El dijous se celebraren sessions de quatre comissions.
***

La segona Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i relativa a condemna de pràctiques
racistes i antisemites també fou APROVADA amb votació separada per punts, amb el resultat i la redacció següent:
Primer. El Parlament de les Illes Balears condemna i insta el Govern de les Illes Balears a
condemnar qualsevol forma d'antisemitisme, segons la definició internacionalment reconeguda de
l'Aliança Internacional per al Record de l'Holocaust de 2016: «l'antisemitisme és una certa
percepció sobre els jueus, que pot expressar-se com a odi cap als jueus. Les manifestacions
retòriques i físiques d'antisemitisme estan dirigides a individus jueus o no jueus i/o les seves
propietats, a institucions comunitàries jueves i instal·lacions religioses».
Aprovat per unanimitat.
Segon. El Parlament de les Illes Balears condemna i insta el Govern de les Illes Balears a
condemnar qualsevol forma d'antisemitisme, en particular el Moviment «Boicot, Desinversió i
Sancions» i la crida al boicot de productes o companyies israelianes i científics, artistes o
esportistes israelians pel seu caràcter antisemita i per vulnerar els drets i llibertats d'aquestes
persones.
Aprovat per 11vots a favor i 2 en contra (MÉS per Menorca, Unidas Podemos).
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no cedir locals ni
atorgar subvencions a institucions o organitzacions que s'expressin en termes antisemites.
Aprovat per 12 vots a favor i 1 en contra (Unidas Podemos).
Quart. El Parlament de les Illes Balears defensa i insta el Govern de les Illes Balears a defensar
la igualtat de drets de tota la ciutadania i condemnar totes aquelles accions que menyscabin la
igualtat per raó de sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu reconeixement a tots els jueus, jueus
conversos i descendents d'aquests que patiren, al llarg de la història de les Illes Balears però
especialment a l'illa de Mallorca, la repressió antisemita promoguda per una societat i uns
governants que els assassinaren, perseguiren, reprimiren i estigmatitzaren fins ben entrat el segle
XX. (Amb esmena d’addició incorporada dels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Socialista).

Sisè. El Parlament de les Illes Balears reconeix i agraeix la tasca de tots els autors i creadors que
des dels diferents àmbits de la literatura, la història, les arts i qualsevol altra disciplina, han
contribuït i contribueixen a la recuperació de la memòria de tots els jueus, jueus conversos i
descendents d'aquests que foren reprimits per causa de l'antisemitisme al llarg de la història de
les Illes Balears. (Amb esmena d’addició incorporada dels grups parlamentaris MÉS per Mallorca
i Socialista).
Setè. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears, als Consells Insulars
i als Ajuntaments de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a impulsar, dintre dels seus
àmbits competencials, accions que promoguin la recuperació de la memòria de tots els jueus,
jueus conversos i descendents d'aquests que foren assassinats, represaliats i discriminats durant
la història de les Illes Balears per causa de l'antisemitisme ja sigui mitjançant la promoció
d'estudis locals, divulgació, actes institucionals, reconeixements públics, etc. (Amb esmena
d’addició incorporada dels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Socialista).
Aprovats per unanimitat.
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.
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Joan Ferrer i Ripoll
El president en funcions de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una bateria d'accions que ajudin
a reduir els efectes nocius del "doble confinament" del
col·lectiu de persones LGTBI exposats en aquesta
proposició no de llei i que es poden concretar a:

Ordre de Publicació
a) Estudiar els efectes psicològics i altres que es vulguin
considerar que ha tengut el confinament provocat per la
pandèmia COVID-19 en la població LGTBI, especialment
en els joves i adolescents.
b) Estudiar la implantació de protocols i/o formació
específica adreçada als professionals competents en
educació i joventut així com formació adreçada a possibles
usuaris sobre com combatre el possible repunt que s'hagi
donat durant el confinament per causa d'assetjament entre
iguals (adolescents i joves) per motiu de la seva pertinença
al col·lectiu LGTBI.
c) Estudiar estratègies de prevenció d'aquests
assetjaments en el cas que les situacions excepcionals de
confinament puguin allargar-se o reproduir-se en el temps.
d) Intensificar les campanyes, des de les administracions
públiques i en col·laboració amb les entitats associatives del
sector, adreçades a les persones LGTBI per evitar els
problemes derivats del "doble confinament".
e) Reforçar la interlocució amb les associacions LGTBI
de les Illes Balears per detectar problemàtiques
relacionades amb el confinament i la població LGTBI.
f) Analitzar els casos que s'hagin donat de violència
intragènere durant el confinament i, en cas d'haver
augmentat, reforçar l’impuls d’estratègies específiques de
detecció i lluita contra aquestes agressions.
g) Intervenir, de manera immediata i mitjançant els
serveis de protecció a la infància i a la joventut o a través de
les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, davant les
denúncies que posin de relleu l’aparició d’actituds
LGTBIfòbiques dintre de l’àmbit familiar.

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1989/20, relativa a aplicació del descompte de resident
al final de la compra dels passatgers, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
G)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar i gestionar amb el Govern
d’Espanya que no s’ajorni més l’aplicació del descompte de
resident al final de la compra dels passatges, de manera que
el Ministeri de Foment imposi i exigeixi a les companyies
aèries demanar la condició de resident al final de
l’adquisició i no al principi per evitar preus diferents i
encariments que perjudiquen als usuaris.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar i gestionar amb el Govern
d’Espanya la presència i la participació actives del Govern
de les Illes Balears a l’Observatori de Preus anunciat pel
Ministeri de Foment, amb l’objectiu de fer un seguiment de
l’evolució dels preus del passatges en els trajectes amb
Balears i, concretament, l’aplicació del descompte de
resident.
A la seu del Parlament, 16 de juny de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president en funcions de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

A la seu del Parlament, 16 de juny de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 8462/20, relativa a mesures específiques per al
col·lectiu LGTBI durant i després del confinament per COVID19, i quedà aprovada la següent:

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 8499/20, relativa a condemna de les pràctiques
racistes i antisemites, amb les esmenes RGE núm. 9459, 9460
i 9461/20, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓ
H)
I)
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix i agraeix la
tasca de tots els professionals implicats en l'atenció a les
persones del col·lectiu LGTBI durant el confinament
provocat per la pandèmia de la COVID-19, tant els que
integren el personal al servei de les administracions
públiques de les Illes Balears com aquells que ho fan des
del tercer sector, inclòs el voluntariat i les associacions
sense ànim de lucre.

1. El Parlament de les Illes Balears condemna i insta el
Govern de les Illes Balears a condemnar qualsevol forma
d'antisemitisme, segons la definició internacionalment
reconeguda de l'Aliança Internacional per al Record de
l'Holocaust de 2016: «l'antisemitisme és una certa percepció
sobre els jueus, que pot expressar-se com a odi cap als
jueus. Les manifestacions retòriques i físiques
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d'antisemitisme estan dirigides a individus jueus o no jueus
i/o les seves propietats, a institucions comunitàries jueves
i instal·lacions religioses».
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durant el confinament provocat per la pandèmia COVID-19,
i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

2. El Parlament de les Illes Balears condemna i insta el
Govern de les Illes Balears a condemnar qualsevol forma
d'antisemitisme, en particular el Moviment «Boicot,
Desinversió i Sancions» i la crida al boicot de productes o
companyies israelians a i científics, artistes o esportistes
israelians pel seu caràcter antisemita i per vulnerar els drets
i les llibertats d'aquestes persones.

J)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre en consideració la realitat d’aquest
repunt del consum de pornografia durant el confinament
provocat per la COVID-19 de cara a treballar-la en els
programes dirigits a infants i joves des de l'àmbit social i
educatiu.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no cedir locals ni atorgar subvencions a
institucions o organitzacions que s'expressin en termes
antisemites.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, als consells insulars i als ajuntaments de la
nostra comunitat autònoma a impulsar programes d'oci
saludable i educació afectivosexual durant el confinament
i les posteriors fases de la pandèmia COVID-19 adreçats a
menors, adolescents i joves per evitar el consum de
pornografia.

4. El Parlament de les Illes Balears defensa i insta el
Govern de les Illes Balears a defensar la igualtat de drets de
tota la ciutadania i a condemnar totes aquelles accions que
menyscabin la igualtat per raó de sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i el Govern de les Illes Balears a intensificar els
controls i la persecució de les activitats d'intercanvi de
vídeos pedòfils i l'explotació de menors amb aquest
propòsit atès el repunt experimentat durant el confinament
provocat per la COVID-19.

5. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
reconeixement a tots els jueus, jueus conversos i
descendents d’aquests que patiren, al llarg de la història de
les Illes Balears però especialment a l’illa de Mallorca, la
repressió antisemita promoguda per una societat i uns
governants que els assassinaren, perseguiren, reprimiren i
estigmatitzaren fins ben entrat el segle XX.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a reforçar les estratègies per desarticular les
xarxes de captació de menors i dones joves per atreure-les
al món de la indústria pornogràfica que aprofitin la seva
feblesa econòmica resultant de l'actual emergència sanitària
i econòmica provocada per la COVID-19.

6. El Parlament de les Illes Balears reconeix i agraeix la
tasca de tos els autors i creadors que des dels diferents
àmbits de la literatura, la història, les arts i qualsevol altra
disciplina, han contribuït i contribueixen a la recuperació de
la memòria de tos els jueus, jueus conversos i descendents
d’aquests que foren reprimits a causa de l’antisemitisme al
llarg de la història de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 16 de juny de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a impulsar, dintre
dels seus àmbits competencials, accions que promoguin la
recuperació de la memòria de tots els jueus, jueus
conversos i descendents d’aquests que foren assassinats,
represaliats i discriminats durant la història de les Illes
Balears a causa de l’antisemitisme ja sigui mitjançant la
promoció d’estudis locals, divulgació, actes institucionals,
reconeixements públics, etc.
A la seu del Parlament, 16 de juny de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
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 11 de juny
de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 8550/20, relativa a augment de l'ús de pornografia

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 12 de març de 2020, rebutjà el Punt 4 de la
Proposició no de llei RGE núm. 1086/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recuperar el consens entorn a
la Llei agrària de les Illes Balears, amb el resultat següent: vots
emesos 10, vots a favor 4, vots en contra 6 i abstencions 0.
Palma, a 1 de juliol de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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La COVID-19 (SARS-CoV-2) és un nou virus, fins fa molt
poc desconegut en patologia humana.
Segons la informació disponible, es transmet de persona a
persona per aire, a través de les gotetes respiratòries de més de
5 micres, quan la persona infectada té simptomatologia, febre,
tos, sensació de manca d'aire, o a través del contacte amb
secrecions de la persona infectada.
Atès que el contacte amb el virus pot afectar entorns
sanitaris i no sanitaris, correspon a les empreses avaluar el risc
d'exposició i seguir les recomanacions emeses pel servei de
prevenció, seguint les pautes i recomanacions realitzades per
les autoritats sanitàries.
En la fase de desescalada cap a una nova normalitat, ens
trobarem en una situació en la qual haurem possiblement de
conviure amb el virus per un cert temps que ara no coneixem
amb exactitud. Fins que les investigacions no posin a disposició
una vacuna que permeti immunitzar la població, ens trobarem
en una situació en la qual haurem d’extremar les precaucions
d’higiene en tots els sectors. Així, mentre ens trobem en
aquesta situació, les mesures preventives contra el contagi
COVID-19 seran de màxima importància com ho serà, també,
el comportament individual de cada persona.
Les mesures específiques en cada tipus d’activitat (treball
en grup, en espais tancats, amb persones majors, d’atenció al
públic, etc.) seran crucials per evitar nous brots. És
imprescindible i necessari que el personal de l’administració
pública estigui format en els riscos i en prevenció enfront de la
pandèmia que estem vivint de la COVID-19, atenent el tipus
d’activitat que desenvolupi, per la protecció dels treballadors
i de les persones que puguin entrar en contacte en l’activitat
laboral, en compliment de les prescripcions previstes a les
ordres ministerials publicades durant l’estat d'alarma. La
prevenció comença amb la informació i la formació.
L’objectiu principal és la formació per garantir la protecció
de tots els treballadors, tenint en compte tant els riscos del
personal propi present en el lloc de treball. Garantir, per una
altre banda la protecció de les persones usuàries de serveis que
presta l’administració pública. Si garantim una bona formació,
garantim la protecció dels treballadors i treballadores i les
persones que hi hagin de tenir contacte.
Per tot açò els grups sotasignats presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir, a traves de l’EBAP i amb coordinació amb la
Conselleria de Salut, cursos de formació en prevenció en el
treball front a la COVID-19.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir diferents itineraris formatius adaptats als
sectors de serveis que presta l’administració pública a les Illes
Balears, per tal de donar formació als empleats públics de
conceptes bàsics com l’origen, els símptomes, l'ús segur del
material de protecció, etc., com mesures a prendre per evitar el
contagi de la COVID-19, depenent de les activitats concretes
que es duguin a terme a cada lloc de feina.

Palma, 15 de maig de 2020
Els portaveus
Maria Pilar Carbonero i Sánchez
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

L)
RGE núm. 8499/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a condemna de pràctiques racistes i antisemites,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.
D'acord amb la definició de treball de l'Aliança
Internacional per al Record de l'Holocaust (IHRA) de 2016,
«l'antisemitisme és una certa percepció sobre els jueus, que pot
expressar-se com a odi cap als jueus. Les manifestacions
retòriques i físiques d'antisemitisme estan dirigides a individus
jueus o no jueus (que estan relacionats amb ells o els secunden)
i/o les seves propietats, a institucions comunitàries jueves i
instal·lacions religioses».
El Parlament Europeu, el juny de 2017, va adoptar la seva
primera resolució sobre la lluita contra l'antisemitisme, inclosa
la definició de treball de l'IHRA que és la que emprem en
aquesta resolució, així com el Parlament de Catalunya que
també va aprovar una Resolució sobre l'antisemitisme el passat
16 de gener de 2020 i adoptà la mateixa definició de treball.
A l'Europa dels valors no existeix una justificació legítima
per a les actituds antisemites. És més, l'antisemitisme ha
demostrat ser una amenaça tant per a les persones jueves com
per a aquests valors, sobre els quals s'assenteixi el projecte
d'integració europeu.
El Parlament Europeu, seguint la protecció d'aquests valors,
el juny de 2017 va adoptar la seva primera resolució sobre la
lluita contra l'antisemitisme, inclosa la definició de treball de
l'IHRA, que és la que emprem en aquesta proposició no de llei.
És inacceptable que l'antisemitisme hagi augmentat en els
últims anys. Ho hem vist recentment amb el boicot que es va
exercir contra la selecció de waterpolo femení d'Israel als
ajuntaments de Molins de Rei i Barcelona, simplement per ser
ciutadanes que lliurement volien representar amb l'esport al seu
país i amb la lamentable complicitat dels ajuntaments
d'aquestes ciutats.
Durant anys, el Moviment «Boicot, Desinversió i Sancions»
(abreujat BDS) ha estat demanant un boicot a Israel, els seus
béns i serveis, i els seus artistes, científics i atletes. És a dir,
ciutadans que no tenen per què estar d'acord amb el govern del
seu país, però sí que volen la seva pàtria, Israel, i lliurement la
promocionen al voltant del món. Les accions del Moviment
BDS no són sol antisionistes, sinó també profundament
antisemites, ja que tant han anat dirigides cap a ciutadans i
productes israelians com cap a tot el jueu, com a mesura de
pressió a aquest estat, com va succeir amb el boicot al cantant
d'Estats Units jueu Matisyahu.
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La crida generalitzada al boicot, en el seu radicalisme, actua
contra els ciutadans israelians i contra la fe jueva en el seu
conjunt.
Sovint, declaracions que es formulen com suposades
crítiques a les polítiques de l'Estat d'Israel, de fet, expressen odi
als jueus i a la seva religió i afecten la ciutadania d'aquest país
que és la que rep el rebuig i el boicot.
Múltiples sentències de tribunals espanyols han condemnat
les accions de suport al boicot BDS perquè representen una
vulneració dels drets fonamentals de la persona. Aquestes
sentències, fermes, coincideixen que s'està vulnerant el dret
fonamental a la igualtat expressat en l'article 14 de la
Constitució Espanyola, mentre suposa una vulneració del dret
a la igualtat.
Molts parlaments europeus, també, han aprovat mocions per
a lluitar contra l'antisemitisme com els d'Àustria, Grècia,
Alemanya o França. Fins ara són ja 18 països que han adoptat
aquesta definició d'antisemitisme i la mateixa ONU ha
recomanat aquesta definició, anant més enllà, en el seu informe
de setembre de 2019, equiparant el BDS (moviment de Boicot,
Desinversió i Sancions) com una forma moderna
d'antisemitisme.
L'actual presidenta de la Comissió Europea Ursula von der
Leyden ha avisat de la necessitat d'estar vigilants i prevenir
l'actual auge de l'antisemitisme a Europa i sobren raons per
assumir un compromís amb la lluita contra l'antisemitisme, com
ja han fet aquestes institucions internacionals.
A més del que precedeix, amb la pandèmia de la
COVID-19, els actes d'antisemitisme han augmentat i les seves
conseqüències s'han agreujat a nivell mundial i europeu,
insinuant la connexió de la comunitat jueva amb la pandèmia
que, tots, estem patint.
Per tot això, es proposa al Parlament adoptar la següentt
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a condemnar qualsevol forma d'antisemitisme, segons
la definició internacionalment reconeguda de l'Aliança
Internacional per al Record de l'Holocaust de 2016:
«l'antisemitisme és una certa percepció sobre els jueus, que pot
expressar-se com a odi cap als jueus. Les manifestacions
retòriques i físiques d'antisemitisme estan dirigides a individus
jueus o no jueus i/o les seves propietats, a institucions
comunitàries jueves i instal·lacions religioses».
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a condemnar qualsevol forma d'antisemitisme, en
particular el Moviment «Boicot, Desinversió i Sancions» i la
crida al boicot de productes o companyies israelianes i
científics, artistes o esportistes israelians pel seu caràcter
antisemita i per vulnerar els drets i llibertats d'aquestes
persones.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no cedir locals ni atorgar subvencions a institucions
o organitzacions que s'expressin en termes antisemites.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar la igualtat de drets de tota la ciutadania i
condemnar totes aquelles accions que menyscabin la igualtat
per raó de sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.
Palma, 15 de maig de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

M)
RGE núm. 8519/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a impuls
a la donació de sang a les Illes Balears, davant la Comissió
de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
Les Illes Balears som una comunitat enormement solidària
tal com hem vist en diverses ocasions.
Els exemples més recents que podríem destacar serien per
exemple el suport massiu a les persones afectades per les greus
inundacions al Llevant de Mallorca o les múltiples iniciatives
ciutadanes arran de l’emergència sanitària vinculada a la
SARS-CoV-2.
Un dels actes més solidaris que podem dur a terme és donar
sang. La donació és imprescindible encara a dia d’avui ja que
és impossible sintetitzar-la als laboratoris. La sang, considerada
un teixit en si mateixa pot ser processada mitjançant diverses
tècniques per aconseguir els productes necessaris que permetin
dur a terme tot un seguit de tipus de transfusions: plasma fresc,
glòbuls vermells, granulòcits, crioprecipitats, concentrats de
factors de coagulació, concentrats de plaquetes,
immunoglobulines, etc.
El tipus de transfusió a fer en cada ocasió vendrà indicat per
la situació que presenti la persona, com per exemple profilaxi
prequirúrgica, pèrdues actives de sang, processos quirúrgics,
obstètrics, infecciosos o malalties oncològiques, entre d’altres.
Els infants també reben transfusions, especialment en
processos oncològics i en situacions de prematuritat. A les
nostres illes calen 200 donacions diàries per donar resposta a
la totalitat de la demanda.
Les donacions a les Illes Balears corresponen en un 87,87%
a persones amb nacionalitat espanyola i la resta és prova de la
solidaritat de persones d’un gran nombre de països. El gènere
i l’edat són factors que influeixen en les donacions de sang.
Segons dades de l'OMS publicats el 2019 el 32% de les
donacions corresponen a dones. A les Illes Balears aquesta
xifra es situa al voltant del 48,9%, i el col·lectiu d'entre 18 i 35
anys és el que se situa en la franja baixa de donacions.
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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

10 de juny del 2020

Iniciativa presentada per
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Joan FERRER I RIPOLL
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : Miquel ENSENYAT I RIUTORT
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Silvia CANO I JUAN (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTA)
Tipus d'iniciativa : ESMENA

Tipus d'esmena : Esmena d'addició

Comissió: COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS
Iniciativa sobre la que es presenta l'esmena:
Expedient núm. 10-2020/PRON-0187, núm. RGE 8499/2020, relativa a Condena de practicas
racistas y antisemitas..
Regulació : Article 182.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Part afectada de l'articulat : Nou punt
Títol de la iniciativa :
Condena de prácticas racistas y antisemitas. Esmena 1.
Contingut de la iniciativa :
ESMENA 1. ADDICIÓ
El Parlament de les Illes Balears expressa el seu reconeixement a tots els jueus, jueus conversos
i descendents d'aquests que patiren, al llarg de la història de les Illes Balears però especialment a
l'illa de Mallorca, la repressió antisemita promoguda per una societat i uns governants que els
assassinaren, perseguiren, reprimiren i estigmatitzaren fins ben entrat el segle XX.
Assabentament grup,

Joan FERRER I RIPOLL

Miquel ENSENYAT I RIUTORT
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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

15 de maig del 2020

Iniciativa presentada per
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Autor/a de la iniciativa : Maxo BENALAL I BENDRIHEM
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO (PORTAVEU TITULAR del GRUP
PARLAMENTARI CIUDADANOS)
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Organ de debat: COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS
Títol de la iniciativa :
Condena de practicas racistas y antisemitas.
Contingut de la iniciativa :
De acuerdo con la definición de trabajo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del
Holocausto (IHRA) de 2016, «el antisemitismo es una cierta percepción sobre los judíos, que
puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas de
antisemitismo están dirigidas a individuos judíos o no judíos (que están relacionados con ellos o
los apoyan) y / o sus propiedades, a instituciones comunitarias judías e instalaciones religiosas».
El Parlamento Europeo, en junio de 2017, adoptó su primera resolución sobre la lucha contra el
antisemitismo, incluida la definición de trabajo del IHRA que es la que empleamos en esta
resolución, así como el Parlamento de Cataluña el cual también aprobó una Resolución sobre el
antisemitismo el pasado 16 de enero de 2020 adoptando la misma definición de trabajo.
En la Europa de los valores no existe una justificación legítima para las actitudes antisemitas. Es
más, el antisemitismo ha demostrado ser una amenaza tanto para las personas judías como para
estos valores, sobre los que se asienta el proyecto de integración europeo.
El Parlamento Europeo, siguiendo la protección de estos valores, en junio de 2017 adoptó su
primera resolución sobre la lucha contra el antisemitismo, incluida la definición de trabajo del
IHRA, que es la que empleamos en esta Proposición no de Ley.
Es inaceptable que el antisemitismo haya aumentado en los últimos años. Lo hemos visto
recientemente con el boicot que se ejerció contra la selección de waterpolo femenino de Israel en
los ayuntamientos de Molins de Rey y Barcelona, simplemente por ser ciudadanas que libremente
querían representar con el deporte a su país y con la lamentable complicidad de los
ayuntamientos de estas ciudades.
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Durante años, el Movimiento «Boicot, Desinversión y Sanciones» (abreviado a BDS) ha estado
pidiendo un boicot a Israel, sus bienes y servicios, y sus artistas, científicos y atletas. Es decir,
ciudadanos que no tienen por qué estar de acuerdo con el gobierno de su país, pero sí quieren a
su patria, Israel, y libremente la promocionan alrededor del mundo. Las acciones del Movimiento
BDS no son solo antisionistas, sino también profundamente antisemitas, puesto que tanto han ido
dirigidas hacia ciudadanos y productos israelíes como hacia todo lo judío, como medida de
presión a ese estado, como sucedió con el boicot al cantante estadounidense judío Matisyahu.
El llamamiento generalizado al boicot, en su radicalismo, actúa contra los ciudadanos israelíes y
contra la fe judía en su conjunto.
A menudo, declaraciones que se formulan como supuestas críticas a las políticas del Estado de
Israel, de hecho, expresan odio a los judíos y su religión y afectan a la ciudadanía de este país
que es la que recibe el rechazo y el boicot.
Múltiples sentencias de tribunales españoles han condenado las acciones de apoyo al boicot BDS
porque representan una vulneración de los derechos fundamentales de la persona. Estas
sentencias, firmes, coinciden en que se está vulnerando el derecho fundamental a la igualdad
expresado en el artículo 14 de la Constitución Española, en tanto en cuanto supone una
vulneración del derecho a la igualdad.

Muchos parlamentos europeos, también, han aprobado mociones para luchar contra el
antisemitismo como los de Austria, Grecia, Alemania o Francia. Hasta ahora son ya 18 países han
adoptado esta definición de antisemitismo y la propia ONU ha recomendado esta definición,
yendo más allá, en su informe de septiembre de 2019, equiparando el BDS (movimiento de
Boicot, Desinversión y Sanciones) como una forma moderna de antisemitismo.
La actual presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyden ha avisado de la necesidad
de estar vigilantes y prevenir el actual auge del antisemitismo en Europa y razones sobran para
asumir un compromiso con la lucha contra el antisemitismo, como ya han hecho estas
instituciones internacionales.
Además de lo que precede, con la pandemia del COVID-19, los actos de antisemitismo han
aumentado y sus consecuencias se han agravado a nivel mundial y europeo, insinuando la
conexión de la comunidad judía con la pandemia que, todos, estamos sufriendo.
Por todo ello, se propone al Parlament adoptar la Proposición no de Ley que sigue:
1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a que condene cualquier
forma de antisemitismo, según la definición internacionalmente reconocida de la Alianza
Internacional para el Recuerdo del Holocausto de 2016, «el antisemitismo es una cierta
percepción sobre los judíos, que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las
manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas a individuos judíos o no judíos
y / o sus propiedades, a instituciones comunitarias judías e instalaciones religiosas».
2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a que condene cualquier
forma de antisemitismo, en particular, el Movimiento «Boicot, Desinversión y Sanciones» y la
llamada al boicot de productos o compañías israelíes y científicos, artistas o deportistas israelíes
por su carácter antisemita y por vulnerar los derechos y libertades de estas personas.
3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a que no ceda locales ni de
subvenciones a instituciones u organizaciones que se expresen en términos antisemitas.
4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a que defienda la igualdad
de derechos de toda la ciudadanía y condene todas aquellas acciones que menoscaben la
igualdad por razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
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Assabentament grup,

Maxo BENALAL I BENDRIHEM
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Marc PÉREZ-RIBAS I
GUERRERO
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