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Parlament de les Illes Balears 
Servei de Comunicació i Divulgació Institucional 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES DERIVADES DEL 
DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 2021 
 

*Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà 

al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

 

 Propostes presentades Propostes aprovades 

Popular 42 17 

Unidas Podemos 22 22 

Ciudadanos 18 13 

MÉS per Mallorca 18 17 

VOX 16 0 

El PI 16 11 

Mixt 
MÉS per Menorca 

10 7 

Mixt 
Gent per Formentera + PSIB-

PSOE + EUIB 

6 6 

Socialista 48 48 

TOTAL 196 141 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Grup Parlamentari Popular 

1.- El Parlament de les Illes Balears constata que els canvis legislatius impulsats i les 

polítiques dutes a terme pel Govern de les Illes Balears durant la IX legislatura i l’actual, 

no han estat els adequats per aportar a la nostra comunitat autònoma la fortalesa 

necessària per afrontar la greu crisi sanitària i econòmica que estem patint per la COVID-

19, per la qual cosa insta el Govern de les Illes Balears a dotar de les eines jurídiques 

correctes per tal d’impulsar la reactivació turística, econòmica, social i la diversificació 

de la economia, recuperant el marc legal aprovat pel Partit Popular a la Llei turística, la 

Llei agrària i la Llei del sòl, a partir del consens amb els sectors i en especial la reactivació 

de la DA4 adaptada a la situació actual, i derogar així el Decret llei 8/2020.  

Rebutjada per 29 vots en contra, 13 a favor i 11 abstencions.  

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de 

l’Estat a agilitar les inversions pendents en el municipi de Palma, principalment en 

matèria d’infraestructures hídriques, sanejament i accessos, així com a dur a terme una 

política activa d’impuls al comerç local i al teixit empresarial.  

Aprovat per unanimitat.  

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a gestionar, junt 

amb el Consell de Menorca, el desenvolupament i l'execució pràctica i efectiva de la 

declaració de Menorca com a “zona pilot de la Unió Europea” per fomentar i impulsar 

l’aplicació de les energies renovables, tenint en compte el fet de la insularitat i la 

declaració de Reserva de Biosfera.  

Aprovat per unanimitat.  

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a la conservació 

de la posidònia oceànica per abocaments i per la salmorra que s'aboca com a 

conseqüència de les dessaladores en alguns llocs com Eivissa en no estar correctament 

dissenyat i canalitzat juntament amb aigües residuals. En aquest sentit, el Parlament 

insta el Govern a fer el nou emissari salmorra penya-segat Dalt Vila, la millora i 

l'ampliació de la depuradora de Cala Vedella, la millora i l'ampliació de la depuradora de 

Platja d'En Bossa i la quarta línia de la dessaladora de Santa Eulària.  
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Rebutjada per 27 vots en contra i 26 a favor. 

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a realitzar un estudi 

de l'estat de les infraestructures hídriques de les Illes, així com del servei general de 

recursos hídrics per illa, amb la finalitat de tenir la situació real amb l'objectiu de 

traspassar la gestió hídrica a les illes que així ho vulguin. Així mateix, insta el Govern de 

les Illes Balears a agilitar l’execució del pla de regadius per tal d’avançar les obres i no 

esperar que estiguin finalitzades el 2024.  

Rebutjada per 27 vots en contra, 23 a favor i 3 abstencions.  

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reclamar i 

recuperar els fons estatutaris per finalitzar projectes de medi ambient que han quedat 

pendents de la seva execució i que presenti projectes de renovació de xarxes d'aigua 

potable i de xarxes de depuradores, tot coordinat amb els ajuntaments i sol·liciti al 

Govern Central el finançament a través dels fons de recuperació europea Next 

Generation EU.  

Rebutjada per 27 vots en contra i 26 a favor. 

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a pressupostar per 

a l'any 2022 la quantitat de 7.000.000€, el que significa el 30% de l'import compromès 

de 23.199.484 € per fer efectiu al Consell d'Eivissa en concepte d'aportació al 

finançament de la planta de reciclatge prevista al Pla Director Sectorial de Gestió de 

Residus Urbans d'Eivissa i Formentera, i a confeccionar un calendari de pagaments amb 

el Consell per als pròxims pressuposts. 

Rebutjada per 28 vots en contra, 24 a favor i 1 abstencions.  

 8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a revisar i 

modificar el Protocol d’actuació en casos d’abús sexual infantil i explotació sexual infantil 

a les Illes Balears i a mantenir reunions mensuals de la comissió tècnica per fer el 

seguiment i el compliment del Protocol d'actuació en casos d’abús sexual infantil i 

explotació sexual infantil a les Illes Balears, de tots els casos que s'han detectat i en 

prevenció de nous.  

Rebutjada per 26 vots en contra, 24 a favor i 2 abstencions.  
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9.- A Balears hi ha 1.717 persones en llista d’espera per a una plaça de residència de gent 

gran i 888 per a un centre de dia. Davant aquestes dades i el fracàs del pla 2017-2021 de 

residències i centres de dia, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes 

Balears a prioritzar les inversions futures en aquestes in fraestructures.  

Rebutjada per 29 vots en contra, 21 a favor i 3 abstencions.  

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes 

Balears a dotar dels recursos necessaris per a la gestió humana i eficient de la 

problemàtica derivada per l’augment de l’arribada de pasteres a les nostres costes.  

Aprovada per 51 vots a favor i 2 abstencions.  

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implementar 

les mesures adequades i efectives per reduir la llista d'espera per a la valoració de la 

discapacitat a Eivissa i a Menorca.  

Rebutjada per 27 vots en contra i 26 a favor. 

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar fi a la 

seva política intervencionista en matèria d’habitatge, a rectificar la intenció de regular 

els preus de lloguer, així com a facilitar l’accés a l’habitatge a tots els ciutadans de les 

Illes Balears i molt especialment als joves, a les famílies nombroses i monoparentals i a 

les persones amb discapacitat, confiant plenament amb la iniciativa privada, simplificant 

i derogant tràmits administratius i burocràcia i reduint impostos com el de Transmissions 

Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i facilitant el finançament tant per a compra 

com per al lloguer i garantint la seguretat jurídica als propietaris que posin els seus 

habitatges en lloguer. Així mateix insta el Govern de les Illes Balears a prioritzar i garantir 

l’execució de totes les promocions d’HPO iniciades a les Illes Balears a fi que estiguin a 

disposició dels ciutadans abans de 2023.  

Rebutjada per 29 vots en contra, 21 a favor i 3 abstencions.  

13.- El Parlament de les Illes Balears manifesta que l'ocupació il·legal no és una solució 

vàlida a la greu problemàtica de l'accés a l'habitatge i que l'ordenament jurídic ha de 

modificar-se per comptar amb mecanismes àgils que permetin defensar el dret de 

propietat i dissuadeixin de l'ús i l'abús de les ocupacions il·legals. En aquest sentit el 
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Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a modificar les disposicions 

normatives que resultin pertinents per tal de garantir que els cossos i forces de seguretat 

de l’Estat puguin desallotjar les persones que ocupin il·legalment un habitatge en 24 

hores o com a màxim en 48 hores.  

Rebutjada per 29 vots en contra i 24 a favor.  

14.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de garantir, mitjançant la 

modificació de les normes que calgui, que a les construccions i instal·lacions que es trobin 

fora de ordenació, es puguin autoritzar les obres de consolidació i de reparació que 

exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les 

dites construccions i instal·lacions, com també les obres destinades a facilitar 

l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.  

Rebutjada per 29 vots en contra, 21 a favor i 3 abstencions.  

15.- El Parlament de les Illes Balears constata que l´encariment del preu de l’electricitat 

afecta, no només els particulars, sinó el nostre teixit empresarial, augmentant-ne encara 

més els costos, que a les Illes són superiors als de la península, i insta el Govern de les 

Illes Balears a exigir al Govern de l’Estat solucions immediates.  

Aprovada per unanimitat.  

16.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes a Balears a reclamar i 

gestionar, amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i amb Red Eléctrica de España, la 

instal·lació del segon enllaç submarí Mallorca-Menorca, per impedir que es retardi la 

seva col·locació, ajornada a 2026, i per evitar que Menorca es torni a trobar en situació 

d’aïllament energètic, i insta el Govern de les Illes Balears a executar les inversions 

aprovades pel Govern de les Illes Balears per a la gasificació de Menorca, adjudicades el 

2015, que s’han demorat i que encara no s’han dut a terme.  

Aprovada per 51 vots a favor i 2 en contra. 

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a dur a terme les 

actuacions necessàries per tal de prolongar els ERTO i a dur a terme totes les actuacions 

necessàries per tal de prolongar la protecció als fixos discontinus fins, com a mínim, l’inici 

de la propera temporada turística i a donar resposta a totes les casuístiques de situacions 
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laborals. Així mateix, el Parlament insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears 

a dur a terme totes les gestions necessàries i a dotar dels recursos necessaris i suficients 

el SEPE per tal de donar resposta immediata als ciutadans, treballar en els expedients 

retardats i que el pagament als treballadors no es torni a demorar.  

Aprovada per unanimitat.  

18.- El Parlament de les Illes Balears rebutja l’enorme pujada d’impostos que contempla 

el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, molt especialment les pujades que 

incideixin sobre les rendes mitjanes i baixes, i insta el Govern de l’Estat a posar en marxa 

una política impositiva de rebaixa d’impostos, en línia amb la de països de la UE com 

Alemanya, França, Itàlia o Portugal, entre d’altres.  

Rebutjada per 33 vots en contra i 19 a favor. 

19.- El Parlament de les Illes Balears rebutja l’harmonització de la normativa tributària 

d’àmbit autonòmic que pretén aprovar el Govern de l’Estat i insta el Govern de les Illes 

Balears a defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears i evitar, acudint a la 

via judicial si fos necessari, qualsevol retallada de l’autonomia tributària de les 

comunitats autònomes, inclosa la possibilitat d’eliminar, si escau, impostos com el que 

grava el patrimoni o les successions i donacions.  

Rebutjada per 27 vots en contra, 20 a favor i 6 abstencions. 

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a defensar un 

futur sistema de finançament autonòmic just, simple i transparent, que impliqui un 

increment significatiu de l’autonomia tributària i la corresponsabilitat fiscal i un 

anivellament de caràcter parcial que respecti el principi d’ordinalitat.  

Aprovada per 46 vots a favor i 7 abstencions. 

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure dins el 

projecte de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 

l’any 2022 una rebaixa d’impostos autonòmics que impliqui com a mínim el següent: 
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1. Supressió de l’impost sobre successions i donacions per a totes les herències 

que rebin els fills, el cònjuge o els ascendents del causant i reducció mínima d’un 

30% per a les herències que rebin els germans i nebots del causant.  

2. Reducció de la tarifa de l’impost sobre el patrimoni fins a situar-lo en els nivells 

que hi havia l’any 2015 i supressió de l’impost a partir d'1 de gener de 2023.  

3. Supressió de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 

documentats per a la compra del primer habitatge habitual a les Illes Balears per 

part de joves menors de 30 anys, famílies nombroses o monoparentals. 4. 

Reducció de la tarifa de l’IRPF en 0,5 punts per a bases liquidables inferiors a 

30.000 euros i en 0,25 punts per a la resta de bases liquidables.  

Rebutjada per 29 vots en contra, 17 a favor i 7 abstencions.  

22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a incloure en els 

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 el factor d’insularitat que es preveu al 

títol III del RDL 4/2019, amb una dotació inicial mínima anual de 90 milions d’euros. A 

més, s’insta el Govern de l’Estat a aprovar immediatament al Consell de Ministres, el 

Projecte de llei que inclou les mesures fiscals del Règim Especial de les Illes Balears, per 

tal que entri en vigor a partir d'1 de gener de 2022. El projecte de llei constituirà, sense 

perjudici que inclogui mesures addicionals, una còpia literal de l’avantprojecte de llei que 

es va prendre en consideració a la reunió del Consell de Ministres de 22 de febrer de 

2019. No obstant això, s’eliminaran del projecte de llei totes les referències a l’any 2026, 

per tal de garantir que les mesures fiscal tenguin un caràcter indefinit en el temps.  

Aprovada per 48 a favor i 3 abstencions, amb transacció. 

23.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut a elaborar un pla de xoc 

sanitari postcovid, consensuat amb professionals sanitaris i agents socials, dotat dels 

mitjans econòmics i professionals necessaris que garanteixin la tornada a la normalitat 

de l’activitat programada de tot el sector sanitari amb la major celeritat possible i que 

contribueixi, amb la major eficàcia, a la reducció de les llistes d’espera que ja teníem 

abans de l’arribada del virus, i que encara s’han incrementat molt més amb l’actual 

situació.  
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Aprovada per unanimitat.  

24.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut de les Illes Balears a 

mantenir els programes de cribratge de càncer sense demora, perquè cap persona no 

perdi l'oportunitat de salvar la seva vida amb la detecció precoç; a realitzar un estudi de 

l'impacte d'aquesta pandèmia en tots els vessants del càncer: prevenció, atenció a 

pacients i les seves famílies i recerca per prendre les mesures necessàries per lluitar 

contra aquesta malaltia; i a elaborar un Pla de Càncer, d’acord amb la realitat derivada 

de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, que abordi de manera integral les millores 

a realitzar en el Sistema Nacional de Salut, en la Protecció Social a les persones afectades 

pel càncer i en la planificació i la gestió eficaç de la Recerca en Càncer.  

Aprovada per unanimitat.  

25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar 

garantint els recursos necessaris per poder analitzar proves PCR dels ciutadans de 

Formentera, així com a finalitzar la reactivació del servei d’hemodiàlisi i de la dotació 

d’una base del 061 durant tot l’any a l’illa. 

Aprovada per unanimitat, amb transacció. 

26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla 

de recursos humans amb la prioritat d'establir mecanismes i incentius necessaris per 

contractar un major nombre de professionals sanitaris i a realitzar un pla d’estratègia de 

gestió de personal que permeti reforçar les plantilles d’atenció primària i hospitalàries, 

especialment per a l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera.  

Rebutjada per 27 vots en contra i 26 a favor. 

27.- El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina dels treballadors i les treballadores 

de la sanitat pública i, davant el menyspreu continuat d’aquest govern, també constata 

i reconeix el paper de la sanitat privada i de la seva col·laboració amb la sanitat pública 

per a la millora de la salut d’aquesta comunitat.  

Rebutjada per 28 vots en contra, 20 a favor i 5 abstencions.  
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28.- El Parlament de les Illes Balears defensa la cultura de l’esforç, l’equitat educativa i 

la igualtat d’oportunitats com a principis necessaris per al bon funcionament del sistema 

educatiu, així com la necessitat de garantir l’aprenentatge i la superació de les matèries 

per poder aprovar, promocionar de curs i per titular en les diferents etapes educatives, i 

insta el Govern de les Illes Balears a defensar aquests principis i a fer feina per aconseguir 

el màxim consens en l’elaboració de la normativa educativa de les Illes Balears en 

benefici de l’interès general de l’alumnat.  

Rebutjada per 28 vots en contra, 24 a favor i 1 abstenció.  

29.- El Parlament de les Illes Balears constata la insuficiència de recursos dels centres 

educatius públics i concertats per aconseguir una educació de qualitat i aplicar amb 

garantia les noves mesures sanitàries i educatives davant la COVID-19, i insta el Govern 

de les Illes Balears a donar compliment als seus compromisos en l’eliminació dels 

barracons així com a negociar i consensuar amb la comunitat educativa que representa 

els centres de la xarxa educativa pública l’increment de personal educatiu docent i no 

docent que sigui necessari, tal com professors, personal de suport per als nins amb 

necessitats especials, personal de reforç per als nins amb necessitats de suport educatiu 

específic, personal de neteja i personal d’administració i serveis, entre d’altres.  

Rebutjada per 27 vots en contra i 26 a favor. 

30.- El Parlament dels Illes Balears insta el Govern a la dotació d'un edifici propi i 

independent per a l'Escola Oficial d'Idiomes a Menorca, amb la finalitat de poder 

desenvolupar correctament la seva activitat formativa, amb espai i dotació tecnològica 

adequada així com a fixar una data concreta per a la finalització del projecte de l'Escola 

d'Adults “Joan Mir i Mir” a les instal·lacions de l'antiga caserna de Santiago a Maó.  

Rebutjada per 27 vots en contra i 26 a favor. 

31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a reivindicar i exigir que es 

compleixin les ràtios dels professionals que tenen previstos els reglaments interns de les 

Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, així com a impulsar un canvi urgent de la darrera 

modificació de la Llei de coordinació de policies locals. 

Rebutjada per 27 vots en contra, 21 a favor i 5 abstencions.  
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32.- El Parlament dels Illes Balears insta el Govern a acordar amb els representants de 

funcionaris i treballadors públics l'actualització salarial conformement amb el que es 

preveu a les successives lleis de pressupostos de l'Estat, com han fet la resta 

d'Administracions Públiques i a lliurar als grups parlamentaris l'informe sobre l'abús de 

la temporalitat en l'administració dependent del Govern en el termini previst a la 

resolució aprovada pel Ple.  

Rebutjada per 27 vots en contra i 26 a favor. 

33.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer una aposta 

decidida pel transport públic i constata que no es compleix amb els requisits bàsics per 

incentivar-lo, és necessari per tant, garantir per unes tarifes competitives i d'acord amb 

les necessitats dels usuaris, així comper increment d'horaris i freqüències.  

Rebutjada per 27 vots en contra, 23 a favor i 3 abstencions.  

34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir una 

barca a primera i darrera hora del dia entre Formentera i Eivissa durant tot l’any, així 

mateix insta el Govern de les Illes Balears a aprovar, de forma consensuada amb el sector 

i els agents econòmics, el reglament de transport marítim.  

Aprovada per unanimitat. 

35.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a actuar amb 

major fermesa i contundència per aconseguir l’objectiu, prioritari i estratègic, per al 

sector agrícola ramader del reconeixement dels sobrecostos d'insularitat amb noves 

fórmules de compensació i bonificació abans de l’entrada en vigor de la nova PAC 2023-

2027. Així mateix insta el Govern a reclamar i gestionar un increment de les aportacions 

per al sector primari de Balears en els pròxims PDR, amb l’objectiu d’augmentar els 

actuals percentatges assignats pel Ministeri d’Agricultura als pagesos de les Illes Balears. 

Rebutjada per 27 vots en contra i 26 a favor. 

36.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a agilitar 

l’aplicació i l'execució del Pla Estratègic per al Sector Ramader, d’acord amb els objectius 

que aprovà per unanimitat la Comissió d’Economia el novembre de 2019 i l’acord del 

Consell de Govern de febrer de 2020, que recollí aquests objectius.  
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Aprovada per 51 vots a favor i 2 abstencions. 

37.- El Parlament de les Illes Balears, sent conscient de la situació d'indefensió davant la 

Unió Europea en què es troba el sector pesquer de les Illes Balears, insta el Govern de les 

Illes Balears a iniciar, abans de final de 2021, les actuacions, els estudis i les gestions 

perquè la GSA5 de les Illes Balears sigui una realitat el més aviat possible, donant 

compliment a l'acord pres per unanimitat pel Parlament de les Illes Balears el 15 de juny 

de 2021, a instàncies del Grup Parlamentari Popular.  

Rebutjada per 27 vots en contra i 26 a favor. 

38.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern Central 

a dur a terme totes les actuacions conjuntament amb els consells insulars i el sector 

turístic dirigides a avançar l’inici de la temporada de 2022 així com a endarrerir la seva 

finalització, i molt especialment respecte de la recuperació dels mercats internacionals. 

Aprovada per 51 vots a favor i 2 en contra. 

39.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a donar compliment a l’acord 

pres pel Parlament de les Illes Balears d’incloure anualment una partida econòmica en 

els pressupostos generals de l’Estat per a la millora i la modernització de les zones 

turístiques de les Illes Balears, i en concret que s´inclogui en els PGE de 2022 i que arribi 

la partida de 20 milions de fons europeus que havien d’arribar a Balears dins el 2021 pel 

mateix fi, anunciat per la Ministra Reyes Maroto el 2020.  

Aprovada per 47 vots a favor i 6 abstencions. 

40.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar marcs 

legislatius i les polítiques necessàries amb l’objectiu de generar l’agilitat i simplificació 

administrativa necessària per tal d’actuar com a incentiu en la tan necessària 

recuperació econòmica, de la inversió, d’impuls de l’emprenedoria i de creació de llocs 

de feina.  

Rebutjada per 27 vots en contra i 26 a favor. 

41.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer feina de 

manera decidida conjuntament amb el Govern central per tal de recuperar 
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definitivament i millorar la connectivitat aèria de les nostres Illes quant a l'OSP interilles, 

OSP Menorca-Madrid i del control de preus abusius en moments determinats d’especial 

demanda com ara Setmana Santa, Nadal i quant a la recuperació de la ruta aèria 

històrica que tradicionalment ha unit Regne Unit amb Menorca durant tot l’any i molt 

especialment durant la temporada baixa. 

Aprovada per unanimitat.  

42.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme una 

aposta decidida per la diversificació econòmica començant per executar, finalitzar i 

posar en funcionament el centre Escola d’Hostaleria i Turisme d’Alcúdia, el centre Escola 

d’hostaleria de Ciutadella, el centre Escola Nàutica de Palma i el centre d’Alcúdia que 

pateixen un retard d’anys en la seva posada en marxa. 

Aprovada per 48 vots a favor i 5 en contra.  
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Grup Parlamentari Unidas Podemos 

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a augmentar la 

contractació de personal sanitari per part del Servei de Salut, tenint present la realitat 

de l’Atenció Especialitzada d’acord amb les necessitats per tal de disminuir les llistes 

d'espera en aquest àmbit. 

Aprovada per unanimitat, amb transacció. 

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a potenciar els 

programes de prevenció i sensibilització envers el suïcidi.  

Aprovada per unanimitat. 

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a utilitzar els Fons 

Europeus per continuar transformant el sistema de cures i activar l'economia de les cures 

per donar una atenció centrada en la persona i en l'atenció a domicili prioritzant la gestió 

pública.  

Aprovada per 42 vots a favor i 11 abstencions. 

4.- El Parlament de les Illes Balears insta totes les administracions públiques a consolidar 

l'escut social, enfortint els serveis comunitaris i treballar per a una reconstrucció social 

basada en eixos de sostenibilitat, de cures i justícia social. 

Aprovada per 45 vots a favor, 4 en contra i 4 abstencions. 

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reforçar el paper 

de l'IBASSAL en la prevenció de la sinistralitat laboral. 

Aprovada per unanimitat. 

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar accions 

per incentivar que hi hagi més empreses disposades a contractar alumnat d’FP dual en 

pràctiques.  

Aprovada per unanimitat. 

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar 

treballant, conjuntament amb les altres administracions públiques i amb el Consell 
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LGTBI, per dur a terme polítiques actives contra el discurs de l'odi i les agressions que 

pateixen els col·lectius LGTBI.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 en contra.  

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar 

protegint les famílies amb rendes més baixes mitjançant ajudes públiques per a 

l'adquisició de material escolar, classes extraescolars i de reforç, menjadors i transport 

escolar. 

Aprovada per 50 vots a favor i 3 abstencions. 

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar 

mantenint un diàleg constant amb la comunitat educativa en termes de col·laboració, 

que cerqui el consens i compromís amb les seves reivindicacions.  

Aprovada per 42 vots a favor i 11 abstencions. 

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir treballant 

amb polítiques actives i amb partides pressupostàries suficients per estabilitzar el sector 

cultural i creatiu, així com augmentar el seu valor, indispensable per la societat i, 

generadora de riquesa i feina.  

Aprovada per 46 vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions. 

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar 

treballant en polítiques valentes de memòria democràtica per tal de garantir la veritat, 

justícia i reparació de les víctimes durant la Guerra Civil, la dictadura i la transició. 

Aprovada per 36 vots a favor, 4 en contra i 13 abstencions. 

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a utilitzar els Fons 

Europeus per modernitzar i diversificar el model productiu de les Illes Balears, promovent 

les iniciatives impulsades per les petites i mitjanes empreses, per tal d'aconseguir unes 

illes més competitives, sostenibles i resilients.  

Aprovada per unanimitat. 
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13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a potenciar, dins 

les competències pròpies, les actuacions de lluita contra el frau fiscal a les Illes Balears. 

Aprovada per 50 vots a favor i 3 abstencions. 

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a potenciar i 

donar suport, de comú acord amb els ajuntaments de les illes, a la remunicipalització 

dels serveis de proveïment i sanejament d'aigües així com vagin finalitzant els contractes 

ara vigents amb les empreses concessionàries.  

Aprovada per 29 vots a favor, 19 en contra i 5 abstencions. 

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir treballant 

per poder desenvolupar una llei o una estratègia de paisatge a les Illes Balears en 

aquesta legislatura.  

Aprovada per 35 vots a favor, 2 en contra i 16 abstencions. 

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a prioritzar les 

polítiques de mobilitat i foment del transport públic, de l'ús de la bicicleta com a mitjà 

de transport i la importància de reduir l'ús del cotxe privat, així com el desenvolupament 

del sistema ferroviari com a element de cohesió territorial i social.  

Aprovada per 48 vots a favor, 3 en contra i 2 abstencions. 

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar la 

totalitat del desenvolupament reglamentari de la llei d'habitatge abans que acabi 

aquesta legislatura amb l'objectiu de fer efectiu el dret d'accés a l'habitatge.  

Aprovada per 28 vots a favor, 20 en contra i 4 abstencions. 

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a insistir davant 

el Govern central per evitar l'ampliació de l'aeroport de Palma i del port de Palma, així 

com mantenir la torre de control física de l'aeroport de Maó. 

Aprovada per 32 vots a favor i 21 en contra. 
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19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar 

impulsant l'autoconsum energètic en habitatges per fomentar l'ús d'energies renovables 

i abaixar el preu de la llum en les llars. 

Aprovada per unanimitat. 

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure el 

creixement de la indústria tecnològica a Balears, amb especial atenció a les indústries 

digitals i dels videojocs per la seva gran projecció de creixement econòmic. 

Aprovada per unanimitat. 

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar 

treballant per acostar el sector primari als joves i fomentar el consum de producte local 

a les nostres illes.  

Aprovada per unanimitat. 

22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar 

impulsant bons comercials i augmentar la seva quantia, per a potenciar el nostre comerç 

local.  

Aprovada per unanimitat. 
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Grup Parlamentari Ciudadanos 

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una Comissió d'Investigació sobre 

els casos d'abusos sexuals de menors tutelades pel Consell de Mallorca i la presumpta 

trama.  

Rebutjada per 29 vots en contra i 24 a favor. 

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar un 

avantprojecte de llei de pressupostos per a l'exercici 2022 sobre la base d'uns ingressos 

realistes i que no contempli una pujada d'impostos.  

Rebutjada per 27 vots en contra, 24 a favor i 2 abstencions. 

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a realitzar de 

manera urgent una auditoria operacional, d'eficiència i de gestió de la CAIB i del seu 

sector públic instrumental per detectar polítiques ineficients i eliminar despesa supèrflua 

i duplicitats.  

Rebutjada per 27 vots en contra, 20 a favor i 6 abstencions. 

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a formalitzar un 

compromís amb el Govern central per desenvolupar el Règim Fiscal de les Illes Balears 

(REB) i que els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2022 contemplin partides 

concretes per compensar els desavantatges i costos afegits derivats de la insularitat. 

Aprovada per unanimitat. 

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a exigir al Govern 

central una reforma urgent i consensuada del sistema de finançament autonòmic que 

sigui més just, transparent, equitatiu i que no penalitzi els ciutadans de les Illes Balears.  

Aprovada per unanimitat. 

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a consensuar els 

projectes estratègics i el seu desenvolupament, que seran finançats mitjançant el Fons 

Next GenerationEU i el Programa React-EU, amb els agents socials, econòmics i experts 

en la comissió de treball en matèria de Fons europeus creada en el si de la Comissió de 
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Seguiment del Pacte per a la Reactivació i la Diversificació Econòmica i Social de les Illes 

Balears. 

Aprovada per 34 vots a favor i 19 en contra. 

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar 

polítiques concretes i projectes en innovació, recerca i digitalització.  

Aprovada per unanimitat. 

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar 

polítiques i projectes perquè la nostra comunitat autònoma sigui líder i referent en 

economia circular. 

Aprovada per unanimitat. 

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aportar solucions 

i polítiques realistes i efectives per facilitar l'accés a l'habitatge agilitant els diversos 

tràmits necessaris per a la seva construcció, adquisició, transmissió o lloguer.  

Aprovada per 51 vots a favor i 2 abstencions. 

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprofundir en 

les fórmules per potenciar el canvi d'ús d'edificació turística obsoleta a habitatge social, 

especialment per a joves.  

Rebutjada per 26 vots en contra, 25 a favor i 2 abstencions. 

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a instar el Govern 

central a prorrogar els ERTO per a tots els sectors actuals i en les condicions aplicades 

fins a final d'any i a dotar dels recursos i del personal suficient el SEPE per poder tramitar-

los.  

Aprovada per unanimitat. 

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir amb 

l’eliminació progressiva de les aules prefabricades (modulars) existents actualment  als 

centres educatius de les Illes Balears.  

Aprovada per unanimitat, amb transacció. 
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13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a persistir amb la 

millora de personal i recursos necessaris per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats 

especials (NESE) dels centres públics sostinguts amb recursos públics de les Illes Balears 

i facilitar la millora de la diagnosi primerenca de l’alumnat amb altes capacitats i altres 

amb  dificultats en l'aprenentatge (dislèxia, autisme, TDH) amb la finalitat de minimitzar 

l'abandonament escolar d’aquest alumnat. 

Aprovada per unanimitat, amb transacció. 

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir un Pla 

Estratègic de Joventut que garanteixi l'efectiva emancipació dels joves i que abasti els 

àmbits de formació, ocupació i accés a un habitatge.  

Aprovada per 51 vots a favor, 2 en contra. 

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tramitar i 

resoldre, amb la màxima celeritat, els procediments en relació amb la valoració i la 

revisió del grau de discapacitat i de dependència.  

Rebutjada per 27 vots en contra i 26 a favor. 

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a procedir a la 

contractació, de manera urgent, del personal sanitari necessari per garantir l'efectivitat 

i la qualitat del servei públic de salut de la CAIB, en igualtat d'oportunitats per a tota la 

població de les Illes Balears.  

Aprovada per unanimitat. 

17.- El Parlament de les Illes Balears reprova la forma actual de facturació de l'energia 

subministrada a les llars, els comerços i les empreses per resultar acumulativa sobre 

diversos conceptes fiscals i càrregues de peatges, i en proposa la completa revisió.  

Aprovada per unanimitat. 

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a adquirir un 

compromís amb la producció del sector primari de la CAIB mitjançant la recerca i el 
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desenvolupament sobre la nostra autèntica capacitat productiva i fórmules rendibles i 

sostenibles de distribució i comercialització.  

Aprovada per unanimitat. 
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Grup Parlamentari MÉS per Mallorca 

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar la DG de 

Política Lingüística dels recursos humans i pressupostaris suficients per dur a terme d'una 

forma eficient, efectiva i eficaç les tasques de vetllar pels drets lingüístics de la ciutadania 

de les Illes Balears i la promoció de l'ús i el prestigi de la llengua catalana. 

Aprovada per 32 vots a favor, 21 en contra. 

  

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a adoptar, des de 

les diferents àrees de gestió, polítiques lingüístiques de cohesió social que donin resposta 

al creixement demogràfic de les Illes Balears de les darreres dècades i al que es preveu 

per a un futur immediat; de manera que es garanteixi l'acollida lingüística i cultural de 

la nova població i s'asseguri la cohesió social i el dret a poder aprendre la llengua pròpia 

del lloc de residència, seguint les indicacions donades pel Consell Social de la Llengua 

Catalana.  

Aprovada per 32 vots a favor, 7 en contra i 14 abstencions.  

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a vetllar per uns 

preus justos per a la pagesia desenvolupant i fent complir la directiva europea UE 

2019/633 relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses 

a la cadena de subministrament agrícola i alimentari; i a pressupostar una estratègia de 

promoció del producte local en col·laboració i coordinació amb els consells insulars, les 

organitzacions professionals agràries i les Cooperatives.  

Aprovada per 49 vots a favor, 3 en contra i 1 abstencions.  

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a vetllar pels agricultors i 

les agricultores professionals en la negociació de la PAC 2023-2027 amb l'objectiu 

d'assolir una renda viable i la resiliència de la pagesia professional, ja que a hores d'ara 

no s'han tingut en compte els elevats impactes negatius en la renda de la pagesia 

professional que comporta la regulació europea de la nova PAC.  

Aprovada per 49 vots a favor, 3 en contra i 1 abstencions.  
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5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar abans 

d'acabar el primer període de sessions de 2022, una proposta de modificació de la Llei 

8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, per tal de:  

a. Continuar lluitant contra el turisme d'excessos.  

b. Actualitzar els criteris de qualitat dels establiments turístics, lligant-los a 

objectius de sostenibilitat.  

c. Crear una nova regulació de la modalitat anomenada "tot inclòs".  

Aprovada per 32 vots a favor, 4 en contra i 17 abstencions.  

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a derogar definitivament la 

reforma local del PP, anomenada Llei Montoro, i a impulsar una normativa que permeti, 

més enllà del 2022, la plena autonomia dels ajuntaments i un finançament just que 

permeti dotar-los de personal i recursos suficients, perquè són les institucions més 

properes que donen els serveis públics imprescindibles que necessiten els illencs i les 

illenques.  

Aprovada per 32 vots a favor, 17 en contra i 4 abstencions.  

7.- El Parlament de les Illes balears insta el Govern de les Illes Balears a reclamar al 

Govern espanyol la condonació progressiva de la part del deute que s’ha generat com a 

conseqüència de l’infrafinançament històric que ha patit la comunitat de les Illes Balears 

en el finançament autonòmic. A més, insta a reclamar la revisió del sistema de 

finançament perquè es respecti el principi d’ordinalitat i que les comunitats amb una 

major capacitat tributària no puguin acabar per davall la mitjana en el finançament 

rebut.   

Aprovada per 32 vots a favor, 8 en contra i 13 abstencions, transaccionada. 

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer una aposta 

ferma per incrementar de forma significativa el pressupost a la I+D+ i aprovar el projecte 

Llei balear de la ciència en tràmit, per disposar d'instruments reals i eficaços per fer de 

la I+D+i una eina real de creixement, qualitat en l'educació i diversificació econòmica, 
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dotant la Institució de Recerca de les Illes Balears (IRIB) de recursos humans i econòmics 

suficients, amb l'objectiu clau de capacitat per incidir en l'àmbit públic i empresarial amb 

polítiques de formació, suports econòmics i fiscals, amb programes específics de gènere 

i tecnologia.  

Aprovada per 45 vots a favor, 4 en contra i 4 abstencions.  

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a impulsar mesures efectives 

per garantir que el dret a l'habitatge sigui un dret subjectiu fonamental, en especial a les 

nostres illes, per l'efecte d'emergència que suposa, principalment:  

a. Instruments legals per regular els lloguers abusius.  

b. Instruments jurídics i fiscals, en l'àmbit estatal i europeu, de restricció de 

vendes d'habitatges a no residents  

c. Derogació de la normativa que incentiva amb la residència temporal la compra 

d'habitatges superiors a 500.000€ per part d'estrangers.  

Aprovada per 29 vots a favor, 21 en contra i 3 abstencions.  

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a aprovar el Projecte de 

llei de règim fiscal especial de les Illes Balears abans de 31 de desembre de 2021 i a 

convocar la Comissió mixta del REIB per garantir als PPGGE 2022 un fons d'insularitat 

just i una compensació equitativa en transport terrestre com a servei essencial.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 en contra. 

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat, d'acord amb les seves 

competències i seguint les polítiques impulsades pel Govern de les Illes Balears, a 

implicar-se directament, destinant recursos propis, en tant a la conservació i gestió dels 

ecosistemes marins de la Mediterrània occidental, amb especial èmfasi a les polítiques 

de conservació de la posidònia oceànica.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 en contra. 

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a realitzar amb diligència 

la transferència de les competències en matèria de costes i litoral al Govern de les Illes 

Balears, amb una dotació de recursos apropiada, tant en matèria de recursos humans 
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com econòmics, contemplant la transferència de totes les concessions administratives; i, 

mentrestant, instam el Govern de l'Estat a impulsar polítiques de renaturalització i 

resiliència de la franja costanera de les Illes Balears, evitant així regeneracions artificials 

de platges arenoses o actuacions com els dics o els espigons que trenquin la dinàmica 

litoral de les aigües marines. 

Aprovada per 32 vots a favor, 8 en contra i 13 abstencions, amb transacció. 

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a: 

a. Signar, amb diligència, un protocol d'inversions en infraestructures 

hidràuliques per tal de fixar una partida concreta per a les primeres actuacions 

en els pressupostos generals de l'Estat de 2022.  

b. Complir amb la disposició addicional tercera de la Llei 22/2011, de residus i sòls 

contaminats assumint els costos del transport de residus de Formentera i 

abonant, de manera retroactiva, els 7,2MM€ que ha hagut d'assumir el Govern 

de les Illes Balears per aquest concepte  

c. Disposar del finançament necessari per a la construcció del tren de Llevant.  

Aprovada per 36 vots a favor, 4 en contra i 13 abstencions.  

14.- El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern de l'Estat l'aturada de totes les 

obres d'ampliació de l'Aeroport de Son Sant Joan i insta el Govern espanyol a traspassar 

les competències en matèria d'ordenació del trànsit aeri amb destinació i origen a les 

Illes Balears; i a fer efectiu els traspassos de competència en matèries com la cogestió 

aeroportuària, aeroports i ports d'interès general, en un moment en el qual necessitam 

la sobirania suficient per posar límits i controlar la mobilitat externa al nostre arxipèlag.  

Rebutjada per 38 en contra i 14 a favor.  

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a traspassar la gestió de 

l'Ingrés Mínim Vital a la nostra comunitat al Govern de les Illes Balears mitjançant un 

acord que compensi la comunitat amb totes aquelles despeses directes i indirectes 

derivades d'aquesta gestió.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 en contra. 
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16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a continuar incrementant, 

en els pressuposts de 2022, l'aportació al Govern de les Illes Balears per finançar el 

Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència per tal d'assolir el 50% d'aportació que 

li pertoca d'acord amb la llei que ho regula.  

Aprovada per 49 vots a favor, 3 en contra i 1 abstencions.  

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a modificar l'article 18 del 

Reial Decret Llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'Ingrés Mínim Vital amb la 

finalitat d'incloure en les excepcions del còmput de rendes els ingressos provinents de les 

prestacions del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 en contra. 

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a incrementar, a través del 

Pla de Prestacions Bàsiques, les aportacions a les entitats locals per tal de compensar 

l'increment de tasques administratives als Serveis Socials Comunitaris Bàsics derivades 

de prestacions, ajudes i instruments de control del mateix Govern de l'Estat i evitar que 

aquest increment de tasques perjudiqui l'atenció al ciutadà. 

Aprovada per 49 vots a favor i 4 en contra. 
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Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares 

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar una 

iniciativa de reforma de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, a fi de reduir el nombre de diputats d'aquest Parlament.  

Rebutjada per 33 vots en contra, 3 a favor i 17 abstencions. 

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a adaptar 

l'estructura de govern a les actuals circumstàncies i a reduir el nombre d'assessors, 

direccions generals, secretàries autonòmiques i el nombre de conselleries.  

Rebutjada per 29 vots en contra, 21 a favor i 3 abstenció. 

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a derogar tota la 

normativa que ha permès l'eliminació del castellà o espanyol de les aules com a llengua 

vehicular d'ensenyament i a iniciar l'elaboració d'una nova normativa que permeti als 

pares o tutors legals triar lliurement la llengua vehicular d'ensenyament dels seus fills o 

tutelats entre les dues llengües oficials, en tots els nivells educatius, en els centres 

d'ensenyament no universitari sostinguts amb fons públics; així com a promoure les 

modalitats lingüístiques mallorquina, menorquina, eivissenca i formenterera, i les 

manifestacions culturals de Balears en els centres educatius com a aportació a la 

identitat cultural nacional, a la civilització i a la història universal.  

Rebutjada per 45 vots en contra, 4 a favor i 4 abstencions.  

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a mantenir una protecció 

efectiva de les fronteres i a dotar els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat desplegats a 

Balears dels mitjans humans i materials necessaris per combatre la immigració il·legal.  

Rebutjada per 33 vots en contra i 20 a favor. 

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a comprometre's 

amb els interessos generals, la unitat i la permanència d'Espanya, a respectar l'ordre 

constitucional i la democràcia, i a assegurar el normal funcionament de les institucions i 

la vigència de l'estat de dret, basats en la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.  

Rebutjada per 29 vots en contra, 21 a favor i 3 abstenció. 
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6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a eliminar l'Impost 

de Turisme Sostenible (ITS).  

Rebutjada per 32 vots en contra, 21 a favor. 

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a realitzar les reformes 

legals necessàries per eliminar el fenomen "okupa" i que els legítims propietaris puguin 

recuperar els seus habitatges de manera immediata i eficaç.  

Rebutjada per 29 vots en contra i 24 a favor. 

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que el departament 

de medi ambient agiliti els tràmits administratius de sol·licitud de captació d'aigües 

subterrànies i prioritzi aquelles sol·licituds que provinguin d'empreses o persones físiques 

que siguin agricultors en actiu o empreses degudament inscrites en els registres insulars 

agraris.  

Rebutjada per 29 vots en contra i 24 a favor. 

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar una 

iniciativa de reforma de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de gener, de reforma de l'Estatut 

d'Autonomia de les Illes Balears, que elimini l'article 36, que atorga a la comunitat 

autònoma competències en matèria d'ensenyament universitari i no universitari, així 

com la derogació i/o la modificació de tota normativa que sigui aplicable en virtut del 

que s'estableix en aquest article, a fi que aquestes competències siguin assumides per 

l'Administració de l'Estat, d'acord amb l'estipulat a l'article 149, apartat 3 de la 

Constitució Espanyola.  

Rebutjada per 49 vots en contra, 3 a favor i 1 abstenció. 

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a prendre les 

mesures oportunes per acabar amb l'obligatorietat de l'ús de mascaretes en els col·legis 

imposada als nens que tenen entre sis i dotze anys, a zones exteriors i també a l'aula 

quan es pugui ventilar adequadament, adoptant coma mesura complementària, si és 

necessari, la instal·lació de sistemes de ventilació adequats.  

Rebutjada per 46 vots en contra, 4 a favor i 3 abstencions. 
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11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar una 

iniciativa de reforma de l'article 70 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de 

reforma de l'Estatut de les Illes Balears, per eliminar coma competència pròpia dels 

consells insulars la tutela, l'acolliment i l'adopció de menors, així com la modificació de 

la resta de normativa que sigui aplicable, a fi que aquesta competència sigui assumida 

pel Govern de les Illes Balears.  

Rebutjada per 49 vots en contra i 3 a favor. 

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reconèixer a les 

empreses familiarment responsables que apliquin mesures de conciliació i suport a les 

famílies, mitjançant l'establiment d'ajudes directes o beneficis fiscals a les empreses que 

estableixin adaptacions de la durada i la distribució de la jornada per motius de 

conciliació familiar dels seus treballadors o implementin el teletreball per a treballadors 

amb fills menors de 12 anys al seu càrrec.  

Rebutjada per 29 vots en contra i 24 a favor. 

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar una 

iniciativa de reforma de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut 

de les Illes Balears, per eliminar l'apartat 48 de l'article 30 i l'apartat 4 de l'article 31, que 

atorguen a la comunitat autònoma competències exclusives i competències de 

desenvolupament legislatiu i execució en matèria de salut i sanitat, així com la derogació 

i/o la modificació de tota la normativa que sigui aplicable, a fi que aquestes 

competències siguin assumides pel Govern de l'Estat.  

Rebutjada per 49 vots en contra, 3 a favor i 1 abstenció. 

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar 

compliment a l'article 13 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, i a 

establir i promoure mesures tributàries de protecció a les famílies en el corresponent 

àmbit competencial, coordinant-les amb les polítiques sectorials de promoció de la 

família i integrant-les en el conjunt de les polítiques públiques.  

Rebutjada per 29 vots en contra i 24 a favor. 
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15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir beneficis 

fiscals específics per a les famílies nombroses i monoparentals, a través de deduccions 

en el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.  

Rebutjada per 29 vots en contra i 24 a favor. 

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir 

bonificacions del 100% en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 

documentats i sobre successions i donacions. 

Rebutjada per 29 vots en contra, 8 a favor i 16 abstencions. 
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Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears 

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a realitzar la comissió 

bilateral per a la definició de la metodologia de càlcul del factor d'insularitat del Règim 

Especial de les Illes Balears en un termini màxim de dues setmanes.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 en contra.  

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat que el Projecte de llei dels 

Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022 incorpori una partida amb un mínim de 100 

milions d'euros en concepte de factor d'insularitat previst al règim especial de les Illes 

Balears.  

Rebutjada per 23 vots en contra, 22 a favor i 8 abstencions. 

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a preparar i 

trametre tota la documentació que sigui necessària per avançar en el traspàs per part 

de l'Estat a la comunitat de les competències en matèria de costes, justícia i ports.  

Aprovada per 32 vots a favor, 3 en contra i 18 abstencions.  

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a canviar la normativa a fi 

i efecte que les decisions d'ampliació o canvis d'ús als aeroports requereixi informe 

favorable de les comunitats autònomes.  

Aprovada per 32 vots a favor, 3 en contra i 18 abstencions.  

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a adequar els 

hospitals de les Illes i a crear unitats específiques per als trastorns de conducta 

alimentària, amb psiquiatres, psicòlegs i nutricionistes.  

Aprovada per unanimitat. 

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar de personal 

especialista els centres educatius de les Illes, per tal de facilitar l'aprenentatge als 

alumnes amb necessitats especials. 

Aprovada per unanimitat. 
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7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar la 

formació dels professionals dels centres educatius per tal de detectar les altes capacitats.  

Aprovada per unanimitat. 

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a eliminar el límit d'edat 

dels estudiants que cursen l'FP dual.  

Aprovada per unanimitat. 

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implicar-se molt 

més en el suport del comerç de proximitat i a crear l'Observatori de comerç i potenciar 

la figura de centre comercial a cel obert.  

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a replantejar la 

normativa sobre el canvi d'ús dels establiments turístics a fi d'eliminar hotels obsolets i 

de baixa qualitat i aconseguir habitatges a preu assequible.  

Rebutjada per 29 vots en contra i 24 a favor.   

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar una 

nova normativa per a la modernització dels establiments turístics que, sense poder fer 

noves alçades o incrementar places, permeti l'adaptació constant i la incorporació de 

nous serveis als clients.  

Rebutjada per 30 vots en contra, 5 a favor i 18 abstencions.  

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un 

informe amb propostes d'actuació en relació amb la sobre població i la pressió humana 

a Balears.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 abstencions.  

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aplicar la Llei 

de normalització lingüística i el Decret de mínims en qualsevol dels estudis reglats i en 

l'administració i en tots els organismes o entitats de la comunicació autònoma.  

Aprovada per 32 vots a favor, 7 en contra i 14 abstencions.  
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14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir que els 

usuaris dels serveis públics dependents del Govern puguin fer ús, sense cap entrebanc o 

discriminació, de les dues llengües oficials.  

Aprovada per 50 vots a favor i 3 en contra.  

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a realitzar canvis 

estructurals siguin normatius o organitzatius perquè les autoritzacions i informes de la 

Direcció General de Recursos Hídrics es resolguin en un termini màxim de 3 mesos.  

Rebutjada per 28 vots en contra i 25 a favor. 

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar els 

tràmits previs per a la creació de la policia autonòmica per donar resposta a la gran 

problemàtica que tenen els municipis per la falta tant d'agents locals com de policia 

nacional i guàrdia civil.  

Aprovada per 32 vots a favor i 21 en contra, amb transacció.  
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Grup Parlamentari Mixt 
 (MÉS per Menorca) 

 

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de 

l’Estat a convocar en un termini màxim de dues setmanes la Comissió Mixta d’Economia 

i Hisenda prevista a l’article 125 de l’Estatut d’Autonomia amb l’objectiu de fixar la 

metodologia consensuada per determinar la dotació inicial del factor d’insularitat, 

d’acord amb els articles 17 i 18 del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del Règim 

Especial de les Illes Balears. A aquests efectes, s’insta el Govern de les Illes Balears a 

refermar-se en l’objectiu que l’import del factor d’insularitat no sigui en cap cas inferior 

als 400 milions d’euros anuals, d’acord amb el que va quedar recollit al document Cap a 

un nou REIB. Proposta per al nou règim especial de les Illes Balears (2017) del Govern de 

les Illes Balears.  

Rebutjada per 27 vots en contra, 22 a favor i 4 abstencions.  

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris 

amb representació a les Corts generals, a incloure a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 

d’arrendaments urbans, la possibilitat que les comunitats autònomes puguin regular els 

preus del lloguer a les àrees amb mercat d’habitatge tens.  

Aprovada per 29 vots a favor, 19 en contra i 5 abstencions. 

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir els drets 

lingüístics dels ciutadans. Especialment, s’insta el Govern a donar tot el suport necessari 

a aquells ciutadans que pateixen agressions lingüístiques per part de l’administració 

púbica.   

Aprovada per 32 vots a favor, 8 en contra i 13 abstencions, amb transacció.   

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a resoldre, de 

manera immediata, les disfuncions detectades en aquest inici de curs en el transport 

escolar de Menorca, especialment pel que fa a les següents rutes:  

• A Ciutadella, la ruta des de Cala’n Blanes i les urbanitzacions properes als 

centres de Margalida Florit i de Mare de Déu del Toro.  
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• A Ferreries, la ruta des de Cala Galdana i diferents llocs a l’IES Biel Martí.  

• A Maó, la ruta de Llucmaçanes.  

Aprovada per unanimitat.   

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a adaptar, en el 

termini de sis mesos, el Pla de Salut Mental a la realitat concreta de l’Illa de Menorca.  

Aprovada per unanimitat.   

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a emprendre totes 

les mesures necessàries perquè l’Ibsalut restableixi el servei d’atenció primària a la 

situació anterior a l’inici de la pandèmia de la COVID-19. A aquest efecte, s’han de 

prendre totes les mesures necessàries per reduir el temps d’espera per obtenir cita amb 

el metge de família; reforçar l’atenció presencial; i introduir millores substancials en el 

servei d’atenció remota a usuaris i pacients.  

Aprovada per unanimitat.   

7.- El Parlament de les Illes Balears constata la insuficiència del finançament de la 

competència de transport per carretera per als consells insulars. Atesos els reptes sorgits 

en els darrers anys en aquest àmbit, s’insta el Govern de les Illes Balears a actualitzar el 

finançament d’aquesta competència en pro dels consells insulars.  

Rebutjada per 27 vots en contra, 6 a favor i 20 abstencions.  

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar una 

modificació de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les 

Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible, amb l’objectiu de convertir 

aquest impost en un autèntic instrument per gestionar la demanda turística a les Illes 

Balears. A aquest efecte, s’estudiarà la possibilitat d’establir imports diferents per a 

cadascuna de les illes i per als diferents segments de l’oferta turística amb l’objectiu 

d’incrementar l’import d’aquest impost en aquells segments que més contribueixen a la 

massificació turística.  

Rebutjada per 35 vots en contra, 2 a favor i 16 abstencions.  
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9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar 

urgentment la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les 

Illes Balears, amb l’objectiu de garantir unes connexions marítimes Menorca-Mallorca-

Menorca adaptades a les necessitats dels residents menorquins; així com a fer extensiva 

la bonificació per a residents a la tarifa aplicable als vehicles amb els quals viatgin 

aquests.  

Aprovada per unanimitat.   

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a adjudicar, abans 

que s’acabi el 2021, les obres per a la construcció del Centre integrat de formació 

professional de Ciutadella.  

Aprovada per unanimitat.   
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Grup Parlamentari Mixt  
(Gent per Formentera + PSIB-PSOE + EUIB) 

 

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern 

d’Espanya que, cadascun en l’àmbit dels ports de la seva competència, ordenin i regulin 

el trànsit marítim comercial entre els distints ports de les Illes Balears des del diàleg i 

l’acord amb les institucions de les Illes Balears que s’hi vinculen per tal de garantir la 

seguretat operativa del trànsit afectat, la protecció dels valors ambientals vinculats i tot 

afavorint el desenvolupament econòmic sostenible i la seguretat, la prosperitat i el 

benestar de les ciutadanes i els ciutadans de Formentera.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 abstencions.  

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern 

d’Espanya que, cadascun en l’àmbit de les seves competències, juntament amb les 

administracions implicades, a desenvolupar un calendari de descarbonització i 

desmantellament de les centrals tèrmiques amb un horitzó temporal, especialment la 

Central Tèrmica de Ca Marí, per a la conservació i la transició energètica completa.  

Aprovada 45 a favor i 7 abstencions. 

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears al 

desenvolupament complet de la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del 

transport marítim de les Illes Balears, mitjançant reglament establert que garanteixi: el 

dret a la mobilitat dels residents a Formentera amb les freqüències mínimes establertes 

i les de primera hora del matí i darrera hora de la nit, les freqüències màximes entre les 

illes de Formentera i Eivissa en cada franja horària per evitar solapament, i la regulació 

de les excursions marítimes.  

Aprovada per unanimitat. 

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb 

l’ampliació i la reforma de les instal·lacions educatives a l’illa de Formentera, duent a 

terme el projecte d’ampliació i reforma de l’IES Marc Ferrer.  

Aprovada per unanimitat. 
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5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a l’establiment de 

les mesures de coordinació necessàries al servei del 061, per tal de garantir la cobertura 

d’aquest servei d’Emergències les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, a l’illa de 

Formentera. 

Aprovada per unanimitat. 

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern 

d’Espanya que, cadascun en l’àmbit de les seves competències, juntament amb el Consell 

Insular de Formentera, a desenvolupar un projecte de regulació de fondejos a tot el 

litoral de l’Illa de Formentera, per garantir la conservació mediambiental i reduir la 

pressió marítima a totes les zones del litoral de Formentera.  

Aprovada per 45 vots a favor, 4 en contra i 3 abstencions.  
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Grup Parlamentari Socialista 

1.- El Parlament de les Illes Balears reconeix l’alt grau de diàleg i consens assolits en la 

Mesa per el Pacte de Reactivació Econòmica i Social i fa una crida a tots els grups polítics 

absents d'aquesta perquè s’afegeixin al Govern, als consells, a tots els partits polítics que 

sí hi han volgut ser així com a les associacions empresarials i sindicals, atès que a través 

del diàleg i l’acord la Mesa ha representat un exemple d’entesa i unitat per a la 

ciutadania en temps difícils i ha permès d’assolir una unitat exemplar a l’hora de decidir 

les mesures a adoptar per tal de frenar l’expansió del virus en favor de la salut de les 

ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears i, en conseqüència, poder impulsar la 

reactivació de la nostra economia.  

Aprovada per 31 vots a favor, 19 en contra i 3 abstencions.  

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a assolir la xifra 

del 90% de població immunitzada contra la COVID-19, tot mobilitzant els mitjans i els 

recursos necessaris i promovent la vacunació a través de les campanyes de 

conscienciació oportunes.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 abstencions.  

3.- El Parlament de les Illes Balears constata el paper de la sanitat pública en la gestió de 

la pandèmia derivada de la COVID-19, manifesta el seu reconeixement als professionals 

sanitaris i l’esforç de la comunitat científica en la recerca d’una vacuna segura i efectiva. 

Per això, insta el Govern de les Illes Balears a continuar potenciant i reforçant el nostre 

sistema sanitari públic com ha vengut fent des de l’any 2015.  

Aprovada per 46 vots a favor i 7 abstencions.   

4.- El Parlament de les Illes Balears constata la decisió i la feina feta per part del Govern 

de les Illes Balears i la comunitat educativa per aconseguir un retorn a les aules amb la 

màxima seguretat i presencialitat per al curs 2021-22 a tots els nivells educatius i així 

poder retornar a la normalitat educativa.  

Aprovada per 47 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions.  
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5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a mantenir les prestacions 

extraordinàries de protecció laboral vinculades a la COVID-19 a través dels ERTO i les 

prestacions extraordinàries destinades als 90.000 treballadors i treballadores fixos 

discontinus de les Illes Balears mentre durin les condicions de precarietat econòmica de 

les empreses a causa de la pandèmia.  

Aprovada per unanimitat.  

6.- El Parlament de les Illes Balears constata la feina feta des del Govern de les Illes 

Balears per mantenir i recuperar l’ocupació durant tot el temps que ha durat la crisi 

sanitària generada per la COVID-19 i poder arribar a la temporada turística 2021 amb 

una recuperació progressiva dels llocs de feina i, per tant, la recuperació econòmica de 

les famílies de les Illes Balears.  

Aprovada per 27 vots a favor, 21 en contra i 5 abstencions.  

7.- El Parlament de les Illes Balears dona suport al Govern de les Illes Balears en les 

mesures preses per tal d'aconseguir consolidar la temporada turística 2021 i millorar el 

posicionament de les Illes Balears en el marc turístic post-pandèmic tot i considerant la 

necessari diversificació econòmica.  

Aprovada per 23 vots a favor, 17 en contra i 13 abstencions, amb transacció. 

8.- El Parlament de les Illes Balears constata la feina realitzada per les entitats i la 

plataforma del voluntariat en la creació d'una xarxa d'ajuda solidària a les Illes Balears 

que ha permès de fer arribar l'ajuda necessària a famílies i col·lectius en situació de 

feblesa i insta el Govern de les Illes Balears i les diferents administracions locals a facilitar 

el desenvolupament de les xarxes de voluntariat i així facilitar una major cohesió social. 

Aprovada per unanimitat.  

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aprofundir en la quarta pota de 

l’estat del benestar, tot repensant i reforçant la política de les cures a les persones grans 

i dependents i tot impulsant el I Pla de conciliació de la vida laboral, familiar i personal a 

través de l’augment d’oferta educativa de places de 03 anys, en col·laboració dels 

ajuntaments i consells insulars, pel seu impacte positiu en la conciliació de les famílies i 

en la equitat. 
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Aprovada per unanimitat.  

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a participar en 

l’objectiu comú de treballar perquè la nostra societat sigui més justa i pròspera, amb una 

economia moderna i més competitiva, que doni suport a la transició a una economia 

circular i millorant la qualitat i eficiència en l’ús dels recursos naturals.  

Aprovada per unanimitat.  

11.- El Parlament de les Illes Balears constata la importància de la innovació com a 

element imprescindible per a l’avanç en competitivitat, transició digital, transició verda 

i diversificació del model productiu de les Illes Balears i insta el Govern de les Illes Balears 

a treballar amb consens i a partir de la col·laboració publicoprivada, tot garantint que 

les millores i els beneficis de la innovació siguin distribuïts de manera cohesionada en 

l’economia productiva i, en conseqüència, en la societat.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 abstencions.  

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a enfortir els 

serveis públics amb proximitat i qualitat i amb una aposta ferma cap a la digitalització i 

la innovació tecnològica davant la necessitat palesa d’un estat del benestar ben articulat 

que protegeixi la ciutadania i afavoreixi una recuperació justa.  

Aprovada per unanimitat.  

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar la 

qualitat i la seguretat de l’ocupació pública a les Illes Balears tot adoptant mesures 

urgents per tal de reduir la seva temporalitat a partir de la redefinició del marc normatiu 

estatal. i a promoure, conjuntament amb l’Administració de l’Estat, l’estudi de fórmules 

que permetin d’augmentar i fidelitzar les plantilles de treballadors de l’Estat a les Illes 

Balears en funció de les especificitats de cada illa.  

Aprovada per unanimitat.  

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir impulsant 

les mesures contemplades a la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, 

i al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere amb la finalitat de lluitar contra les 
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violències masclistes, protegir les dones víctimes, amb especial esment a les dones grans, 

dones amb discapacitat i dones migrants que desconeixen els recursos al seu abast i 

combatre els discursos negacionistes que qüestionen la magnitud d’aquest fenomen. Així 

mateix cal seguir desenvolupant polítiques abolicionistes de la prostitució per ser una de 

les cares de la desigualtat estructural entre dones i homes més dura i oferir alternatives 

vitals a les dones prostituïdes i explotades sexualment.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 en contra. 

15.- El Parlament de les Illes Balears ratifica el seu ferm compromís amb la igualtat, els 

drets de les persones LGTBI i l’erradicació de qualsevol tipus de violència cap a elles, tot 

reconeixent l'LGTBIfòbia i els discursos que la fomenten com un greuge a la qualitat 

democràtica perquè apel·la directament als estàndards de llibertat de la nostra 

comunitat i condemnant fermament qualsevol tipus d’agressió que puguin patir.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 en contra. 

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar 

garantint la igualat de tracte per part de les administracions públiques a totes les 

persones, amb independència del seu origen racial o ètnic i sense prendre en 

consideració la seva situació administrativa, així com impulsar la igualtat tot instant la 

ciutadania a defensar-la amb un compromís real amb la lluita contra el racisme i la 

xenofòbia.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 en contra. 

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir i seguir 

incrementant les iniciatives en cooperació internacional per tal de pal·liar no tan sols les 

conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 sinó també les provocades pel canvi 

climàtic, les guerres i els conflictes polítics de caràcter ètnic o religiós. 

Aprovada per 33 vots a favor, 4 en contra i 16 abstencions.  

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb 

la feina de restitució de les víctimes de la dictadura franquista, a honorar la seva 

memòria i a treballar per tal de garantir que no es puguin repetir mai més, atesa 

l’amenaça per a la convivència que signifiquen, els discursos revisionistes i filo feixistes.  
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Aprovada per 50 vots a favor i 3 en contra.   

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir la 

seva política fiscal, d’acord al principi de progressivitat, on qui més té més pagui, amb 

l’objectiu de sostenir i reforçar els nostres serveis públics i garantir la redistribució de la 

renda i la riquesa.  

Aprovada per 28 vots a favor, 19 en contra i 5 abstencions.  

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a presentar una proposta 

per a la reforma del Sistema de Finançament Autonòmic (SFA) que, entre d’altres 

mesures, prevegi i garanteixi el principi d’ordinalitat, l’autonomia financera i la 

condonació del deute generat per l’infrafinançament històric de la nostra comunitat 

autònoma; i que representi una millora de la suficiència financera dels serveis públics 

fonamentals als quals accedeixen els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.  

Aprovada per 46 vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions.  

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a considerar les 

particularitats de les Illes Balears relatives a l’increment intens de la població i l’impacte 

de la població flotant estacional en l’estratègia nacional de repte demogràfic, amb 

l’objectiu d’atendre adequadament l’impacte que ambdues qüestions tenen sobre el 

consum dels recursos de la nostra comunitat autònoma, en la provisió dels serveis públics 

i en la disposició de les infraestructures.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 abstencions.  

22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a tramitar i aprovar la part 

fiscal del Règim Especial de les Illes Balears de forma immediata i acomplir així el 

compromís assolit amb la comunitat autònoma de les Illes Balears l’any 2019 de 

compensació del nostre fet insular des de l’acord en el marc de la comissió bilateral 

Estat–comunitat autònoma a l’hora d’incorporar el factor d’insularitat en els Pressuposts 

Generals de l’Estat de 2022.  

Aprovada per 46 vots a favor i 7 abstencions.  
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23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar 

l’estratègia d’inversió per als fons europeus extraordinaris consensuada amb els agents 

econòmics i socials per tal d’aprofundir i accelerar la diversificació econòmica dels 

sectors productius de les Illes Balears, la sostenibilitat, la competitivitat i la cohesió social 

tot reduint, així, la dependència d’un sol sector i impulsant la transformació del sector 

turístic cap a majors quotes de sostenibilitat ambiental i social.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 en contra. 

24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a adaptar a la 

realitat de les Illes Balears el Marc Estratègic per l'Atenció Primària de Salut, aprovat en 

el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, per tal de recuperar el paper 

vertebrador del procés assistencial, i les seves característiques essencials centrades en la 

persona i el seu entorn amb la disposició dels recursos humans i tecnològics necessaris. 

Aprovada per 49 vots a favor i 4 abstencions.  

 25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a invertir una 

part dels fons europeus en la reducció de les llistes d’espera de la sanitat pública en el 

seu conjunt.  

Aprovada per 46 vots a favor i 7 abstencions.  

26.- El Parlament de les Illes Balears constata la inversió del Govern de les Illes Balears 

en formació, recerca i tecnologia sanitària per modernitzar el sistema de salut pública, 

equilibrar possibles desequilibris entre les distintes illes i fer de la sanitat una inversió de 

present i de futur.  

Aprovada per 40 vots a favor, 4 en contra i 9 abstencions.  

27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear, impulsar 

i desenvolupar l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears, atesa la necessitat 

evidenciada pel context actual i amb la finalitat de dotar d'eficàcia, agilitat i flexibilitat 

la resposta als reptes actuals i futurs de la salut pública.  

Aprovada per 36 vots a favor, 4 en contra i 13 abstencions.  
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28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reforçar totes 

les àrees d'intervenció en salut mental amb recursos de suport sostingut, tot prestant 

una atenció específica als infants i adolescents que encara s'estan formant així com a 

treballar de manera coordinada amb els consells insulars i els ajuntaments en l’adopció 

de mesures específiques d’atenció a la salut mental dels joves i menors que, a 

conseqüència de la crisi de la Covid-19, han patit alts nivells d'estrès, ansietat i depressió. 

Aprovada per unanimitat.  

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb 

la defensa dels drets lingüístics dels usuaris de la sanitat pública d’acord amb la 

normativa vigent i a continuar amb l’atenció adequada de les denúncies per 

discriminació lingüística que es puguin produir.  

Aprovada per 43 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions, amb transacció. 

30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar la 

permanència i l'acompanyament de les persones majors (i d’una manera especial 

d'aquelles que es troben en situació de soledat no desitjada) a la seva llar, sempre en 

coordinació amb els consells insulars i ajuntaments.  

Aprovada per unanimitat.  

31.- El Parlament de les Illes Balears constata la inversió per avançar en el compliment 

del Pla d’infraestructures educatives tot ampliant i renovant les instal·lacions, construint 

nous centres i avançant en l’eliminació d’aules modulars arreu de les Illes Balears i en la 

millora dels espais educatius. 

Aprovada per 35 vots a favor, 17 en contra i 1 abstenció, amb transacció. 

32.- El Parlament de les Illes Balears valora positivament l’augment progressiu de la 

dotació de personal i recursos per a l’atenció a la diversitat que faciliten una millor 

educació inclusiva, una major equitat i la compensació de les desigualtats per garantir 

el dret a l’educació a tothom.  

Aprovada per 26 vots a favor, 4 en contra i 22 abstencions.  
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33.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar, 

dins la propera llei de l'activitat física i l'esport, i de manera consensuada amb els consells 

insulars i ajuntaments, mesures destinades a promocionar l'esport en edat escolar i a 

fomentar les ajudes públiques com un element per a la cohesió social, tot facilitant 

també la integració entre menors amb risc de vulnerabilitat, la participació inclusiva així 

com els hàbits de vida saludable i els valors esportius. 

Aprovada per 46 vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions.  

34.- El Parlament de les Illes Balears celebra l’aposta decidida del Govern de les Illes 

Balears per la Formació Professional i per la l’ampliació de l’oferta formativa de la 

Formació Professional arreu de les Illes Balears, i insta el Govern de les Illes Balears a 

continuar reforçant aquest tipus de formació com a instrument de millora personal i 

professional de la ciutadania i com eina de diversificació econòmica i creixement de la 

nostra comunitat.  

Aprovada per 31 vots a favor, 4 en contra i 18 abstencions.  

35.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir i 

consolidar les polítiques d’accés a finançament de PIME i autònoms iniciades durant la 

pandèmia i a estudiar noves vies d’ajuda al finançament i a la reducció de riscos de les 

petites empreses.  

Aprovada per 46 vots a favor i 7 abstencions.  

36.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a engegar noves accions destinades 

a la millora quantitativa i qualitativa de l'ocupació als diferents sectors productius i a 

impulsar accions específiques destinades a la promoció i a la formació específica dels 

treballadors en diferents competències professionals tot millorant, així, la 

professionalització i l’ocupabilitat dels i de les treballadores.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 abstencions.  

 

37.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar programes d'ocupació 

laboral específics destinats a les dones amb l’objectiu d’impulsar la seva promoció en 
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aquells sectors on hi ha una mancança de la seva representació així com contra la 

precarització laboral que pateixen, de manera especial, tant les dones com els joves tot 

vigilant d’una manera especial les condicions de les ofertes laborals que hi van dirigides.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 en contra. 

38.- El Parlament de les Illes Balears reconeix la dificultat que representa per al sector 

pesquer de les Illes Balears l’aplicació de les restriccions derivades del Reglament UE 

2019/1022 i la reducció de l’esforç pesquer, tot reclamant-ne l’aplicació diferenciada i 

reduïda a la zona GSA-5 a causa de l’elevada sostenibilitat actual de la pesca a les aigües 

de les Illes Balears.  

Aprovada per unanimitat.  

39.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a prendre les 

mesures que siguin necessàries per afavorir l’accés de la dona i dels joves al sector 

primari tot afavorint així el futur del sector i la seva consolidació a partir de la promoció 

del relleu generacional. 

Aprovada per 49 vots a favor i 4 en contra. 

40.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya i AENA-ENAIRE a 

consensuar amb el Govern de les Illes Balears la realització d’obres i inversions als 

aeroports i aeròdroms de les Illes Balears així com la programació o la planificació de les 

mateixes, tot impulsant en tot moment actuacions que afavoreixin el confort dels usuaris 

de les instal·lacions aeroportuàries així com la millora de les condicions laborals i de 

seguretat dels treballadors i les treballadores de les empreses que hi operen. 

Aprovada per 44 vots a favor i 8 en contra.   

41.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar el 

procés iniciat per tal de condicionar els ports de la seva competència a les conseqüències 

provocades pel procés de canvi climàtic, així com a aprovar el Pla General de Ports de les 

Illes Balears des del diàleg amb les principals entitats i associacions cíviques, ecologistes, 

socials i econòmiques de les Illes Balears i el consens amb els consells insulars i els 

ajuntaments afectats, sempre des del màxim respecte a l’entorn urbà i natural dels ports 

i als valors ambientals de cadascuna de les nostres illes, tot afavorint el 
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desenvolupament econòmic sostenible de les mateixes i la prosperitat i el benestar de 

les ciutadanes i ciutadans de Mallorca, d’Eivissa, de Menorca i de Formentera.  

Aprovada per 45 vots a favor, 4 en contra i 4 abstencions, amb transacció. 

42.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar 

treballant per tal d’impulsar la recuperació segura del trànsit comercial aeri i marítim 

(de manera especial durant l’hivern) per tal d’afavorir l'accés a la mobilitat, així com 

l’activitat econòmica, industrial i comercial, tot impulsant el desenvolupament econòmic 

sostenible així com la prosperitat i el benestar i tenint en compte que aquest trànsit ha 

de racionalitzar-se ateses les limitacions que imposa la necessitat de reduir l’emissió de 

GEI. 

Aprovada per 33 vots a favor, 4 en contra i 16 abstencions, amb transacció. 

43.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar 

polítiques de control i d’adaptació dels efectes del canvi climàtic per tal de prevenir els 

fenòmens climàtics extrems i incorporar mecanismes innovadors i tecnològics en la 

gestió dels espais naturals i forestals amb la participació de la comunitat científica en el 

marc de les seves competències i en coordinació amb la resta d’  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 en contra. 

44.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a desenvolupar 

el Pacte per l’Aigua amb la resta d’administracions competents amb l’objectiu d’acordar 

i definir les necessitats de futur en matèria de construcció i millora d’infraestructures 

com a objectiu bàsic mediambiental i incorporant la digitalització i la monitorització dels 

diferents sistemes.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 abstencions.  

45.- El Parlament de les Illes Balears constata la millora dels indicadors del sistema de 

ciència, tecnologia i innovació de les nostres illes, i insta el Govern de les Illes Balears a 

reconèixer l'ecosistema d'R+D+I de les Illes Balears com a palanca econòmica essencial 

per al nostre present i futur, millorant i accelerant la inversió en R+D+I de forma 

sostinguda i sostenible; seguir abordant els desequilibris entre inversió pública i privada 
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existents així com promovent la transferència de talent i coneixement entre ambdós 

sectors, aportant estabilitat i oportunitats al personal investigador. 

Aprovada per 36 vots a favor i 17 abstencions.  

46.- El Parlament de les Illes Balears reconeix les indústries culturals de les Illes Balears 

com a generadores de creativitat, coneixement cultural i amb capacitat per 

desenvolupar productes i serveis amb un elevat valor cultural i social i, en conseqüència, 

insta el Govern de les Illes Balears a impulsar el Programa Cultural d'Immersió 

Tecnològica Interdisciplinària (CITI) com a motor transformador del coneixement i 

aplicabilitat de l'àmbit de la cultura.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 abstencions.  

47.- El Parlament de les Illes Balears dona el seu suport a la comunitat universitària de 

les Illes Balears, reconeix que la Universitat de les Illes Balears és capdavantera en 

qualitat docent i productivitat en recerca i insta el Govern de les Illes Balears, en el marc 

d'un contracte programa, a fer feina per millorar i adequar el sistema de finançament de 

la Universitat.  

Aprovada per 49 vots a favor i 4 en contra. 

48.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar 

impulsant l’agenda política contra l'emergència climàtica amb l’objectiu d’assolir la 

neutralitat climàtica l’any 2050, tot impulsant les inversions necessàries i la col·laboració 

público-privada a partir, sempre, de polítiques centrades en l'eficiència energètica i en 

les energies renovables.  

Aprovada per 34 vots a favor, 4 en contra i 14 abstencions, amb transacció.  
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