seves múltiples manifestacions, si de veritat no es
vol deixar ningú enrere.

En conseqüència, han d'establir-se mesures que
l'afavoreixin, sigui com sigui el tipus de família, sobretot quan
en aquestes existeixen menors d'edat.

En aquests supòsits, l'interès superior del menor, com a
principi, com a dret o com a norma de procediment ha de
prevaler en qualsevol iniciativa que es posi en funcionament
sobre aquest tema. Per aquest motiu, els fills i les filles han de
tenir els mateixos drets i oportunitats pertanyin al tipus de
família que sigui.

La tipologia de la família, i la seva pròpia estructura ha
experimentat nombrosos canvis al llarg d'aquests últims anys.
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A Espanya, durant l'any 2019, segons l'Enquesta Contínua
de Llars (ECH) de l'INE que publica les dades de 2019, hi ha
1.887.500 llars monoparentals (un adult amb fills/es), que
representen el 10,1% del total de llars existents.

Les llars monoparentals estan majoritàriament integrades
per una mare amb els seus fills/es. En concret, aquestes
representen el 81,1% del total (1.530.600 de llars
monomarentals enfront dels 356.900 encapçalats per un pare
amb fills/es).

Per sexe, edat i estat civil, la major part de les llars
monoparentals estan compostes per persones l'estat civil de les
quals és la viduïtat, el 40% (762.400 llars). D'aquestes,
novament les encapçalades per dones són una gran majoria (el
81%), i és predominant en aquestes llars una edat de més de 65
anys (el 73%). Els altres estats civils que predominen en les
llars monoparentals són els de les persones divorciades (el 29%
del total), les persones solteres (14%), les separades (10%) i,
finalment, les casades (8%).

La franja d'edat predominant en les llars monoparentals és
la de les persones majors de 65 anys (28% del total). És
necessari ressaltar que l'estat civil predominant en les edats més
joves, entre els 15 i 35 anys, és el de soltera/o, el 17% del total,
amb una aclaparadora presència de dones.

Per altra banda segon dades del Ministeri el 2019 el nombre
de títols de família nombrosa en vigor era de 735.583, de les
quals, de categoria general eren 652.943 mentre que l’especial
eren 82.640. I a més d’aquestes 735.583, 105.552 tenien fills
amb discapacitat reconeguda.

Actualment, de conformitat amb el article 3 de la Llei
40/2003 la condició principal per ser família nombrosa és tenir
tres o més fills amb dependència econòmica dels pares, però no
és l’unica.

Segons la llei, les llars amb dos fills i si algun d’ells o els
seus progenitors tenen cert grau de discapacitat, també podran
tenir el títol de família nombrosa.

Les famílies nombroses han crescut, sorprenentment al
nostre país immers en ple “hivern demogràfic”, en la darrera
dècada, en passar de 402.562 el 2005 a 585.519 l’any 2011 i a
735.583 l’any 2019.

A Balears la greu crisi actual econòmica provocada per la
pandèmia està afectant d’una manera especial les famílies, i les
dades d’ocupació són molt preocupants. 83.000 persones a
l’atur, d’aquestes 46.000 són aturats de llarga durada, un 40%
d’atur juvenil i 38.800 famílies tenen tots els seus membres a
l’atur i a més s’han de sumar els més de 29.000 treballadors  en
situació d’ERTO.

Segons l’informe presentat per la ONG Oxfam Intermón a
principis d’any, Balears és la comunitat autònoma que ha sofert
un major augment de pobresa relativa o moderada amb un
19,6%.

Per altra banda totes les famílies s’han vist afectades, d’una
o altra manera, per les restriccions derivades de la crisi
sanitària de la COVID que afecta directament el dia a dia de la
seva vida, confinament, quarantenes, semipresencialitat als

col·legis, tancaments dels centres de dia i d’altres que han
dificultat notablement la conciliació laboral i familiar.

Tenint en compte totes les valoracions i dades exposades,
des del Grup Parlamentari Popular creiem necessari que el
Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat implementin
mesures destinades a donar suport i ajuda a les famílies de les
nostres illes i per tant proposem la següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar per la prioritat en l’accés al conjunt dels
programes i els serveis públics que desenvolupin i prestin les
administracions i el sector públic de les Illes Balears, per a les
situacions familiars amb més necessitat de protecció com:

a) Famílies nombroses.
b) Famílies monoparentals.
c) Famílies en risc social i víctimes de violència masclista.
d) Famílies amb persones en situació de dependència o amb

persones amb discapacitat.
e) Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la Llei 8/2018, de suport a les
famílies, i en especial a:

a) L’aprovació de la guia per a l’elaboració dels informes
d’impacte familiar.

b) L’avaluació, dins el 2021, de la implantació efectiva en
cada un dels àmbits d’aplicació de la llei, per part de l’àrea que
tingui atribuïdes les competències en matèria de família.
L’informe resultant s’haurà d’elevar al Consell de Govern i,
posteriorment, al Parlament de les Illes Balears.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’aprovació del Pla de conciliació laboral i
familiar de Balears, amb mesures efectives i dotació
econòmica, en el termini màxim d’un mes, es a dir abans del
juny d’enguany.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar una solució urgent a la necessitat de
places suficients per als infants en l'etapa de 0 a 3 anys, d'acord
amb les peticions del sector i amb els compromisos adquirits,
tal com convenis de places privades disponibles, per tal de
facilitar la conciliació familiar i laboral a tots els sectors davant
l'escassesa de places públiques i la greu crisi econòmica actual.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a:

a) Eevisar i rebaixar els requisits per a l’obtenció de les
beques menjador, per tal de possibilitar el seu accés a més
famílies.

b) Establir un sistema de recàrrega de targetes menjador
indefinit el temps que duri la crisi sanitària i econòmica
ocasionada per la gestió de la COVID a la nostra comunitat, per
tal que durant els períodes no lectius o quarantenes familiars,
tots els nins beneficiaris puguin continuar rebent aquesta ajuda
per a la seva manutenció.

c) L’accés amb igualtat de requisits i condicions de les
families nombroses a les beques menjador.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar programes adreçats a l'atenció lúdica



5854 BOPIB núm. 102 -  21 de maig de 2021

dels infants a espais cedits per centres escolars, tal i com es va
aprovar al Parlament, tant en període lectiu els horabaixes com
durant els períodes de vacances i els dies no lectius, atenent les
seves característiques i necessitats especials, amb horaris
adaptats a la realitat social i laboral de les famílies, en
col·laboració amb les entitats locals i els consells.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar la xarxa de centres de dia i residències,
programes d'estada diürna, unitats de convalescència
sociosanitària, així com a reforçar el servei d'ajuda a domicili
a persones dependents, tots ells adequats i flexibles a les
necessitats de conciliació personal, familiar i laboral.

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament programes de respir
familiar per a cuidadors de persones dependents i per a
familiars de persones amb discapacitat al seu càrrec.

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar la col·laboració i l'ajuda a les entitats
del tercer sector de les Balears que fan feina amb famílies en
risc d’exclusió social, ja que la nostra comunitat autònoma és
la que ha sofert un major augment de pobresa.

Desè. El Parlament de les Illes de Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar:
1. Una llei de famílies monoparentals, que atorgui

reconeixement, seguretat i mesures que ofereixin cobertura
social a aquesta mena de famílies.

2. Modificar la  llei 40/2003, de 18 de novembre, i ampliar els
incentius fiscals de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, perquè
d’entre d’altres es pugui mantenir la condició de família
nombrosa sense límit de renda per a l'accés a les ajudes
públiques; atorgar la categoria especial a partir del quart
fill, la qual cosa aconseguiria prop de 25.000 famílies més;
ampliar la durada del període d'excedència per a cura de
fills per als pares de famílies nombroses; i que el títol es
mantingui fins que el fill compleixi els 26 anys.

Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de maig de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4771/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a pesca submarina a reserves marines, davant la
Comissió d'Economia.

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 l'empara del Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció
dels Rrecursos marins de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, el Govern de les Illes Balears ha establert des de 1999
una xarxa de reserves marines en el litoral balear que ha
demostrat ser una eina de gestió important per a la recuperació
dels recursos pesquers, molt especialment de les espècies
comercials i dels hàbitats marins.

Les reserves marines són figures de protecció on es limita
l'explotació dels recursos marins vius per incrementar la
repoblació d'alevins i fomentar la proliferació de les espècies
marines objecte d'explotació i protegir els ecosistemes marins
amb característiques ecològiques diferenciades.

Les reserves marines suposen també un lloc on les espècies
més sedentàries aconsegueixen majors talles i el seu potencial
reproductor és major, amb la qual cosa contribueixen a la
conservació i a l'exportació de biomassa fora de les zones de
reserva.

Amb aquests objectius generals, el Govern de les Illes
Balears va impulsar ja el 1999, la creació de tres reserves
marines, avançant-se a les obligacions en virtut del Protocol
sobre zones especialment protegides i la diversitat biològica del
Mediterrani (BOE núm. 302 de 18 de desembre de 1999).

Actualment les Illes Balears compten amb un total d'11
reserves marines. Primer van ser la de la badia de Palma, la del
nord de Menorca i la dels Freus d'Eivissa i Formentera. El 2002
es va declarar la de Migjorn de Mallorca, el 2004 es van
declarar la del Toro i la de les illes Malgrats, actualment en
projecte de fase d'unificació, el 2007 es va declarar la reserva
marina del Llevant de Mallorca simultàniament amb la de Cala
Cagada d'àmbit estatal. El 2016 es va declarar la del Freu de Sa
Dragonera, el 2018 la de Sa Punta de Sa Creu de Formentera i
la de la costa nord-oest d'Eivissa-Tagomago. Finalment el 2019
es va crear la de l’Illa de l'Aire a Menorca. El 2020 l'Estat ha
declarat la Reserva Marina d'Interès Pesquer de l'illa de la
Dragonera.

En conjunt parlem d'unes 63.700ha d'espai marí protegit.

Les reserves marines de les Illes Balears són d'interès
pesquer i és Govern de les Illes qui té a la seva mà el poder de
modificar qualsevol de les seves normatives. Totes elles
compten amb zones diferenciades, i es pot establir la següent
gradació en la protecció: una zona de protecció integral on no
és possible cap acció, una zona de veda a la pesca recreativa i
la resta de zona de reserva.

A les Illes Balears, les reserves marines han demostrat ser
un instrument eficaç de conservació dels recursos pesquers i
d'ajuda a la pesca professional d'arts menors: a les reserves hi
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ha més peixos, són més grans, abunden espècies que fora de les
reserves escassegen i les captures són més importants en
quantitat i qualitat. D'altra banda, les reserves marines s'han
consolidat com un important referent per a l'activitat econòmica
del busseig turístic, el qual demanda cada vegada més aquestes
figures.

Les reserves marines disposen d'una normativa genèrica per
a totes elles segons disposa el Decret 41/2015, de 22 de maig,
pel qual es regulen les activitats d'extracció de flora o fauna
marina i les activitats subaquàtiques de les reserves marines de
les aigües interiors de les Illes Balears (BOIB núm. 77 de 23 de
maig de 2015), a més d'una normativa específica per a
cadascuna d'elles. La normativa genèrica afecta tant la pesca
professional, prohibint aquelles modalitats considerada de més
alt impacte com l'arrossegament, cèrcol, palangre, entre altres
i restringint que en la zona exterior a la flota d'arts menors
(menys hams i metres de xarxes que fora de reserva), com a la
pesca recreativa amb limitacions a nivell d'aparells de pesca i
quotes i talles de captura. Així mateix la normativa específica
de cada reserva afecta i pot restringir més els usos professionals
i recreatius dins de la zona de reserva.

Podríem estar hores parlant dels beneficis que han tingut
aquestes figures per als nostres recursos marins, de la seva
importància per al sector pesquer professional artesanal i de les
limitacions que tenen cada modalitat de pesca, però la veritat
això és difícil d'explicar a la societat a causa de la poca
informació que es transmet, les comissions de seguiment de les
reserves marines són pràcticament inexistents o es fan de tant
en tant, la xarxa de reserves marines que estableix la Llei de
pesca de les Illes Balears 6/2013 no existeix. Aquestes
comissions i els estudis que es realitzen en les reserves han de
ser divulgats en aquests fòrums en els quals tots els sectors són
presents i han de servir de base per a reavaluar de manera
contínua la possibilitat d'establir contingents, sortides puntuals
o qualsevol altra mesura a la gran perjudicada d'aquesta figura
de protecció, la pesca submarina i, que aquesta restricció es
basi en les dades, no sigui prohibir per prohibir. D'aquesta
manera aquest sector seria partícip d'aquesta figura de protecció
la qual  actualment només el percep com una imposició.

Però aquesta PNL presentada pel nostre grup, el Partit
Popular, vol remarcar el que creiem que és una injustícia per a
un sector en concret, que són els pescadors de pesca submarina.
No cal negar no obstant això que l'increment que s'ha produït
en nombre de llicències de pesca recreativa i submarina ha estat
excepcional, així que és d'obligat compliment l'establir unes
normes per al seu control, les quals ja existeixen. En aquests
moments tota la normativa europea i estatal està posant el seu
punt de mira sobre el sector recreatiu i el reporti de les captures
d'aquest (ex veure l'Esborrany de Decret de Pesca Recreativa
per a aigües exteriors).

Els pescadors recreatius de canya des de terra i els
d'embarcació sí que poden pescar, sota condicions, en les
diferents reserves marines dels nostres arxipèlags. Però què
passa amb els pescadors de pesca submarina que paguen la
seva llicència i la seva federació igual que la resta de
pescadors, que no se'ls permet pescar en les reserves marines
de les Illes Balears a excepció de les reserves marines de la
badia de Palma, del Migjorn de Mallorca i del Llevant de
Mallorca.

En aquestes reserves, la pesca submarina es podrà practicar
els dissabtes, els diumenges, els festius i dos dies laborables
setmanals que es determinarien mitjançant resolució de la
Direcció General de Pesca. Per a la pràctica de la pesca
submarina en les reserves marines esmentades en el punt
anterior es necessita una autorització específica individual i es
pot fixar un nombre màxim d'autoritzacions per reserva en
funció dels resultats dels estudis de seguiment a realitzar.

A més a l'efecte del seguiment de l'activitat pesquera i de
l'evolució dels recursos marins en les reserves, els pescadors
submarins hauran de comunicar les captures obtingudes a la
Direcció General de Pesca igual que ho han de fer els recreatius
de canya i embarcació però que en data d'avui és molt difícil de
controlar, per la falta de personal d'inspecció que contínua
havent-hi, a pesar que es va aprovar en el seu moment una PNL
del nostre grup parlamentari perquè s'incrementés. S'establirà
un límit de captura d'un exemplar per dia i pescador per a unes
espècies assenyalades en una llista en un annex, la qual pot
estar subjecta a modificacions.

Aquest és el sistema que actualment s'autoritza per exemple
en la Reserva Natural de Illots de Ponent a Eivissa.

És veritat que els pescadors submarins tenen més fama
d'incomplir les normes i de vendre il·legalment les captures
obtingudes, però la realitat ens demostra que no és totalment
cert.

Infractors n'hi ha a tot arreu, tant en la pesca recreativa com
en la professional, per la qual cosa creiem que és una injustícia
que paguin justos per pecadors. A més, d'aquesta manera igual
existiria més col·laboració entre l'administració i aquest sector
a l'hora de denunciar als infractors.

És per això que en virtut de l'article 8.3 de la Llei 6/2013,
de 7 novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura de
les Illes Balears, en què poden ser de regulació en el si de les
reserves marines qualsevol activitat que pugui afectar els
recursos marins vius, així comtotes les activitats d'extracció de
flora i fauna marines i activitats subaquàtiques, aquest grup
parlamentari presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme els estudis necessaris per establir les
normes i valorar la possible autorització de la pesca submarina
en les diferents reserves marines de competència balear sobre
la base de criteris científics establerts en el seguiment
d'aquestes.

Palma, a 7 de maig de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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B)
RGE núm. 4779/21, del Grup Parlamentari El Pi-

proposta per les Illes Balears, relativa a rebuig a nous
imposts sobre els bitllets d'avió, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

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

Vist que el Govern de l'Estat ha plantejat a la Unió Europeu
l'aprovació d'un impost específic als bitllets d'avió, segons
consta al Pla de Recuperació, Transformació i Residència
tramès pel Govern de l'Estat a les institucions europees. Així,
segons aquesta proposta el que pretén el nou tribut és intentar
desincentivar la mobilitat aèria i que s'aposti per mitjans de
transport més sostenibles.

Un informe de la Fundació Alternatives d'octubre de 2019,
estableix que si s'establís aquest tribut, els viatges de curta
durada tendrien un cost addicional de 4,47 euros, els de mitja
distància de 23,32 euros i els de llarga distància de 41,99 euros.

És evident que aquest impost impactaria de forma directa
sobre les Illes Balears, tant per als residents que depenen en la
seva mobilitat del transport aeri pel fet insular, com en el seu
sistema productiu absolutament vinculat al turisme que depèn
del transport aeri. És una obvietat que als arxipèlags la
mobilitat aèria no té alternatives. La inexistència d'alternatives,
però no vol dir que no hi hagi molt de camí per reduir les
emissions i el consum energètic dels avions.

L'article 138 de la Constitució garanteix l'equilibri adequat
i just entre les diverses parts del territori espanyol atenent
assenyaladament les circumstàncies del fet insular. I l'article 3
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix que els
poders públics garanteixen la realització efectiva de totes les
mesures necessàries per evitar que del fet diferencial es puguin
derivar desequilibris econòmics o de qualsevol altre tipus que
vulnerin el principi de solidaritat entre totes les comunitats
autònomes.

Atès que l'aprovació d'aquest nou impost el que faria seria
incrementar els desequilibris lligats al fet insular fent molt més
cara la mobilitat dels territoris insulars respecte dels territoris
continentals i encarint el cost del principal motor econòmic
d'aquesta terra que és el turisme.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a abandonar l'impuls a un nou impost sobre els bitllets
d'avió i, en tot cas, que aquest no afecti ni sigui aplicable a les
rutes aèries que tenguin com a lloc de destinació o com a lloc
de partida els territoris insulars.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer totes les gestions necessàries per evitar que
els bitllets dels avions que tenen com a destinació o que surten

de les Illes Balears estiguin subjectes al nou impost proposta
pel Govern de l'Estat.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i la Unió Europea a impulsar una política ambiental i
energètica que tengui com una de les seves prioritats reduir les
emissions contaminants dels avions i reduir el seu consum de
carburant.

Palma, a 11 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

C)
RGE núm. 4815/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a drets lingüístics als espais gestionats
per l'Estat, davant la Comissió d'Educació, Recerca i
Cultura.

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

Arran de l’enèsim cas de discriminació per raons de llengua
que succeí el passat 2 de maig de 2021 a l’aeroport del Prat de
Barcelona i que va patir Bartomeu Rosselló, president del
Cercle Mallorquí de Negocis, el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca vol tornar a posar de manifest els reiterats casos de
discriminació que encara han de patir els catalanoparlants arreu
del territori de l’Estat espanyol on la llengua catalana és oficial.
Els casos de discriminació a personatges públics en relació amb
el seu dret constitucional de parlar en una llengua oficial en el
territori de l’estat en qüestió ocupen sovint les pàgines dels
diaris i les planes web dels rotatius digitals. Aquests casos
només són la punta de l’iceberg d’un fet greu que es repeteix en
massa ocasions. El cas de Cris Joanico amb la policia nacional
espanyola dins un ferri d’una companyia que opera a les
Balears, el de Quimi Portet també amb un treballador de la
mateixa naviliera o el de la veïna d’Esporles Paula Rotger a
l’aeroport de Son Sant Joan de Mallorca amb uns agents de la
Guàrdia Civil i personal de seguretat de l’aeroport són els
últims d’una llarga de llista de greuges que atemptem contra els
drets fonamentals de molts ciutadans i ciutadanes.

Aquests episodis, ja greus en si mateixos, tot sovint
converteixen les seves víctimes en protagonistes de campanyes
mediàtiques d’atac que posen en dubte el seu testimoni o
directament se’ls insulta i se’ls acusa de victimistes. Uns atacs
que es repeteixen sistemàticament, sempre en els mateixos
termes i en moltes ocasions pels mateixos mitjans i les mateixes
formacions polítiques. Ningú no hauria d’oblidar que la
criminalització de les víctimes és una de les principals armes
que han utilitzat els règims totalitaris al llarg de la història.

Davant aquests casos hem de tornar a recordar tots aquells
que sacralitzen la constitució de l’estat que és la mateixa la que
recull en el seu preàmbul “la voluntat de protegir les llengües
dels pobles d'Espanya”. Els atacs als drets dels catalanoparlants
tornen a posar en evidència que la carta magna espanyola
només és un instrument al servei dels poders de l’estat que



BOPIB núm. 102 -  21 de maig de 2021 5857

s’utilitza per a la seva conveniència i no per garantir els drets
de la ciutadania.

Amb l’arribada de la monarquia i l’aprovació de la
Constitució, a final dels anys setanta va semblar que l’Estat
entrava en una nova etapa democràtica també al voltant de les
qüestions lingüístiques. Per desgràcia el temps ha posat l’Estat
espanyol i les formacions polítiques que defensen el seu statu
quo no gaire lluny de les formes discriminatòries pròpies del
franquisme en matèria de llengua. La permissivitat de l’Estat
amb les formes d’alguns funcionaris públics dels seus cossos
policials en relació amb els drets lingüístics dels
catalanoparlants posa de manifest que l’Estat mai no ha fet res
per integrar les diferents comunitats lingüístiques, ans al
contrari sempre ha fet el possible per fer que desapareguin.

El problema de l’Estat espanyol és que no es creu les seves
pròpies lleis i no instrueix els seus funcionaris, ni les empreses
a les qual contracta en un esperit d’empatia i del compliment de
la llei cap una part important de la seva ciutadania, que vol
exercir plenament el seu dret de viure la seva vida en català.
Òbviament aquesta actitud dibuixa un escenari social on les
agressions a aquest col·lectiu només van en augment. Els casos
dels personatges públics abans esmentats cobren transcendència
pel caràcter públic dels seus protagonistes però a la vegada
poden amagar molts més casos d’agressions a persones
anònimes que no tenen la transcendència mediàtica que doni
veu als episodis discriminatoris que pateixen.

El més greu és que aquestes agressions lingüístiques s’han
produït especialment a espais que gestiona l’Estat com ports i
aeroports i les protagonitzen persones que depenen d’alguna
administració o empresa pública de l’Estat. La falta de resposta
d'aquest a aquests atacs discriminatoris el corresponsabilitza en
la seva autoria.

Avui des de MÉS per Mallorca hem de tornar recordar que
l'article 4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix
que "La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té,
juntament amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial". I, a
continuació, l'apartat dos d'aquest mateix article diu literalment
que "totes les persones tenen el dret de conèixer-la i d'usar-la,
i ningú no pot ser discriminat per causa de l'idioma".

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a posar totes les eines i la legislació necessària per tal que els
drets lingüístics de la ciutadania de les Illes Balears estiguin
garantits als espais dels territoris de parla no castellana
gestionats per part de l’Estat.

Palma, a 11 de maig de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 4864/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a reclamació al Govern de l'Estat de les quanties
que corresponen a les entitats locals per l'IVA 2017, davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: El Tribunal Suprem
ha confirmat que el Govern de l’Estat discriminà les comunitats
autònomes i les entitats locals quan impagà un recursos
corresponents a l’IVA 2017. En la situació actual de crisi
econòmica i sanitària que vivim es fa més necessari que mai
que les entitats locals puguin gaudir de tots els recursos
possibles per fer-hi front. Per tant, és necessari i urgent que des
del Parlament de les Illes Balears s'adopti un acord que reclami
al Govern de l'Estat el pagament d'aquestes quantitats pendents,
i al Govern de les Illes Balears reclamar de manera ferma les
quantitats pendents d'abonar per part del Govern de l'Estat.

Des de l’any 2019 moltes comunitats autònomes i el conjunt
de les entitats locals per mitjà dels seus òrgans de
representació, han vingut reclamant al Gde l’Estat l’ingrés de
les quanties que es deuen en concepte de bestretes a compte de
la recaptació de l’IVA de l’any 2017.

Certament, aquesta qüestió ve de lluny. Concretament, fins
el mes de setembre de l’any 2019 ens trobàvem davant un
escenari de prorroga pressupostaria, un govern en funcions i la
Ministra de Hisenda Mª Jesús Montero al·legava d’una forma
reiterada, fins i tot amprant-se en informes de l’Advocacia de
l’Estat, la impossibilitat de transferir els imports de les
bestretes a compte que el mateix Ministeri d'Hisenda comunicà
a les comunitats autònomes el juliol de 2018 i amb els quals es
feren els pressupostos autonòmics.

No obstant això, es convocaren, a finals de setembre 2019,
les noves eleccions generals del 10 de novembre, i el que era
absolutament impossible prèviament, es va transformar de
sobte no només amb una opció possible, sinó totalment
aconsellable.

De fet, el Gobierno del Sr. Pedro Sánchez aprovà el Reial
Decret Llei 13/2019, d’11 d’octubre, que permeté una
actualització extraordinària de les bestretes a compte del
sistema de finançament per a l’any 2019 tant de les comunitats
autònomes com de les entitats locals, que permeté el
desbloqueig, prèvia actualització, de 101 milions d’euros de les
bestretes a compte del sistema de finançament per a les Illes
Balears, que s’ingressaren a les arques de la comunitat
autònoma durant els mesos de novembre i desembre de 2019.

No obstant això, ni a l’esmentat decret llei ni a les
nombrosíssimes normes amb rang de llei que s’aprovaren amb
posterioritat, existí voluntat política de resoldre la problemàtica
derivada del decalatge de l’IVA de l’any 2017, i per tant,
continuava el bloqueig d’uns 2.500 milions d’euros al conjunt
de comunitats autònomes, dels quals 78 milions corresponien
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a Balears, i uns 750 milions d’euros al conjunt d’entitats locals,
a les quals s’inclouen els consells insulars i les entitats locals
de major població de les Illes Balears.

Tot i això, el govern de la Sra. Armengol ha mantingut
sempre una posició ambivalent on més que defensar els
interessos de Balears mostrant fermesa, contundència i exigint
solucions a la pèrdua de 78 milions d’euros a la comunitat
autònoma i la part corresponent per a les entitats locals, s’han
defensat interessos partidistes i s’ha acotat el cap davant les
consignes que han arribat des del Ministeri d’Hisenda i La
Moncloa.

De fet, mentre la Ministra Mª Jesús Montero confirmava
que no tenia cap intenció de transferir incondicionadament, ni
a les comunitats autònomes ni a les entitats locals, els recursos
que els corresponien per la problemàtica del decalatge de l’IVA
i algunes comunitats autònomes acudien a la via judicial per
reclamar-los, el govern de la presidenta Francina Armengol
optava pel silenci, per la via de la negociació política i
finalment, acceptava de bona gana un préstec a tipus del 0%
envers la recaptació de l’IVA que per llei correspon a les Illes
Balears incondicionadament.

I poc més d’un any després, el Tribunal Suprem ha
confirmat que el Govern de l’Estat discriminà les comunitats
autònomes i les entitats locals, quan impagà un recursos
corresponents a l’IVA 2017 que per llei els corresponien.

En aquest sentit, la sala contenciosa administrativa ha
estimat el recurs plantejat el 2020 per la comunitat autònoma
de Castella i Lleó i la sentencia núm. 528/2021, de 19 d’abril,
estableix els següents fets provats:
1. Es vulnerà el dret a l’autonomia financera de les comunitats
autònomes, i per tant, també de les entitats locals, que consagra
la Constitució Espanyola als articles 140,142 i 156.
2. El Govern de l’Estat no aplicà el principi de lleialtat
institucional a l’actuació de les administracions públiques, que
en relació amb l’article 103 de la Constitució s’hauria d’haver
atès pel cas de la reclamació de Castella Lleó.
3. El Govern de l’Estat dugué a terme durant el 2019 i davant
la reclamació de Castella Lleó, iniciatives que evidenciaven
que s’assumia la procedència de la compensació.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a transferir de forma immediata i en tot cas durant l’exercici
2021, els aproximadament 750 milions d’euros que
corresponen a les entitats locals del conjunt d’Espanya, derivats
de la problemàtica del decalatge de l’IVA de l’any 2017.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a deixar de discriminar les entitats locals i posar en marxa el
fons per a la reconstrucció local per import de 3.000 milions
d’euros i fons per pal·liar el dèficit del transport públic local de
1.000 milions d’euros, a la vegada que permet a ajuntaments,
diputacions, cabildos i consells insulars, gestionar el 14,6%
dels fons de recuperació europeus.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a pagar de forma immediata els 78 milions d’euros pendents de
les liquidació de l’IVA de l’exercici 2017 en coherència amb
la sentència del Tribunal Suprem referida a Castella Lleó. Així
mateix, s’insta el Govern de les Illes Balears a reclamar-los
judicialment si no s’arriba a un acord amb el Govern d’Espanya
abans de 30 de juny de 2021, que permeti fer efectiu el
pagament durant el 2021.

Palma, a 10 de maig de 2021
El diputat
Antoni Costa i Costa
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 4866/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a adaptació del model d'àrees de promoció
econòmica a les Illes Balears, davant la Comissió
d'Economia.

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.

Seguint el model d’èxit anglosaxó dels BID´S , amb les
APE, àrees de promoció econòmica urbanes, es presenta un nou
model de gestió dels centres comercials basat en la participació
públicoprivada i encaminat a la millora de la gestió i la
promoció d´aquestes àrees urbanes i de servei, amb els
objectius de modernitzar i revitalitzar-les, millorar-ne l’ entorn
mitjançant actuacions sostenibles, refermar el model de ciutat
cohesionada, millorar la competitivitat de les empreses, i crear
llocs de feina estables.

Es tracta d’ un model que s’ estructura en una organització
de naturalesa privada, sense ànim de lucre i integrada per
propietaris i inquilins dels negocis, que gestiona serveis
addicionals diferents als que ja presta l´ajuntament, oferint
també un model de convivència que ofereix serveis de tot tipus,
més sostenible per la seva accessibilitat a peu o en transport
públic.

A més, en temps actuals, hem d’ afegir que la crisi derivada
de la COVID ha afectat greument el comerç tradicional, que ha
estat un dels sectors més afectats per les restriccions i
limitacions directes, com també de l’ aturada del turisme, que
era una font importantíssima d’ ingressos.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular,
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar els processos que es duen a terme a altres
comunitats autònomes espanyoles per adaptar el model de
gestió de les Àrees de Promoció Econòmica (APE) a les Illes,
en coordinació amb el sector.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar els canvis normatius necessaris per
implementar les Àrees de Promoció Econòmica (APE).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a animar i assessorar els ajuntaments per la signatura
de convenis amb les àrees comercials per recollir la
programació, el pla d'actuacions a dur a terme, el pressupost
necessari, la calendarització i les competències de cada part.

Palma, a 11 de maig de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

F)
RGE núm. 4917/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a relaxació de les
restriccions al servei del càtering i la seva equiparació amb
les establertes per a la restauració, davant la Comissió de
Salut (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Davant la situació límit
en què es troben les empreses de càtering, amb un índex de
cancel·lacions del 80% en el darrer any, juntament amb les
bones xifres epidemiològics que registren les Illes Balears, es
fa necessari que la comissió corresponent debati i voti aquesta
iniciativa el més aviat possible.

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha propiciat
una crisi econòmica sense precedents arreu del món. A Balears,
el teixit empresarial s’ha vist fortament perjudicat per aquesta
crisi que, més d’un any després, encara dura.

Alguns sectors empresarials, com el dedicat al càtering, han
patit les dures restriccions de mobilitat i el tancament dels seus
negocis per tal d’aturar l’expansió de la pandèmia, el que ha
suposat la cancel·lació del 80% dels esdeveniments en el darrer
any i, a hores d’ara, pocs dies després de la finalització de
l’estat d’alarma, encara no tenen una previsió certa i clara sobre
quin serà el protocol a seguir en les diferents celebracions.

Indubtablement és un sector que, per la seva idiosincràsia,
s’ha vist fortament colpejat per aquesta greu crisi econòmica.

El sector dedicat al càtering és un sector que aglutina
empreses amb grans infraestructures i amb molts treballadors
al seu servei. Aquestes pertanyen al conveni d'hostaleria i es
troben amb un greuge comparatiu respecte d'altres empreses del
sector en haver d'assumir les mateixes despeses fiscals i de
funcionament, malgrat no poder treballar, ja que les restriccions
mantingudes pel Govern balear per a esdeveniments privats les
limiten a un màxim de 10 persones en l’exterior i la prohibició
total en interiors, el que impossibilita el servei de càtering que
ofereixen aquestes empreses, malgrat la seva voluntat de
complir les mateixes mesures de seguretat i les restriccions del

sector de la restauració. El que fa que les empreses de càtering
de Mallorca es trobin al límit, després de fer més d’un any que
lluiten per tirar endavant.

Per tot això, el Grup Parlamentari El PI-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a relaxar les restriccions que pateixen les empreses
de càtering i a equiparar-les a les establertes per al sector de la
restauració, perquè puguin desenvolupar la seva tasca sempre
que compleixin amb totes les garanties sanitàries.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a autoritzar les empreses de càtering perquè
puguin realitzar tests d’antígens abans de les celebracions per
tal de garantir la seguretat dels assistents i els treballadors.

Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu suplent
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 4924/21, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a modificació de l'article 115 de la Llei de
Seguretat Social per redefinir els accidents in itinere i
adequar-los a les necessitats actuals de les persones
treballadores amb menors al seu càrrec, 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 Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

L'article 115 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de
la Seguretat Social (LGSS), indica que s'entén per accident de
treball in itinere tota lesió corporal que el treballador sofreixi
amb ocasió o per conseqüència del treball en anar o en tornar
del lloc de feina. És doncs, un accident que el treballador o la
treballadora no hauria sofert si no hagués anat al seu lloc de
feina.

Són moltes les persones treballadores amb menors al seu
càrrec que per poder tenir una feina remunerada, i a causa dels
horaris de treball comuns a les Illes Balears que no afavoreixen
gens la conciliació, han de menester que els seus fills i filles
vagin en acabar la jornada escolar a altres espais educatius,
esportius, etc. Moltes vegades són recollits d’allà per els
padrins i ñes padrines que els duen a casa seva fins a l’hora que
qualque progenitor els pot anar a cercar en acabar la seva feina.

És aquesta una activitat imprescindible i que es repeteix a
diari a les nostres illes milers de vegades. Aquests
desplaçaments dels progenitors, en termes de conciliació,
evidentment, estan subjectes també que es puguin donar
accidents que no serien considerats in itinere ja que no es
compleix estrictament l’article 115 de la LGSS. És aquesta una
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situació del tot injusta, ja que la no consideració d’accident in
itinere té repercussions econòmiques importants, ja que pot
afectar, per exemple, la percepció d’ajuts vinculats a les lesions
sofertes en el sinistre i, en el cas de defunció, les pensions de
viduïtat o d’orfandat corresponents.

Cal tenir en compte que són majoritàriament les dones
aquelles que suporten la càrrega de la cura dels infants i per
tant són les que més es podrien beneficiar de la modificació
d’aquest article de la LGSS. És imprescindible l’actualització
de la legislació aplicable, ja que, com hem esmentat, són milers
les mares i els pares, majoritàriament les mares, que cada dia es
desplacen per conciliar la vida laboral i atendre les necessitats
dels infants.

És evident que la conciliació és imprescindible per a les
famílies i per al funcionament del nostre país. No és només una
reivindicació des d’un vessant feminista, que òbviament ho és,
sinó també social i econòmic. Per aquest motiu, el Grup
Parlamentari Unidas Podemos presenta la següent proposta de
resolució:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a analitzar i modificar l’article 115 del Reial Decret Legislatiu
8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei general de la Seguretat Social per adequar la
conceptualització dels accidents in itinere a les activitats de
conciliació de les persones treballadores amb menors al seu
càrrec.

Palma, 14 de maig de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz
El portaveu
Alejandro López i Soria

H)
RGE núm. 4927/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a incorporació de
codi QR a les finques naturals propietat de les
administracions públiques, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

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

L'article 2 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO),
estableix com un dels principis de les polítiques públiques els
següents: la promoció social, econòmica i cultural dels espais
de rellevància ambiental i de les seves zones d’influència, amb
el foment d’usos i activitats tradicionals i complementàries
garantint el desenvolupament sostenible, així com la garantia
per part dels poders públics del gaudi públic ordenat dels espais
de rellevància ambiental, sempre respectant els drets dels
propietaris i altres titulars de drets.

L'article 21 de la Llei 6/1997, de sòl rústic, estableix que
tindran la consideració d’activitats relacionades amb la
destinació o amb la naturalesa de les finques les vinculades als

usos següents: a) els afectes a l’explotació agrícola, forestal,
pecuària i cinegètica, així com a la conservació i a la defensa
del medi natural; b) els recreatius, educatius, culturals i
científics efectuats en el marc del que disposa la legislació
ambiental; c) els usos complementaris regulats en la legislació
sectorial. 2. Les actuacions relacionades amb aquestes
activitats, sigui quin sigui l’ús al qual es vinculen, hauran de ser
les adequades per al desenvolupament efectiu i no podran
suposar la transformació de la destinació i les característiques
essencials dels terrenys. Els edificis i les instal·lacions vinculats
a aquestes actuacions s’hauran de limitar als estrictament
necessaris.

Les administracions públiques de les Illes Balears són
propietàries d'un bon grapat de finques situades en sòl rústic.
Moltes d'aquestes finques es troben en espais de rellevància
ambiental com la Serra de Tramuntana. Resulta evident que
aquestes finques en la seva majoria són visitades per multitud
de ciutadans que hi van a fer senderisme, excursionisme o
activitats lúdiques dins la natura.

Atès que a les finques públiques hi ha una senyalització i
unes aplicacions tecnològiques informatives, resultaria una
millora pel gaudi de la natura i per donar a conèixer els valors
ambientals o patrimonials de les propietats públiques
incorporar el codi QR en tots els cartells i informacions a fi i
efecte que els ciutadans fàcilment puguin tenir accés als
itineraris, espècies i elements destacables que es poden veure
en aquella finca i altra informació que pugui ser d'interès.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, coordinadament amb els consells i els
ajuntaments, a impulsar l'ampliació i la millora de tota la
senyalització de les finques públiques i especialment dels parcs
naturals.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, coordinadament amb els consells i els
ajuntaments, a incorporar en tota la senyalització i informació
existent a les finques públiques ubicades al sòl rústic un codi
QR que faci fàcilment accessible tota la informació d'interès
sobre cada una de les distintes finques públiques.

Palma, 22 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

I)
RGE núm. 4930/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
visibilització de les dones lesbianes, 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
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presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

Les dones lesbianes segueixen sent invisibilitzades i
violentades sistemàticament. La desigualtat estructural que
oprimeix a les dones pel sol fet de ser dones, sotmetent-les a
violència i als discriminació, s'agreuja en el cas de les dones
lesbianes, ja que són dones i lesbianes.

El sistema patriarcal s'expressa de manera clara, imposant
la subordinació establerta com a norma de les dones respecte
als homes. Entre els mecanismes que el patriarcat utilitza per
sotmetre a les dones es troba el control de la seva sexualitat.
Les dones lesbianes no compleixen amb el mandat que el
masclisme els exigeix, la del lliurament sexual als homes, per
la qual cosa les conductes misògines cap a elles són
especialment greus. La discriminació per l'orientació sexual de
les dones lesbianes està carregada de masclisme i misogínia.

Els estudis específics sobre les discriminacions que pateixen
les dones lesbianes són molt escassos. Aquest fet és
simptomàtic de la invisibilitat en la qual es troben les lesbianes
també dins el col·lectiu LGTBI.

Moltes de les reivindicacions de les dones lesbianes han
trobat el seu altaveu en el moviment feminista. L'experiència en
comú de totes les dones, independentment de la seva orientació
sexual, és la de la repressió que pateixen per néixer dones.

Com explica ILGA World "Una de les primeres demandes
dels homes homosexuals va ser la visibilitat, el reconeixement
de la figura gai i ho van aconseguir. Però en el cas de les dones
lesbianes hi ha encara una intenció social de invisibilitzar ...
sembla que siguin fantasmes ". No obstant això, les dones
lesbianes sempre han estat en la primera línia de la
reivindicació.

Moltes nines, adolescents i dones joves, pateixen el
masclisme de la lesbofòbia en els seus centres escolars, el que
els provoca danys importants. També pateixen discriminació
els fills i filles de mares lesbianes i les mateixes mares.

Des del 2008, el 26 d'abril es commemora el dia de la
visibilitat lèsbica, un dia que té com a objectius: vindicar una
societat igualitària en drets i oportunitats per a les dones
lesbianes, condemnar el masclisme que sustenta la lesbofòbia
i potenciar la visibilitat de les dones lesbianes.

Ser lesbiana està perseguit a molts llocs del món. En certs
països, les relacions entre persones de la mateixa sexe estan
penalitzades amb presó i fins i tot amb la pena de mort. En 68
dels 193 estats membres de l'ONU existeixen lleis que
criminalitzen els actes sexuals entre persones del mateix sexe,
segons l'Informe de Homofòbia d'Estat 2019, elaborat per
l'Associació Internacional de Gais i Lesbianes.

Espanya és un país a l'avantguarda de legislació igualitària
entre dones i homes i líder en la defensa dels drets humans,
però, hem de seguir treballant en reduir les escletxes de la
desigualtat i en garantir vides segures per a les dones.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a suprimir en el Registre Civil el requisit discriminatori cap a
les parelles de dones que les exigeix estar casades per poder
filiar el seu fill o filla com a fill o filla d’ambdues mares.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar campanyes institucionals específiques de
visibilitat lèsbica i contra el masclisme que pateixen les dones
que tenen relacions sexe-afectives amb dones.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i al d’Espanya a impulsar l'Estratègia Nacional de Salut
Sexual i Reproductiva amb perspectiva feminista que inclogui
la realitat de les dones lesbianes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar polítiques coeducatives d'educació sexual
feminista que visibilitzi les relacions sexuals entre dones.

Palma, 17 de maig de 2021
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

J)
RGE núm. 4932/21, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos i Socialista, relativa a repensar els mecanismes i
les mesures de prevenció de catàstrofes, 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, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos i Socialista presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Durant el mes de gener hem vist dos temporals que han
colpejat al nostre país, Filomena i Hortense, aquest darrer
temporal ha provocat incidències a diversos municipis així com
nombrosos danys a les nostres illes.

L’Oficina de les Nacions Unides per la Reducció del Risc
de Desastres (Undrr) a finals del 2020 feia públic un informe
on alertava sobre l’augment de desastres naturals en els darrers
20 anys, provocant nombroses pèrdues humanes i econòmiques.
I advertia que haurien de viure amb les conseqüències dels
nivells actuals de canvi climàtic durant molt de temps i que
haurien d’aplicar mesures per reduir la càrrega de les pèrdues
provocades per desastres.

A la tercera Conferència Mundial de les Nacions Unides
celebrada a Sendai (Japó) el 18 de març de 2015 es va adoptar
el Marc de Sendai per a la Reducció del Risc de Desastres 2015
- 2030. 

En aquest marc es va posar molt èmfasi en la gestió del risc
de desastres en lloc de la gestió de desastres, i per tant, la
responsabilitat de tota la societat i totes les institucions de
l’Estat en aquesta prevenció. El següent objectiu del Marc de
Sendai sintetitza molt bé quina és la nostra labor:
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“Prevenir l'aparició de nous riscos de desastres i reduir els
existents implementant mesures integrades i inclusives
d'índole econòmica, estructural, jurídica, social, sanitària,
cultural, educativa, ambiental, tecnològica, política i
institucional que previnguin i redueixin el grau d'exposició
a les amenaces i la vulnerabilitat als desastres, augmentin la
preparació per a la resposta i la recuperació i reforcin
d'aquesta manera la resiliència.”

Per això és necessari que totes les institucions treballin en
aquesta direcció, i això suposa repensar els mecanismes
vigents, per adaptar-los a la situació actual on cada cop veiem
que a les illes de forma més periòdica es produeixen desastres.

Per tot això, el Grup Parlamentari Unidas Podemos i el
Grup Parlamentari Socialista presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a crear meses sectorials amb els objectius d’estudiar com
reforçar la prevenció de desastres amb una perspectiva
transversal d’actuació, (econòmica, estructural, social,
sanitària, cultural, educativa, ambiental, tecnològica, política i
institucional), així com d’estudiar com fer una reconstrucció i
recuperació posterior al desastre per “reconstruir millor”.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a repensar els criteris per declarar una Zona catastròfica davant
l’augment considerable de desastres que es regula a l’article 23
procediment de declaració de zona afectada greument per una
emergència de protecció civil, de la Llei 17/2015, de 9 de
juliol, del sistema Nacional de protecció civil.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reforçar amb mitjans econòmics i personals l'Estratègia
Nacional de Protecció Civil recollida a l’Ordre PCI/488/2019,
de 26 d’abril.

Palma, 17 de maig de 2021
La diputada
Maria Pilar Carbonero i Sánchez
Les portaveus
Maria Esperança Sans i Regis
Pilar Costa i Serra

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4775/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del degà del
Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, Javier
Torres i Ailhaud, sobre la situació actual respecte de
l'atenció psicològica i les mesures a adoptar per a la millora
del servei i els recursos, tant amb motiu de la pandèmia de
la COVID-19 i les preocupants dades i informacions que
cada dia es posen de manifest sobre la salut
mental/psicològica de la població, com per la necessitat de

planificar una millor atenció de la salut mental de forma
general i per a tota la població.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de maig de 2021, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent del degà del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes
Balears per tal d'informar sobre el tema indicat, atesa la greu
situació en què es troba la població en relació amb l'atenció
psicològica i, especialment, davant la situació de crisi
sociosanitària que vivim amb motiu de la COVID-19.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 4928/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent del defensor dels
usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears sobre
les accions dutes a terme en relació amb la posada en marxa
del servei d'hemodiàlisi a Formentera, de la base del 061 a
Formentera tot l'any i de l'atenció a la cronicitat a
Formentera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de maig de 2021, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent del defensor dels usuaris del Sistema Sanitari Públic de
les Illes Balears per tal d'informar sobre el tema indicat, atès
que el passat 11 de maig la consellera competent informà que
el projecte per instal·lar l'equip d'hemodiàlisi estava acabat,
però no va informar sobre la seva posada en marca efectiva.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 4944/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent de la presidenta del Govern de les
Illes Balears davant el Ple de la cambra sobre la presumpta
implicació del director general de Fons Europeus, Sr. Félix
Pablo Pindado, en el cas "Contractes".

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de maig de 2021, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la presidenta del Govern
de les Illes Balears davant el Ple, per tal d'explicar la presumpta
implicació del director general de Fons Europeus, Sr. Félix
Pablo Pindado, en el cas "Contractes", i acorda de sotmetre'l a
la consideració de la Junta de Portaveus.
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La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, n'adopta acord negatiu, per la qual cosa
l'escrit esmentat queda sense efecte.

Palma, a 19 de maig 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. 4636/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de maig de 2021, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada per la diputada Catalina
Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a Oficina anticorrupció, per la pregunta
RGE núm. 4929/21, relativa a denegació del permís especial
per a la realització de la Trail CdC 2021.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Procediment d'urgència per a la tramitació de la

Interpel·lació RGE núm. 2901/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de maig de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4912/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, 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 no legislatives, acorda que la
interpel·lació esmentada, relativa a política general del Govern
pel que fa a l'habitatge, es tramiti per aquest procediment,
ateses les recents notícies aparegudes als mitjans de
comunicació en relació amb l'encariment de l'habitatge a les
Illes Balears, que ha passat a ser la comunitat autònoma més
cara amb 2.592 euros/m2, segons dades notarials.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Escrit RGE núm. 4164/21, de proposta al Ple de creació

i constitució d'una nova comissió permanent de control de
la gestió i execució dels Fons de Recuperació COVID. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de maig de 2021, un cop oïda la Junta de Portaveus en

sessió del proppassat dia 5 de maig, acorda de no formular la
proposta de creació i constitució d'una nova comissió
permanent de control de la gestió i execució dels Fons de
Recuperació COVID.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda

de les persones físiques de l'any 2020 de la diputada Sílvia
Tur i Ribas.

En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 19 de maig de 2021, es
procedeix a la publicació de la declaració tributària relativa a
l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a
2020 de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup parlamentari
Mixt.

Palma, a 19 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-100.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-095.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-429-2020.PDF
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	RGE núm. 4920/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dèficit de professional sanitari facultatiu en el Servei de Salut Menorca.
	RGE núm. 4921/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dèficit de professional sanitari facultatiu en el Servei de Salut Eivissa.
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	RGE núm. 4929/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a denegació del permís especial per a la realització de la Trail CdC 2021.
	RGE núm. 4990/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració dels incompliments de l'escola concertada.
	RGE núm. 4991/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a revisió dels protocols de violència masclista.
	RGE núm. 4992/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió del govern de Pedro Sánchez de mantenir reunions amb el de Boris Johnson per fer-li veure que les Balears són una destinació segura.
	RGE núm. 4993/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adaptació de la central tèrmica de Maó a la nova normativa europea de reducció d'emissions.
	RGE núm. 4994/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a les Illes Balears i FITUR 2021.
	RGE núm. 4997/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a visites de turistes aquesta temporada.
	RGE núm. 4998/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a celebració de l'ascens a primera del RCD Mallorca.
	RGE núm. 5001/21 (complementat amb l'escrit RGE núm. 5040/21), del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a augment del consum del producte local.
	RGE núm. 5004/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de gestió dels recursos pesquers de les Illes Balears.
	RGE núm. 5005/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a crítiques de les organitzacions professionals agràries de Balears a la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària.
	RGE núm. 5006/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris econòmics i de sostenibilitat quan el Govern licita habitatge públic.
	RGE núm. 5007/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga dels treballadors dels serveis d'informatius d'IB3.
	RGE núm. 5008/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions en relació amb el turisme britànic.
	RGE núm. 5009/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració dels Serveis Ferroviaris de Mallorca.
	RGE núm. 5010/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol de vacunació aplicat als pares de nins menors de 16 anys que compten amb grau 3 de dependència.
	RGE núm. 5011/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sinceritat del Govern amb el professorat dels centres d'educació de persones adultes.
	RGE núm. 5012/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa fiscal per ajudar a incentivar l'economia.
	RGE núm. 5013/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa als autònoms i el sistema de cotitzacions anunciat pel Govern d'Espanya.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 4774/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a audiència d'IB3 TV, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 4816/21, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a criteris utilitzats per donar cobertura als diputats i senadors electes de les Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 4861/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga dels treballadors dels serveis d'informatius, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 4862/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències d'IB3 després de la COVID, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 4863/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per a la cobertura in situ dels partits polítics, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 4868/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració de la vaga dels serveis informatius, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 4870/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a jornada de vaga a l'EPRTVIB, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 4871/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria pública per a nous programes d'IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 4872/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diferència d'audiències entre televisió i ràdio IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 4873/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sèrie documental "Pirates a Balears", davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 4882/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a programació infantil i juvenil en català a IB3 Televisió, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 4913/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions de projecció des de l'EPRTVIB per arribar des de tots els canals (ràdio, televisió, xarxes) als diferents segments de la població, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 4914/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a formes de cooperació amb altres ens públics de radiotelevisió en català, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 4867/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla per a les famílies en temps de COVID (procediment d'urgència).

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 4771/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pesca submarina a reserves marines, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 4779/21, del Grup Parlamentari El Pi- proposta per les Illes Balears, relativa a rebuig a nous imposts sobre els bitllets d'avió, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
	RGE núm. 4815/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a drets lingüístics als espais gestionats per l'Estat, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 4864/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació al Govern de l'Estat de les quanties que corresponen a les entitats locals per l'IVA 2017, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).
	RGE núm. 4866/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adaptació del model d'àrees de promoció econòmica a les Illes Balears, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 4917/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a relaxació de les restriccions al servei del càtering i la seva equiparació amb les establertes per a la restauració, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 4924/21, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a modificació de l'article 115 de la Llei de Seguretat Social per redefinir els accidents in itinere i adequar-los a les necessitats actuals de les persones treballadores amb menors al seu càrrec, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 4927/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a incorporació de codi QR a les finques naturals propietat de les administracions públiques, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 4930/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a visibilització de les dones lesbianes, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 4932/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i Socialista, relativa a repensar els mecanismes i les mesures de prevenció de catàstrofes, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 4775/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del degà del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, Javier Torres i Ailhaud, sobre la situació actual respecte de l'atenció psicològica i les mesures a adoptar per a la millora del servei i els recursos, tant amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i les preocupants dades i informacions que cada dia es posen de manifest sobre la salut mental/psicològica de la població, com per la necessitat de planificar una millor atenció de la salut mental de forma general i per a tota la població.
	RGE núm. 4928/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del defensor dels usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears sobre les accions dutes a terme en relació amb la posada en marxa del servei d'hemodiàlisi a Formentera, de la base del 061 a Formentera tot l'any i de l'atenció a la cronicitat a Formentera.
	RGE núm. 4944/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la cambra sobre la presumpta implicació del director general de Fons Europeus, Sr. Félix Pablo Pindado, en el cas "Contractes".

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4636/21.
	Procediment d'urgència per a la tramitació de la Interpel·lació RGE núm. 2901/21.
	Escrit RGE núm. 4164/21, de proposta al Ple de creació i constitució d'una nova comissió permanent de control de la gestió i execució dels Fons de Recuperació COVID.
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	Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'any 2020 de la diputada Sílvia Tur i Ribas.


