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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D’acord amb l’article 71.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears i el 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, els quals preveuen la possibilitat de convocatòria de sessions
extraordinàries a petició del Govern o d’acord de la Diputació Permanent o del Ple de la Cambra, a
proposta d’una cinquena part dels diputats i les diputades.
Davant de la situació excepcional derivada de l’emergència sanitària COVID‐19, que va comportat la
declaració de l’estat d’alarma per part del Govern de l’Estat Espanyol, es fa evident la necessitat
extraordinària de mantenir la activitat parlamentària més enllà del període ordinari establert pel
reglament de la Cambra.
Atesos els diferents assumptes d’actualitat que requereixen la nostra atenció com a representants
electes dels ciutadans.
Els diputats sotasignants, adscrits els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca sol∙liciten que s’habiliti un període extraordinari de sessions des de la finalització de l’actual
període de sessions i fins el 31 de juliol, que contempli la possibilitat de convocatòria de sessions
extraordinaris per tal que es pugui dur a terme l’estudi, la tramitació i l’aprovació, si per toca, de la
iniciativa següent:
 RGE NÚM. 8711/2020, relatiu a Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents
i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa
en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per palꞏliar els efectes
de la crisi ocasionada per la COVID-19.
A la seu del Parlament, a 10 de juny del 2020
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