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enfront de la suspensió de l'obertura al públic com a conseqüència de les mesures de seguretat sanitàries de la COVID-19. 4938
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AO) RGE núm. 1503/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions
mantingudes amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per tal de tractar la situació de la connectivitat aèria de les Illes
Balears. 4939

AP) RGE núm. 1505/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer pagat a l'EMT
el 2018 per l'antiga cotxera per al Centre Integral de Formació Nàutica. 4939

AQ) RGE núm. 1506/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer pagat a l'EMT
el 2019 per l'antiga cotxera per al Centre Integral de Formació Nàutica. 4939

AR) RGE núm. 1507/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer pagat a l'EMT
el 2020 per l'antiga cotxera per al Centre Integral de Formació Nàutica. 4939

AS) RGE núm. 1510/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL 676/2019,
relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (I). 4939

AT) RGE núm. 1511/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL 676/2019,
relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (II). 4940

AU) RGE núm. 1512/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL 676/2019,
relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (III). 4940

AV) RGE núm. 1513/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL 676/2019,
relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (IV). 4940

AW) RGE núm. 1514/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL 676/2019,
relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (V). 4940

AX) RGE núm. 1522/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions i import
en relació amb el control de la processionària durant el 2020 a Eivissa. 4940

AY) RGE núm. 1523/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions i import
en relació amb el control de la processionària durant el 2020 a Formentera. 4940

AZ) RGE núm. 1524/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions i import
en relació amb el control de la processionària durant el 2020 a Mallorca. 4941

BA) RGE núm. 1525/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions i import
en relació amb el control de la processionària durant el 2020 a Menorca. 4941

BB) RGE núm. 1529/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat del projecte d'enderrocament
de l'antiga terminal portuària de Ciutadella per a la futura construcció del Centre Integrat de Formació Professional d'hoteleria.

4941

BC) RGE núm. 1530/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació per a la construcció
del Centre Integrat de Formació Professional d'hoteleria de Ciutadella. 4941

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 1526/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard de les
consultes oncològiques i les proves de prevenció per a la detecció precoç del càncer. 4941

B) RGE núm. 1614/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a seguiment del compliment de
les condicions de l'OSP a les rutes aèries entre illes. 4942

C) RGE núm. 1615/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei SEPE. 4942

D) RGE núm. 1616/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a SOS
turisme. 4942

E) RGE núm. 1617/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a alumnes amb necessitats especials. 4942
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F) RGE núm. 1618/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern
davant les elevades xifres de desocupació juvenil a les Illes Balears. 4942

G) RGE núm. 1622/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cessament del
subdirector de Cures Assistencials del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr. Carlos Javier Villafáfila. 4942

H) RGE núm. 1624/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació de
càrrecs públics. 4943

I) RGE núm. 1625/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sostenibilitat econòmica
del sector turístic a les Illes Balears davant la pandèmia de la COVID-19. 4943

J) RGE núm. 1626/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a obertura de la
restauració. 4943

K) RGE núm. 1627/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per a
l'eradicació de la processionària del pi a les illes d'Eivissa i Formentera. 4943

L) RGE núm. 1628/21, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abastiment adequat d'aigua
potable a Sineu i Lloret. 4943

M) RGE núm. 1629/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa,
a Menorca, d'un centre per a l'atenció de les persones que pateixen discapacitat física. 4943

N) RGE núm. 1630/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protesta contra l'abús de
la temporalitat en el sector públic. 4944

O) RGE núm. 1631/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols i mesures
adequats per a les residències. 4944

P) RGE núm. 1632/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya SOS
turisme. 4944

Q) RGE núm. 1633/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada del salari als
sanitaris. 4944

R) RGE núm. 1634/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a queixes de la comunitat
educativa per l'educació de la semipresencialitat a les aules. 4944

S) RGE núm. 1635/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a perspectives quant al procés
de vacunació a les Illes Balears. 4944

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1356/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a no-exigència d'estar al corrent de
compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social per tal de ser beneficiari de subvencions per la COVID-19, davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 4945

B) RGE núm. 1359/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creació, atracció i retenció de talent: SOIB i formació, davant
la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència). 4945

C) RGE núm. 1366/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a equiparació de la indemnització per residència del
personal sanitari de les Illes Balears com les Illes Canàries i l'eliminació del català com a requisit d'accés per treballar a la sanitat pública
balear, davant la Comissió de Salut. 4947

D) RGE núm. 1368/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de repartiment de les ajudes FEGA, davant la Comissió
d'Economia. 4948

E) RGE núm. 1396/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a conversió d'un espai
fins ara d'ús públic de l'Aeròdrom de Son Bonet en un camp d'energia solar , davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. 4949

F) RGE núm. 1527/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures de garanties sanitàries i acceleració de la
vacunació per contenir la pandèmia a causa de la COVID-19, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 4949
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 11396/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
de selecció d'un/a director/a de recursos humans d'SFM (3). 4951

B) A les Preguntes RGE núm. 11454 a 11477/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a proves PCR a Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca els mesos de març a juliol de 2020. 4952

C) A les Preguntes RGE núm. 11478 a 11483/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a estoc de proves PCR que tenia la conselleria els mesos de març a agost de 2020. 4952

D) A la Pregunta RGE núm. 11501/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència dels casos de rebrots de la COVID-19 en l'edat dels pacients. 4952

E) A la Pregunta RGE núm. 13619/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comunicació de resultats de proves PCR a Eivissa durant els caps de setmana. 4952

F) A la Pregunta RGE núm. 14416/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
realització de proves test de detecció de la COVID-19 a oficines de farmàcia de les Illes Balears davant la situació de la segona onada
de COVID-19. 4953

G) A la Pregunta RGE núm. 14771/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contractació per part del Servei de Salut de les Illes Balears de personal sanitari i qualsevol altra categoria destinats al reforç per la
COVID-19 en l'estratègia de contenció i posterior prevenció de rebrots. 4953

H) A la Pregunta RGE núm. 14970/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adquisició
d'un aparell d'ecografia a l'Hospital Mateu Orfila (7). 4953

I) A la Pregunta RGE núm. 14987/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
conclusions de l'informe de la comissió d'experts sobre l'explotació sexual infantil a Mallorca (2). 4953

J) A la Pregunta RGE núm. 15046/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a garantia de pagament de les subvencions del programa Moves II (2). 4953

K) A la Pregunta RGE núm. 15104/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
desproveïment de les farmàcies a les Illes Balears de dosis de vacuna de la grip per monopolització d'adquisició des del Servei de Salut,
Conselleria de Salut. 4953

L) A la Pregunta RGE núm. 15105/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
unitats i tipus de vacuna contra la grip adquirides pel Govern de les Illes Balears davant la campanya 2020-2021 que s'inicia el 19
d'octubre de 2020. 4954

M) A la Pregunta RGE núm. 15167/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a producció d'energia renovable. 4954

N) A la Pregunta RGE núm. 15168/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a potència d'energia renovable a les Balears. 4954

O) A la Pregunta RGE núm. 15245/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions específiques dutes a terme en referència al Pla funcional de renovació/reforma del servei d'Urgències de l'Hospital Comarcal
d'Inca, d'acord amb l'anunciat pel Govern l'octubre de 2017. 4954

P) A la Pregunta RGE núm. 15246/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions específiques dutes a terme en referència al Pla funcional de renovació/reforma del servei d'Urgències de l'Hospital Comarcal
d'Inca, d'acord amb l'anunciat pel Govern l'octubre de 2017. 4954

Q) A la Pregunta RGE núm. 15247/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions específiques dutes a terme en referència al Pla funcional de renovació/reforma del servei d'Urgències de l'Hospital Comarcal
d'Inca, d'acord amb l'anunciat pel Govern l'octubre de 2017. 4955

R) A la Pregunta RGE núm. 15289/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nombre de professionals sanitaris i sociosanitaris atesos des del servei especial d'atenció i suport psicològic per conseqüències de la
crisi COVID-19 en el desenvolupament de la seva jornada laboral d'atenció als pacients (I). 4955
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S) A la Pregunta RGE núm. 15290/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nombre de professionals sanitaris i sociosanitaris atesos des del servei especial d'atenció i suport psicològic per conseqüències de la
crisi COVID-19 en el desenvolupament de la seva jornada laboral d'atenció als pacients (II). 4955

T) A les Preguntes RGE núm. 15373 a 15376/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
quantitat de policies locals interins a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca durant el 2017. 4955

U) A les Preguntes RGE núm. 15377 a 15380/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
quantitat de policies locals interins a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca durant el 2018. 4955

V) A les Preguntes RGE núm. 15381 a 15384/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
quantitat de policies locals interins a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca durant el 2019. 4956

W) A les Preguntes RGE núm. 15385 i 15386/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
quantitat de policies locals interins a Eivissa i a Formentera durant el 2020. 4956

X) A les Preguntes RGE núm. 15387 i 15388/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
quantitat de policies locals interins a Mallorca i a Menorca durant el 2020. 4956

Y) A la Pregunta RGE núm. 15395/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
convocatòria dels bons tecnològics. 4956

Z) A les Preguntes RGE núm. 15396 a 15398/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a joves
estudiants que han retornat gràcies al Pla Retorn de talent els anys 2018, 2019 i 2020. 4956

AA) A la Pregunta RGE núm. 15407/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
consulta preliminar del Mercat, propostes innovadores enfront de la COVID-19. 4957

AB) A la Pregunta RGE núm. 15411/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a targetes
sanitàries a la Unitat Bàsica de Salut de Sant Joan de Labritja. 4957

AC) A la Pregunta RGE núm. 15426/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a proveïdors amb els quals s'han realitzat contractacions verbals per part de la Conselleria de Salut i Consum. 4957

AD) A la Pregunta RGE núm. 15427/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a actuacions i mesures adoptades per la Conselleria de Salut i Consum davant les recomanacions i/o advertències per part del Consell
Consultiu i la Sindicatura de Comptes sobre l'ús generalitzat i/o habitual de la "·contractació verbal" (mesura excepcional de
contractació). 4957

AE) A la Pregunta RGE núm. 15428/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a pagaments efectuats als proveïdors de la Conselleria de Salut i Consum en virtut de "contractes verbals". 4960

AF) A la Pregunta RGE núm. 15429/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
als contractes verbals i la revisió d'ofici per part de la Conselleria de salut i Consum de medicaments i altres productes. 4960

AG) A la Pregunta RGE núm. 15442/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
controls de la situació econòmica de les persones perceptores d'ajudes econòmiques (1). 4960

AH) A la Pregunta RGE núm. 15443/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
controls de la situació econòmica de les persones perceptores d'ajudes econòmiques (2). 4961

AI) A la Pregunta RGE núm. 15444/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
del Govern rebudes per part de la banda de carteristes desarticulada en el marc de l'operació "Bucarest". 4961

AJ) A les Preguntes RGE núm. 15463 a 15465/20, de la diputada María salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a 72 milions per ajudar 30.000 treballadors (1 a 3). 4961

AK) A la Pregunta RGE núm. 15483/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a tests de diagnòstic COVID-19 (PCR, antígens) realitzats a les residències de persones majors tant de gestió pública com privada a
les Illes Balears. 4961

AL) A la Pregunta RGE núm. 15484/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a tests de diagnòstic COVID-19 (PCR, antígens) realitzats a les residències i als centres de persones en situació de discapacitat tant de
gestió pública com privada a les Illes Balears. 4961
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AM) A la Pregunta RGE núm. 15485/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a centres hospitalaris i sanitaris de la xarxa de salut privada de les Illes balears als quals el Servei de Salut ha concertat i derivat la
realització de proves diagnòstiques, de consulta especialitzada i cirurgies des de l'inci de la pandèmia COVID-19. 4961

AN) A les Preguntes RGE núm. 15524 a 15526/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a nombre de places ofertes, inscrits i alumnes que han finalitzat els cursos del SOIB i la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020. 4962

AO) A la Pregunta RGE núm. 15527/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a entitats responsables dels cursos del SOIB i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020.

4962

AP) A la Pregunta RGE núm. 15528/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nivell d'inserció laboral dels alumnes dels cursos del SOIB i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant els anys
2018, 2019 i 2020. 4962

AQ) A la Pregunta RGE núm. 15529/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pressupost de les iniciatives educatives del SOIB i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant els anys 2018, 2019
i 2020. 4962

AR) A la Pregunta RGE núm. 15530/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a criteris que s'ha seguitr per sleccionar els professors que impartiren els cursos del SOIB i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme
i Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020. 4962

AS) A la Pregunta RGE núm. 15534/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pressupost de les iniciatives formatives que es pensen dur a terme amb la inversió de 72 milions per beneficiar 30.000 treballadors.

4963

AT) A la Pregunta RGE núm. 15542/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a efectes contaminants derivats de la limitació generalitzada de velocitat a 30 km/h. 4963

AU) A la Pregunta RGE núm. 15573/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a autoritzacions per netejar trams de torrent dins finques privades durant l'any 2019. 4963

AV) A la Pregunta RGE núm. 15582/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a reobertura de la Unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA), Servei de Salut de les Illes Balears. 4963

AW) A les Preguntes RGE núm. 15592 i 15601/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a peticions d'ajudes a autònoms a Eivissa. 4964

AX) A la Pregunta RGE núm. 15593/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a recursos facilitats pel Govern als ajuntaments de les Illes Balears per al compliment de les normes i restriccions establertes amb motiu
del nou estat d'alarma decretat. 4964

AY) A la Pregunta RGE núm. 15595/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a paralització de la venda de places per a estades turístiques a habitatges unifamiliars. 4965

AZ) A les Preguntes RGE núm. 15621 a 15624/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
pressupost, ubicació, origen del finançament i terminis d'execució del Parc BIT Eivissa. 4965

BA) A la Pregunta RGE núm. 15686/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a UBS, unitats bàsiques de salut, que romanen tancades a les Illes Balears durant la primera onada de la COVID. 4965

BB) A la Pregunta RGE núm. 15687/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a UBS, unitats bàsiques de salut, operatives/tancades a les Illes Balears durant la segona onada de la COVID. 4965

BC) A les Preguntes RGE núm. 15694 a 15697/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relatives a nombre de mamografies fetes des de gener de 2020 fins ara i des de gener fins a octubre de 2019 a les Illes
Balears; a periodicitat de les mamografies i a canvi de criteri en la programació de la citació de mamografies. 4966

BD) A la Pregunta RGE núm. 15698/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'UBS que romanen encara tancades. 4966
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BE) A la Pregunta RGE núm. 15699/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a disminució d'activitat en algunes UBS. 4966

BF) A la Pregunta RGE núm. 15703/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informació
en relació amb l'aplicació de la disposició final setzena del Decret llei 8/2020. 4966

BG) A les Preguntes RGE núm. 15707 a 15711/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a projectes posats en marxa grpacies al Decret 8/2020 (1 a 5). 4967

BH) A la Pregunta RGE núm. 15728/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a estudi sobre "la prostitució, la tracta i l'explotació sexual a les Illes Balears", encarregat per l'IBDona i elaborat per un equip dirigit
per la UIB. 4968

BI) A la Pregunta RGE núm. 15742/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació pert residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa i Formentera
el 2017. 4968

BJ) A la Pregunta RGE núm. 15771/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema Policia
XPO. 4968

BK) A les Preguntes RGE núm. 15784 i 15785/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a criteris de realització o denegació de testat prova PCR establerts des del servei de Salut de les Illes Balears als hospitals i
a  no-realització de test PCR a pacients ingressats a hospitals de les Illes Balears. 4968

BL) A les Preguntes RGE núm. 15791 i 15792/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
inspeccions laborals planificades per al pròxim 2021 a empreses del sector de l'economia de plataforma i a expedients sancionadors
de la Inspecció de Treball interposats a les esmentades empreses. 4968

BM) A la Pregunta RGE núm. 15869/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a constància de la renúncia a la utilització d'explosius de l'empresa promotora de la pedrera d'Establiments. 4969

BN) A la Pregunta RGE núm. 15870/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a constància de la modificació del projecte per reobrir l'activitat a la pedrera d'Establiments. 4969

BO) A la Pregunta RGE núm. 15918/20, de la diputada Maríua Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats abonades a ADEAC per part del Govern de les Illes balears de 2010 a 2020. 4969

BP) A la Pregunta RGE núm. 15925/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació
de membres del Govern, alts càrrecs i personal eventual que acompanyaven la presidenta del Govern el passat 7 d'octubre de 2020.  

4969

BQ) A la Pregunta RGE núm. 15951/20, de la diputada Maria Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compra del solar de Dalt Vila. 4969

BR) A les Preguntes RGE núm. 15958 a 15961/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a polígon logístic a Mallorca (I a IV). 4970

BS) A la Pregunta RGE núm. 16031/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a suspensió del tractament de diàlisi per a pacients residents a Formentera a l'Hospital de Formentera. 4970

BT) A la Pregunta RGE núm. 16033/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a servei de suport assistencial psicològic als treballadors sanitaris, sociosanitaris (zeladors, tècnics d'emergències, tècnics de cures
d'infermeria, infermers/es, facultatius ...) a conseqüència de la situació  provocada per la COVID-19 a l'àmbit del desenvolupament de
la seva professió. 4970

BU) A la Pregunta RGE núm. 16128/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a cessament del cap de la UCI de l'Hospital Mateu Orfila. 4970

BV) A la Pregunta RGE núm. 16168/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a publicació d'una edició escrita del contingut del programa IB3 "Memòria Negra", a través de l'Editorial Moll. 4970

BW) A la Pregunta RGE núm. 16169/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
destitució del cap de la UCI de l'Hospital Mateu Orfila. 4971
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BX) A la Pregunta RGE núm. 16171/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
vacants de facultatius de cardiologia, rehabilitació, hematologia i digestologia a l'Hospital Mateu Orfila. 4971

BY) A la Pregunta RGE núm. 16172/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cites
previstes del servei de cardiologia de l'Hospital Mateu Orfila per als mesos de novembre, desembre i gener. 4971

BZ) A la Pregunta RGE núm. 16177/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a coneixement previ
de la Conselleria de Salut del cessament del cap de servei de medicina intensiva de l'Hospital Mateu Orfila. 4971

CA) A la Pregunta RGE núm. 16178/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius del
cessament del cap de servei de medicina intensiva de l'Hospital Mateu Orfila. 4971

CB) A la Pregunta RGE núm. 16179/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avaluació dels
motius del cessament del cap de servei de medicina intensiva de l'Hospital Mateu Orfila. 4971

CC) A les Preguntes RGE núm. 16192 a 16196/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a recinte firal de Marratxí (1 a 5). 4971

CD) A la Pregunta RGE núm. 16227/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a substitucions de metges en quarantena per la COVID-19. 4972

CE) A la Pregunta RGE núm. 16287/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a redacció del projecte del segon PAC de Manacor. 4972

CF) A la Pregunta RGE núm. 16303/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inici de la campanya de vacunació contra la COVID-19. 4972

CG) A la Pregunta RGE núm. 16331/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a proves realitzades per al diagnòstic COVID-19 tipus PCR i tipus antígens a les Illes Balears. 4972

CH) A la Pregunta RGE núm. 16332/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a edat d'incidència en la població diagnosticada de COVID-19 a la població de les Illes Balears des de l'inici de la considerada segona
onada. 4972

CI) A la Pregunta RGE núm. 17558/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions
de servei publicades i retirades abans de la resolució a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. 4972

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 1509/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra.
Marta Lliteras, coordinadora de la delegació a Balears de l'Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, sobre la tasca que fan
des de l'associació per impulsar l'esport femení i lluitar contra les desigualtats. 4973

B) RGE núm. 1518/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Tatiana Ferreira, presidenta
i fundadora de l'Associació Deporte para la Igualdad sobre la situació actual de l'esport femení i les actuacions de suport a l'esport
femení que es porten a terme actualment. 4973

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1419/21. 4973

B) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 13742/20. 4973

C) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 16093/20. 4973

D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 15/20. 4974

E) Sol·licitud de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre l'aplicació del protocol de vacunació contra la COVID-19
a la comunitat autònoma de les Illes Balears (RGE núm. 1474/21). 4974

F) Escrit RGE núm. 1466/21, de 12 diputats de la cambra adscrits al Grup Parlamentari Popular, que sol·licita que s'insti al director
de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a iniciar les actuacions d'investigació en relació amb la
presumpta actuació irregular en el procés de vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears, en el transcurs del qual diversos càrrecs
polítics, personal directiu i personal eventual de les Illes Balears, així com directius, gerents i responsables dels diferents hospitals



BOPIB núm. 87 -  12 de febrer de 2021 4929

públics de les Illes Balears haurien incomplert l'establert en els protocols de vacunació contra la COVID-19, sent vacunats per davant
de les persones que figuren com a prioritàries a l'esmentat protocol. 4974

G) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE núm. 10296/19. 4974

H) Tramitació pel procediment ordinari per a la Interpel·lació RGE núm. 1140/21. 4974

4. INFORMACIONS

A) Canvis a diverses comissions per part del Grup Parlamentari Mixt 4974

B) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. José Javier Bonet Díaz com a personal eventual adscrit
funcionalment al Grup Parlamentari Popular. 4975
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 de novembre de 2020, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 10843/20, relativa
a malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i la COVID-
19, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears constata la dificultat
dels pacients amb diagnòstic MPOC per adaptar-se a la
situació sociosanitària provocada amb motiu de la
pandèmia COVID-19. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, a través
de la Conselleria de Salut i Consum que tingui en
consideració les especials conseqüències de la COVID-19
en els pacients MPOC i adopti les mesures oportunes i
específiques per a aquests pacients, a més de dur a terme
actuacions encaminades a la visualització de la malaltia i la
sensibilització i la informació de la ciutadania.

A la seu del Parlament, 2 de febrer de 2021
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 de novembre de 2020, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 16094/20, relativa
a creació i impuls de l'Agència de Salut Pública de les Illes
Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear l'Agència de Salut Pública de les Illes
Balears com a organisme públic autònom capaç d'oferir
respostes als reptes actuals i futur de la Salut Pública. 

2. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern de
les Illes Balears a potenciar, a través de l'Agència de Salut
Pública de les Illes Balears la vigilància, la prevenció, la
promoció i el control de les polítiques de Salut Pública.

3. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que prevegi en el si de l'Agència de Salut
Pública de les Illes Balears, la creació d'un comitè d'alertes
sanitàries encarregat de vigilar, analitzar i prendre decisions
anticipades que seran de suport a la presidenta i al Govern
de les Illes Balears per conèixer en tot moment l'estat de la
situació i l'evolució d'una crisi de salut pública i d'aquesta
manera protegir la població.

A la seu del Parlament, 1 de desembre de 2020
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
No-acord de compareixença urgent de la consellera de

Salut i Consum sobre l'alarma social creada per les
informacions publicades a mitjans de comunicació que
confirmen irregularitats en procediments de contractació
(RGE núm. 15413/20).

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 de novembre de 2020, rebutjà, per 4 vots a
favor, 6 en contra i 2 abstencions, la sol·licitud de
compareixença esmentada, presentada pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença urgent del director general del

Servei de Salut de les Illes Balears sobre la situació actual
i les mesures previstes a curt i a mitjà termini per fer front
a la COVID-19 al Servei d'Atenció Primària (RGE núm.
15689/20).

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 de novembre de 2020, aprovà, per assentiment,
recaptar la compareixença esmentada.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

C)
Empat a la votació del punt 3 de la Proposició no de llei

RGE núm. 10843/2020.

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 25 de novembre de 2020, queda empatat,
després de les tres votacions reglamentàries, el punt 3 de la
proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a malaltia pulmonar
obstructiva crònica (MPOC) i COVID-19; per la qual cosa,
conformement amb l'article 101.3 del Reglament de la cambra,
la votació d'aquest punt serà dirimida en el Ple.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de febrer de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1519/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a climatització a les aules dels centres educatius de
les Illes Balears, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
1029/21.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
1029/21, relativa a política general del Govern de les Illes
Balears en relació amb la climatització de les aules dels centres
educatius de les Illes Balears, la moció següent.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar la revisió urgent de les instal·lacions
de tots els centres educatius de la xarxa pública (tant de
titularitat pública com de titularitat privada sostinguts amb fons
públics) per adequar les calderes i els aparells de calefacció i
resoldre els problemes de fred ocasionats per les baixes
temperatures, goteres, humitats i la necessària ventilació dels
espais tancats que perjudiquen l’assistència dels alumnes durant
els mesos d’hivern, donant compliment a les condicions
tèrmiques establertes a la normativa de prevenció docent i
laboral.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar i supervisar la instal·lació i el
funcionament d’aparells de control de la concentració de diòxid
de carboni així com de filtres complementaris de purificació de
l’aire, a tots els espais tancats dels centres educatius (com

aules, menjadors, biblioteques i sales de professorat), per
garantir la correcta aplicació dels protocols sanitaris de forma
compatible amb la seva climatització.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar públicament les actuacions de revisió
i adequació de la climatització i purificació de l’aire efectuades
en els centres educatius en compliment d’aquesta proposta, per
a la informació de tots els docents, alumnes i famílies.

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de febrer de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1353/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocol de vacunació COVID-19 a les Illes Balears (1).

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

Davant la situació d'indignació per part de la ciutadania, en
conèixer-se notícies que hi ha hagut responsables polítics que
s'han pogut saltar de manera privilegiada la preferència de
perfils personals i col·lectius com a població diana en els grups
de la 1a fase de vacunació, des de quina data i a través de quin
mitjà, espai web, format informatiu, per informar la ciutadania
té exposat i en exposició pública el Govern de les Illes Balears,
el protocol/els protocols que determinen els perfils i col·lectius
distribuïts en els grups per a la vacunació en diferents fases?

Palma, a 1 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 1354/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocol de vacunació COVID-19 a les Illes Balears (2).

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

Respecte de la comprovació de perfils i col·lectius adscrits
als grups preferents de vacunació de la COVID-19 en la 1a fase
i successives:

1. Quina autoritat, òrgan directiu o personal facultatiu/sanitari
determina, assigna i comprova la inclusió en els llistats de
programació diària de vacunació, de cada subjecte individual
d'acord amb els grups establerts a les fases del
protocol/estratègia establerta pel ministeri?

2. Quina atribució, empara i protocol té el càrrec directiu, el
professional sanitari i/o el corresponent empleat públic, per
indicar que no sigui vacunat un subjecte a qui no correspon per
estar fora dels perfils i grups determinats en les fases de
l'estratègia vacunació COVID-19?

Palma, a 1 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 1375/21, del diputat Miquel Ensenyat i

Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a Pla d'implementació de la PrEP contra l'VIH a
les Illes Balears.

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

Quan està previst començar la distribució de la PrEP contra
l'VIH a les Illes Balears?

Des d'on i de quina forma es farà aquesta distribució?

Palma, a 2 de febrer de 2021
El diputat
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 1376/21, del diputat Joan Josep Mas i

Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a ampliacions d'hotels a Mallorca.

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

Quin és el nombre d'hotels de Mallorca que es poden acollir
a l'article 7 de la Llei 2/2020 que ja han dut a terme
ampliacions per l'aplicació de la llei esmentada, però no han
exhaurit els límits de superfície edificada i d'ocupació
permesos?

Palma, a 2 de febrer de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores

E)
RGE núm. 1378/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
peticions de reconeixement a la dependència a Menorca
pendents de valoració per la Conselleria d'Assumptes
Socials.

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

Quantes peticions de reconeixement a la dependència a
Menorca estan pendents de valoració per la Conselleria
d'Assumptes Socials?

Es demana especificació de les peticions dels vuit municipis
de Menorca.

Palma, a 2 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

F)
RGE núm. 1379/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llista d'espera per a la valoració de les peticions de
reconeixement a la dependència a Menorca.

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

Quina és la llista d'espera per a la valoració de
reconeixement a la dependència a Menorca?

Es demana especificació de les peticions dels vuit municipis
de Menorca.

Palma, a 2 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

G)
RGE núm. 1380/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients de reconeixement de la dependència a Menorca
tramitats per la Conselleria d'Assumptes Socials durant el
2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants expedients de reconeixement de la dependència a
Menorca va tramitar la Conselleria d'Assumptes Socials durant
el 2020?

Es demana especificació dels expedients per municipis.

Palma, a 2 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

H)
RGE núm. 1381/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients de reconeixement de la dependència a Menorca
tramitats per la Conselleria d'Assumptes Socials durant el
2019.

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

Quants expedients de reconeixement de la dependència a
Menorca va tramitar la Conselleria d'Assumptes Socials durant
el 2019?

Es demana especificació dels expedients per municipis.

Palma, a 2 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 1382/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llista d'espera, a Menorca, de les peticions de
reconeixement a la dependència.

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

Quina és la llista d'espera, a Menorca, de les peticions de
reconeixement a la dependència?

Es demana especificació dels expedients per municipis.

Palma, a 2 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

J)
RGE núm. 1383/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
termini entre la valoració del reconeixement a la
dependència a Menorca i el pagament de la prestació
econòmica.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el termini entre la valoració del reconeixement a la
dependència a Menorca i el pagament de la prestació
econòmica?

Es demana especificació dels expedients per municipis.

Palma, a 2 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 1384/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
motiu del retard en la tramitació i la resolució de les
peticions de reconeixement de la dependència a Menorca.

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

Quin és el motiu del retard en la tramitació i la resolució de
les peticions de reconeixement de la dependència a Menorca?

Palma, a 2 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 1385/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
equip que s'encarrega a Menorca de gestionar i tramitar les
sol·licituds de reconeixement a la dependència.

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

Quins professionals formen actualment l'equip que
s'encarrega a Menorca  de gestionar i tramitar les sol·licituds de
reconeixement a la dependència?

Palma, a 2 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

M)
RGE núm. 1386/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació de l'equip que s'encarrega a Menorca de gestionar
i tramitar les sol·licituds de reconeixement a la
dependència.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Considera el Govern de les Illes Balears que està ben dotat,
amb professionals i recursos, l'equip que gestiona, a Menorca, 
les sol·licituds de reconeixement a la dependència?

Palma, a 2 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 1387/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de l'equip que s'encarrega a Menorca de
gestionar i tramitar les sol·licituds de reconeixement a la
dependència.

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

Té intenció el Govern de les Illes Balears d'ampliar l'equip
que gestiona, a Menorca, les sol·licituds de reconeixement a la
dependència?

Palma, a 2 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 1388/21, del diputat Pablo Jesús Jiménez i

Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a gestió del tramvia que connectarà el centre de
Palma amb Son Espases.

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

Serà l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca
l'encarregada de gestionar el tramvia que unirà el centre de
Palma amb Son Espases?

Palma, a 2 de febrer de 2021
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández

P)
RGE núm. 1408/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a import total no executat del pressupost de la Direcció
General de Turisme de 2020 (1).

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

Quin és l'import total no executat del pressupost de la
Direcció general de Turisme de 2020 concretament del

Programa 751B promoció turística i 751C Ordenació del sector
i redefinició del model turístic?

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Q)
RGE núm. 1409/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a import total no executat del pressupost de la Direcció
General de Turisme de 2020 (2).

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

Quin és l'import total no executat de cadascuna de les
actuacions, projectes, mesures, programes, etc., del pressupost
de la Direcció general de Turisme de 2020?, feu una relació
detallada de cadascun.

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

R)
RGE núm. 1410/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a import total no executat del pressupost de la Direcció
General de Turisme de 2020 (3).

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

A què s'ha dedicat cadascuna de les partides no executades
del pressupost de la Direcció general de Turisme de 2020?

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

S)
RGE núm. 1428/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a despeses de
l'Ibsalut en despeses de desplaçament de pacients i
acompanyants l'any 2017.

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

Quan va pagar l'Ibsalut en despeses de desplaçament de
pacients i acompanyants l'any 2017? Sol·licitat, d'una banda, la
quantitat total; i, d'una altra, la quantitat desglossada per
agències de viatges que han gestionat les reserves.
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Palma, a 3 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

T)
RGE núm. 1429/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a despeses de
l'Ibsalut en despeses de desplaçament de pacients i
acompanyants l'any 2018.

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

Quan va pagar l'Ibsalut en despeses de desplaçament de
pacients i acompanyants l'any 2018? Sol·licitat, d'una banda, la
quantitat total; i, d'una altra, la quantitat desglossada per
agències de viatges que han gestionat les reserves.

Palma, a 3 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

U)
RGE núm. 1430/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a despeses de
l'Ibsalut en despeses de desplaçament de pacients i
acompanyants l'any 2019.

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

Quan va pagar l'Ibsalut en despeses de desplaçament de
pacients i acompanyants l'any 2019? Sol·licitat, d'una banda, la
quantitat total; i, d'una altra, la quantitat desglossada per
agències de viatges que han gestionat les reserves.

Palma, a 3 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

V)
RGE núm. 1432/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació del projecte licitat pel Govern per a l'aplicació
informàtica per a l'accés als interiors dels bars i
restaurants.

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

En quina situació es troba el projecte licitat pel Govern de
l'aplicació automàtica i contingut del codi QR per controlar
l'accés dels clients a l'interior dels bars i restaurants, amb
l'objectiu de poder rastrejar possibles contagis de la COVID-
19?

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

W)
RGE núm. 1433/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació informàtica per a l'accés als interiors dels bars
i restaurants a l'illa d'Eivissa.

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

Pel que fa al control licitat pel Govern de l'aplicació
automàtica i contingut del codi QR per controlar l'accés dels
clients a l'interior dels bars i restaurants, amb l'objectiu de
poder rastrejar possibles contagis de la COVID-19:

Quants establiments no han incorporat a l'illa d'Eivissa?

Quants casos s'han detectat a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

X)
RGE núm. 1434/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació informàtica per a l'accés als interiors dels bars
i restaurants a l'illa de Formentera.

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

Pel que fa al control licitat pel Govern de l'aplicació
automàtica i contingut del codi QR per controlar l'accés dels
clients a l'interior dels bars i restaurants, amb l'objectiu de
poder rastrejar possibles contagis de la COVID-19:

Quants establiments no han incorporat a l'illa de
Formentera?

Quants casos s'han detectat a l'illa de Formentera?

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Y)
RGE núm. 1435/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació informàtica per a l'accés als interiors dels bars
i restaurants a l'illa de Mallorca.

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

Pel que fa al control licitat pel Govern de l'aplicació
automàtica i contingut del codi QR per controlar l'accés dels
clients a l'interior dels bars i restaurants, amb l'objectiu de
poder rastrejar possibles contagis de la COVID-19:

Quants establiments no han incorporat a l'illa de Mallorca?

Quants casos s'han detectat a l'illa de Mallorca?

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Z)
RGE núm. 1436/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació informàtica per a l'accés als interiors dels bars
i restaurants a l'illa de Menorca.

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

Pel que fa al control licitat pel Govern de l'aplicació
automàtica i contingut del codi QR per controlar l'accés dels
clients a l'interior dels bars i restaurants, amb l'objectiu de
poder rastrejar possibles contagis de la COVID-19:

Quants establiments no han incorporat a l'illa de Menorca?

Quants casos s'han detectat a l'illa de Menorca?

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AA)
RGE núm. 1437/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions a l'illa d'Eivissa en relació amb les ajudes per a
la compra de mesuradors de CO2 per al sector de la
restauració.

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

Quantes peticions hi ha hagut a l'illa d'Eivissa referents a les
ajudes que es van anunciar de 800 euros per a la compra de
mesuradors de CO2 dirigides al sector de restauració? Indicau-
ne la data del registre d'entrada. Quantes se n'han concedit i
data de concessió. Quantes s'han pagat i data de pagament.

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AB)
RGE núm. 1438/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions a l'illa de Formentera en relació amb les ajudes
per a la compra de mesuradors de CO2 per al sector de la
restauració.

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

Quantes peticions hi ha hagut a l'illa de Formentera
referents a les ajudes que es van anunciar de 800 euros per a la
compra de mesuradors de CO2 dirigides al sector de
restauració? Indicau-ne la data del registre d'entrada. Quantes
se n'han concedit i data de concessió. Quantes s'han pagat i data
de pagament.

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AC)
RGE núm. 1439/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions a l'illa de Mallorca en relació amb les ajudes per
a la compra de mesuradors de CO2 per al sector de la
restauració.

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

Quantes peticions hi ha hagut a l'illa de Mallorca referents
a les ajudes que es van anunciar de 800 euros per a la compra
de mesuradors de CO2 dirigides al sector de restauració?
Indicau-ne la data del registre d'entrada. Quantes se n'han
concedit i data de concessió. Quantes s'han pagat i data de
pagament.

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AD)
RGE núm. 1440/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions a l'illa de Menorca en relació amb les ajudes per
a la compra de mesuradors de CO2 per al sector de la
restauració.

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

Quantes peticions hi ha hagut a l'illa de Menorca referents
a les ajudes que es van anunciar de 800 euros per a la compra
de mesuradors de CO2 dirigides al sector de restauració?
Indicau-ne la data del registre d'entrada. Quantes se n'han
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concedit i data de concessió. Quantes s'han pagat i data de
pagament.

Palma, a 3 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AE)
RGE núm. 1441/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la
PNL 8791/2020 (I).

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

Ha donat compliment el Govern, durant l'any 2020, al
mandat de destinar els diners que estaven prevists per al
programa interilles de desplaçaments a les competicions a
l'àmbit de les Illes Balears, a donar suport al teixit associatiu
esportiu de les Illes Balears, derivat del segon punt d'acord de
la PNL 8791/2020, aprovada l'1 de juliol de 2020 pel
Parlament?

Palma, a 3 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AF)
RGE núm. 1442/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la
PNL 8791/2020 (II).

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

Ha donat compliment el Govern, durant l'any 2020, al
mandat de destinar els diners que estaven prevists per al
programa de les Finals Balears de l'Esport en edat escolar als
clubs esportius que tenen categories en edat escolar, derivat del
segon punt d'acord de la PNL 8791/2020, aprovada l'1 de juliol
de 2020 pel Parlament?

Palma, a 3 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AG)
RGE núm. 1443/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la
PNL 8791/2020 (III).

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

Ha donat compliment el Govern, durant l'any 2020, al
mandat de destinar els diners que el Govern tenia previst
destinar de forma directa o a través de la Fundació per a
l'Esport Balear al patrocini d'esdeveniments esportius que s'han
cancel·lat i que no es preveu que es puguin celebrar durant el
2020, a donar suport a clubs i empreses, amb l'objectiu de
finançar despeses directament vinculades a l'esdeveniment, tot
i que aquest s'hagi suspès, derivat del segon punt d'acord de la
PNL 8791/2020, aprovada l'1 de juliol de 2020 pel Parlament?

Palma, a 3 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AH)
RGE núm. 1467/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a execució de la nova residència d'Andratx.

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

En quin moment de la tramitació es troba l'execució de la
nova residència d'Andratx?

Palma, a 4 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

AI)
RGE núm. 1468/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a inici de les obres de la nova residència d'Andratx.

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

Quina previsió hi ha per iniciar les obres de la nova
residència d'Andratx?

Palma, a 4 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

AJ)
RGE núm. 1469/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a redacció del projecte de la nova residència
d'Andratx.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Està comanada i, en cas que sigui necessària, preparada la
contractació de la redacció del projecte de la nova residència
d'Andratx?

Palma, a 4 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

AK)
RGE núm. 1470/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a conveni amb l'Ajuntament d'Andratx per
finançar les obres de la nova residència d'Andratx.

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

Té previst el Govern firmar un conveni amb l'Ajuntament
d'Andratx per finançar les obres de la nova residència
d'Andratx?

Palma, a 4 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

AL)
RGE núm. 1500/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ajudes a pacients amb discapacitat i als seus
familiars/acompanyants que han de desplaçar-se a la
península per a tractaments mèdics.

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

Persones amb discapacitat acompanyades de familiars/afins
han de traslladar-se a la península per rebre tractaments,
revisions, i cirurgies que suposen hospitalització i allotjaments,
atès que als nostres hospitals de referència de les Illes, alguns
no es realitzen.

Per al pacient i acompanyants suposa, a més d'un desgast
físic extra, un desemborsament econòmic important:
desplaçaments, mobilitat, manutenció, allotjament o compres
de necessitats bàsiques.

Quina línia d'ajudes, quin pressupost i des de quins
departaments gestiona el Govern els recursos per abonar el cost
assumit per les famílies per rebre els tractaments que
requereixen persones en situació de discapacitat, que els
hospitals de referència de les Illes Balears o la concertació del
Servei de Salut amb altres centres privats en la CAIB no poden
oferir, i per als quals han de desplaçar-se a la península per a
rebre'ls?

Palma, a 4 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AM)
RGE núm. 1501/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla del Govern de les Illes Balears per a la campanya de
vacunació massiva de COVID-19 amb la finalitat
d'aconseguir la immunitat de ramat en el 70% de la
població.

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

El Govern de les Illes Balears ha anunciat que té els
recursos humans i materials necessaris i suficients, així com la
logística adequada per dur a terme amb eficàcia la campanya de
vacunació massiva de la població de les Illes Balears enfront de
la COVID-19.

Quin és el pla, disseny, programa o estratègia per al
compliment d'aquest objectiu anunciat pel Govern una vegada
que s'hagi rebut el nombre de vacunes anunciat pel Ministeri de
Sanitat per dur a terme la vacunació massiva (immunització de
ramat del 70% població abans d'estiu 2021)?

En cas que n'hi hagi, se sol·licita còpia del pla, estratègia o
programa específic per a les Illes Balears.

Palma, a 4 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AN)
RGE núm. 1502/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions i ajudes urgents del Govern de les Illes Balears
per salvar el sector de gimnasos i instal·lacions esportives
com a col·lectiu vulnerable enfront de la suspensió de
l'obertura al públic com a conseqüència de les mesures de
seguretat sanitàries de la COVID-19.

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

No hi ha discussió sobre els beneficis que aporta l'activitat
física a la societat, contribuint a la reducció de milions d'euros
de costos sanitaris a la sanitat pública gràcies als efectes
positius de l'exercici físic en la prevenció de nombroses
malalties cròniques i a la millora del sistema immune de les
persones. El sector està compromès amb la salut i amb la
societat, col·laborant amb les institucions en la difusió de
mesures i hàbits saludables per a contribuir a promoure una
societat activa en aquesta situació de semi confinament.

Davant les mesures de forta restricció acordades pel Govern
sobre l'activitat dels gimnasos i les instal·lacions esportives,
que suposen un greu perjudici per als usuaris i l'activitat
econòmica empresarial:
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1. Sobre la base de quins criteris ha establert el Govern, d'acord
amb evidència científica, per acordar tancaments i limitacions
úniques d'aforament sense atendre les característiques de
l'activitat, espai, superfície, recursos de seguretat oferts,
d'aquesta mena d'instal·lacions esportives?

2. Quines línies d'ajuda econòmica, i d'alleujament fiscal i
tributari, ha previst el Govern per pal·liar les greus
conseqüències que suposa per al sector el tancament o la
inassumible quota màxima d'aforament permès, per no ser
rendible per cobrir els costos fixos?

3. Quantes reunions, amb quins responsables i quan s'han tingut
amb aquest sector des dels responsables de la Conselleria de
Salut i Consum, per informar-los de les mesures i per acordar
conjuntament un pla de viabilitat?

Palma, a 4 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AO)
RGE núm. 1503/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunions mantingudes amb el Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana per tal de tractar la situació de
la connectivitat aèria de les Illes Balears.

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

Quantes reunions ha mantingut, a la present legislatura, el
conseller de Mobilitat i Habitatge amb el Ministeri de
Transports. Mobilitat i Agenda Urbana, per tal de tractar la
situació de la connectivitat aèria de les Illes Balears?

Palma, a 5 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AP)
RGE núm. 1505/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lloguer pagat a l'EMT el 2018 per l'antiga cotxera per al
Centre Integral de Formació Nàutica.

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

Quin és l'import pagat al llarg de 2018 pel Govern de les
Illes Balears a l'EMT pel lloguer de l'antiga cotxera per al
centre Integral de Formació en Nàutica?

Palma, a 5 de febrer de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AQ)
RGE núm. 1506/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lloguer pagat a l'EMT el 2019 per l'antiga cotxera per al
Centre Integral de Formació Nàutica.

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

Quin és l'import pagat al llarg de 2019 pel Govern de les
Illes Balears a l'EMT pel lloguer de l'antiga cotxera per al
centre Integral de Formació en Nàutica?

Palma, a 5 de febrer de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AR)
RGE núm. 1507/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lloguer pagat a l'EMT el 2020 per l'antiga cotxera per al
Centre Integral de Formació Nàutica.

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

Quin és l'import pagat al llarg de 2020 pel Govern de les
Illes Balears a l'EMT pel lloguer de l'antiga cotxera per al
centre Integral de Formació en Nàutica?

Palma, a 5 de febrer de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AS)
RGE núm. 1510/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la
PNL 676/2019, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació
dels acords marc de contractació centralitzada (I).

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

Ha revisat la Conselleria d'Hisenda tots els plecs de
contractació impulsats per la Central de Contractació per
identificar criteris discriminatoris per a les empreses de
Menorca, Eivissa i Formentera en la participació dels processos
d'adjudicació de contractes, d'acord amb el primer punt de la
PNL 676/2019, aprovada per la Comissió d'Economia del
Parlament el 28 de marc de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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AT)
RGE núm. 1511/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la
PNL 676/2019, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació
dels acords marc de contractació centralitzada (II).

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

En quins plecs de contractació impulsats per la Central de
Contractació de la Conselleria d'Hisenda ha detectat criteris
discriminatoris per a les empreses de Menorca, Eivissa i
Formentera, a partir de la revisió dels esmentats plecs seguint
el primer punt de la PNL 676/2019, aprovada per la Comissió
d'Economia del Parlament el 28 de marc de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AU)
RGE núm. 1512/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la
PNL 676/2019, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació
dels acords marc de contractació centralitzada (III).

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

Ha modificat la Conselleria d'Hisenda els plecs de clàusules
administratives del futur Acord Marc d'homologació del
subministrament de material d'oficina per a l'Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector
públic autonòmic per tal de garantir la igualtat d'oportunitats
per a totes les empreses de les Illes Balears, especialment pel
que fa al lliurament dels productes, tal com s'instava en el
segon punt de la PNL 676/2019, aprovada per la Comissió
d'Economia del Parlament el 28 de marc de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AV)
RGE núm. 1513/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la
PNL 676/2019, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació
dels acords marc de contractació centralitzada (IV).

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

Quantes jornades informatives sobre el funcionament de les
licitacions de la Central de Contractació ha dut a terme la
Conselleria d'Hisenda conjuntament amb les entitats
empresarials de cada illa des del març de 2019, d'acord amb el

que estableix el tercer punt de la PNL 676/2019, aprovada per
la Comissió d'Economia del Parlament?

Palma, a 5 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AW)
RGE núm. 1514/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la
PNL 676/2019, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació
dels acords marc de contractació centralitzada (V).

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

Des del març de 2019, ha complert la Conselleria d'Hisenda
amb el mandat de publicar al BOIB els anuncis de les
licitacions que convoca, derivat de l'aprovació del punt quart
d'acord de la PNL 676/2019, aprovada per la Comissió
d'Economia del Parlament?

Palma, a 5 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AX)
RGE núm. 1522/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions i import en relació amb el control de la
processionària durant el 2020 a Eivissa.

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

Quines són les actuacions i l'import del seu cost, dutes a
terme pel Govern de les Illes Balears relatives al control de la
processionària durant el 2020 a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 8 de febrer de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AY)
RGE núm. 1523/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions i import en relació amb el control de la
processionària durant el 2020 a Formentera.

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

Quines són les actuacions i l'import del seu cost, dutes a
terme pel Govern de les Illes Balears relatives al control de la
processionària durant el 2020 a l'illa de Formentera?
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Palma, a 8 de febrer de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AZ)
RGE núm. 1524/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions i import en relació amb el control de la
processionària durant el 2020 a Mallorca.

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

Quines són les actuacions i l'import del seu cost, dutes a
terme pel Govern de les Illes Balears relatives al control de la
processionària durant el 2020 a l'illa de Mallorca?

Palma, a 8 de febrer de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

BA)
RGE núm. 1525/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions i import en relació amb el control de la
processionària durant el 2020 a Menorca.

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

Quines són les actuacions i l'import del seu cost, dutes a
terme pel Govern de les Illes Balears relatives al control de la
processionària durant el 2020 a l'illa de Menorca?

Palma, a 8 de febrer de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

BB)
RGE núm. 1529/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat del projecte
d'enderrocament de l'antiga terminal portuària de
Ciutadella per a la futura construcció del Centre Integrat
de Formació Professional d'hoteleria.

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

En quin estat es troba el projecte d'enderrocament de
l'antiga terminal portuària de Ciutadella per a la futura
construcció del Centre Integrat de Formació Professional
d'hoteleria?

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BC)
RGE núm. 1530/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació per a la
construcció del Centre Integrat de Formació Professional
d'hoteleria de Ciutadella.

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

Quina és la planificació de la Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca per a la construcció del Centre Integrat de
Formació Professional d'hoteleria de Ciutadella?

Palma, a 8 de febrer de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de febrer de 2021, ratifica l'admissió per delegació de
la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següent.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1526/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retard de les consultes oncològiques i les proves de
prevenció per a la detecció precoç del càncer.

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del retard
de les consultes oncològiques i les proves de prevenció per a la
detecció precoç del càncer?

Palma, a 8 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de febrer de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 1614/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a seguiment
del compliment de les condicions de l'OSP a les rutes aèries
entre illes.

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

Quin seguiment fa el Govern del compliment de les
condicions de l'OSP a les rutes aèries entre illes per part de les
companyies que les operen?

Palma, a 9 de febrer de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

C)
RGE núm. 1615/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei SEPE.

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

Què ha fet la presidenta del Govern per revertir la ineficàcia
del servei que es presta des del SEPE?

Palma, a 9 de febrer de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

D)
RGE núm. 1616/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a SOS turisme.

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

Sra. Presidenta, SOS turisme?

Palma, a 10 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 1617/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a alumnes amb necessitats especials.

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

Sr. Conseller, s'ha solucionat, en el curs 2020-2021, la
manca de personal per a alumnes amb necessitats especials?

Palma, a 10 de febrer de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

F)
RGE núm. 1618/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern davant les elevades xifres de
desocupació juvenil a les Illes Balears.

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

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
quines mesures té previstes el Govern davant les elevades xifres
de desocupació juvenil que patim a les Illes Balears?

Palma, a 10 de febrer de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

G)
RGE núm. 1622/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cessament del subdirector de Cures Assistencials del Servei
de Salut de les Illes Balears, Sr. Carlos Javier Villafáfila.

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

Donat el fet que el coordinador de la campanya de
vacunació enfront de la COVID-19 a les Illes Balears, es va
vacunar el primer dia quan no li pertocava, demanarà la
consellera de Salut i Consum el seu cessament?
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Palma, a 10 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 1624/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
vacunació de càrrecs públics.

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

Sra. Armengol, després de la compareixença de la
consellera de Salut del passat 9 de febrer, continua mantenint
que cap càrrec públic no ha estat vacunat en contra del
protocol?

Palma, a 10 de febrer de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

I)
RGE núm. 1625/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
sostenibilitat econòmica del sector turístic a les Illes Balears
davant la pandèmia de la COVID-19.

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

Sra. Armengol, quines mesures està adoptant el Govern per
ajudar la sostenibilitat econòmica de tota la cadena de valor del
sector turístic de les Illes balears davant la pandèmia de la
COVID-19?

Palma, a 10 de febrer de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

J)
RGE núm. 1626/21, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a obertura de la restauració.

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

Sr. Negueruela, quina opinió li mereix la sentència del
Tribunal Superior del País Basc respecte de l'obertura de la
restauració?

Palma, a 10 de febrer de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

K)
RGE núm. 1627/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per a l'eradicació de la processionària del pi a
les illes d'Eivissa i Formentera.

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

Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears durant el 2020 per a l'eradicació de la processionària
del pi a les illes d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 10 de febrer de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

L)
RGE núm. 1628/21, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a abastiment adequat
d'aigua potable a Sineu i Lloret.

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

Sr. Conseller de Medi Ambient i Territori, quan pensa que
podran gaudir els veïns de Sineu i Lloret d'un abastiment
adequat d'aigua potable?

Palma, a 10 de febrer de 2021
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

M)
RGE núm. 1629/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
posada en marxa, a Menorca, d'un centre per a l'atenció de
les persones que pateixen discapacitat física.

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

Quina és la previsió del Govern de les Illes balears per a la
creació i la posada en marxa, a Menorca, d'un centre per a
l'atenció de les persones que pateixen discapacitat física?
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Palma, a 10 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 1630/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protesta
contra l'abús de la temporalitat en el sector públic.

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

Com valora la consellera d'Administracions Públiques la
protesta contra l'abús de la temporalitat en el sector públic?

Palma, a 10 de febrer de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

O)
RGE núm. 1631/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocols i mesures adequats per a les residències.

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

Considera el Govern de les Illes Balears que les residències
han comptat amb protocols i mesures adequats des de la
primera onada de COVID-19 o bé han quedat abandonades a
la seva sort?

Palma, a 10 de febrer de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

P)
RGE núm. 1632/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a campanya SOS turisme.

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

Com valora el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball la campanya SOS turisme?

Palma, a 10 de febrer de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Q)
RGE núm. 1633/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada
del salari als sanitaris.

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

Sra. Consellera de Salut, per quin motiu Balears és l'única
comunitat autònoma que ha retallat el salari als sanitaris?

Palma, a 10 de febrer de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

R)
RGE núm. 1634/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
queixes de la comunitat educativa per l'educació de la
semipresencialitat a les aules.

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

Considera justificades les queixes de la comunitat educativa
per la situació de la semipresencialitat a les aules?

Palma, a 10 de febrer de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

S)
RGE núm. 1635/21, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
perspectives quant al procés de vacunació a les Illes
Balears.

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

Sra. Armengol, quines perspectives té per al procés de
vacunació a la nostra comunitat?

Palma, a 10 de febrer de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de febrer de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 1356/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a no-exigència
d'estar al corrent de compliment de les obligacions
tributàries o davant la Seguretat Social per tal de ser
beneficiari de subvencions per la COVID-19, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

L'article 13.2 de la Llei 38/2003, de subvencions, estableix
que no podran obtenir la condició de beneficiari o entitat
col·laboradora de les subvencions regulades en aquesta llei les
persones o entitats que, entre altres coses, no es trobin al
corrent del compliment de les obligacions tributàries o davant
la Seguretat Social.

En un sentit absolutament coincident va la regulació
jurídica balear de les subvencions continguda als articles 10.1
i 11.f del Decret legislatiu 2/2005. que aprova el text refós de
la Llei de subvencions.

Com és prou conegut, la pandèmia produïda per la
COVID-19 ha tengut i té efectes d'enorme baixada de l'activitat
econòmica. Són moltes les empreses i els autònoms que des de
fa un any han vist com es reduïa dràsticament la seva activitat,
molts han estat obligats a tancar durant llargues temporades i
tots han vist caure dramàticament els seus ingressos la qual
cosa ha posat en seriós risc la seva viabilitat. En aquestes
circumstàncies les administracions públiques van aprovant
ajudes i línies de col·laboració per intentar salvar de la fallida
i la desaparició el màxim d'empreses possibles. El problema és
que aquestes ajudes es conceptuen o els és d'aplicació el règim
jurídic de les subvencions i el problema és que, a conseqüència
de la situació generada per la pandèmia, moltes empreses en
aquests moments no es troben al corrent del pagament de les
seves obligacions tributàries o amb la Seguretat Social, ja que
la baixada sobtada i imprevista els ho ha impedit, encara que la
immensa majoria eren empreses que sempre havien estat al
corrent de pagament. Són empreses que poden acreditar que
abans de la pandèmia complien estrictament amb les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Resulta així,
que molt sovint les empreses que més ho necessiten no poden
accedir als ajuts de les administracions públiques per la
COVID-19 en una espècie de cercle viciós o peix que es
mossega la cua. Entenent que alguns requisits en la concessió

de subvenció han de ser relaxats atesa la magnitud de l'impacte
de la crisi generada per la COVID-19.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

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

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

Palma, a 1 de febrer de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 1359/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a creació, atracció i retenció de talent: SOIB i
formació, davant la Comissió de Turisme i Treball
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Donat el context
socioeconòmic actual, es fa més que mai prioritària i necessària
la urgent adopció de mesures i actuacions perquè
immediatament s'implementin i desenvolupin mesures per
adquirir el compromís real i efectiu per a l'impuls, l'atracció i
la retenció del talent a les nostres illes com a mesura per a la
reactivació econòmica i per garantir la prosperitat de les Illes
Balears.

A l'hora de parlar de talent hem de distingir el que s'entén
per talent i la gestió del talent.

D'acord amb Martínez Delgado podem definir el talent
“com el resultat que concorrin en una persona una alta capacitat
intel·lectual o intel·ligència, independentment de les dificultats
que comporta el seu mesurament, una aptitud natural per
desenvolupar tasques específiques que no tenen per què ser
generals i, finalment, una actitud que marca la diferència.
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Aquest tercer element que esmento no és intrínsecament
necessari perquè una persona tingui la consideració de talent”.

Per gestió de talent entenem que es tracta de portar a la
pràctica la filosofia que si s'aconsegueixen establir les
estratègies adequades per atreure els millors talents
s'aconseguirà portar l'èxit a la companyia.

En els últims anys i més especialment en aquest segle, tant
les empreses, com les regions o els països han desenvolupat
una autèntica guerra per atreure el talent. En el cas de les Illes
Balears, com en altres territoris, el problema rau a identificar
quines estratègies són les més idònies a fi d'atreure, retenir,
activar les persones amb talent, així com saber generar o
almenys posar els mitjans més adequats per també generar
talent.

Centrant-nos en el cas de la nostra comunitat ens trobem
que, igual que es parla en la resta d'Espanya, la gestió del talent
és objecte d'una gran controvèrsia.

Si analitzem l'evolució de l'emigració de la població d'edats
compresa entre els 15 i 39 anys cap a l'estranger, ens trobem
que prop del 54% de la població que va sortir de les nostres
illes cap a l'exterior d'Espanya estava compresa en aquestes
edats en 2013 i, a partir de aquesta data, l'evolució és negativa
i disminueix l'emigració d'aquestes edats de manera ràpida i
intensa a partir del 2014 passant, per tant, d'un increment de
l'emigració d'aquest grup de població del 53,88% -respecte de
les dades de l'any 2008- a una disminució en 2019 de -34,88%.

Aquest increment en nombre i en pes de les persones de 16
a 39 anys sobre el conjunt de l'emigració total és el que els
especialistes han denominat el fenomen de la nova emigració
espanyola i que, segons el parer dels experts, ve donada per la
sortida a l'exterior de les persones joves molt formades, «les
perspectives laborals de les quals a Espanya es limitaven a la
desocupació o la precarietat».

D'acord amb l'Índex de talent a Espanya, estudi realitzat per
l'IVIE i COTEC, Balears  està situada en el lloc número 11
quant a l'Índex de Talent per Comunitats Autònomes, en el lloc
número 14 a l'índex que mesura la capacitat de crear un entorn
propici per a atreure i retenir talent. No obstant això, ocupa el
quart lloc, en el lloc 15 en la capacitat d'aprofitar el talent, és
a dir des de tres perspectives: l'educació formal rebuda, la
capacitat de continuar formant-se al llarg del cicle vital, l'accés
a les oportunitats de creixement i que mesura matriculacions en
estudis superiors, despesa pública en educació superior i el
rànquing de les universitats, matriculació en Formació
Professional i els resultats de PISA en lectura, ciències i
matemàtiques.

A manera de conclusió, Balears es troba en una zona
intermèdia a grans trets si bé i tenint en compte que existeix
una correlació entre renda per càpita i talent no sembla que
Balears es trobi en el lloc que li correspongui quant a
importància del talent respecte de la resta de comunitats
autònomes, d'aquí la importància d'aconseguir que la nostra
comunitat enlairi en la generació, l'atracció, la retenció i el
desenvolupament del talent per aconseguir amb això un
impacte en la seva renda per habitant que li permetés reforçar
la inversió en nou talent i aconseguir així un creixement

sostenible, mediambientalment neutral i basat en un recurs
il·limitat com és el de l'aplicació eficient de la intel·ligència.

Es fa necessària la creació d'un banc de bones pràctiques
d'estratègies de generació i retenció del talent a escala nacional
i internacional que permeti seleccionar les estratègies d'èxit a
fi de ser aplicades i adaptades a la realitat de la nostra
comunitat.

Tenint en compte l'assenyalat, la generació i la retenció del
talent és conseqüència d'una acció transversal i no d'un sol
organisme del Govern Balear, al mateix temps que cal implicar 
els sectors empresarials i agents socials de la nostra comunitat.

Per tot l'exposat, des del Grup Parlamentari Ciudadanos
presentem la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar i remodelar el programa Tornam eliminant
el límit d'edat de les persones susceptibles de veure's
beneficiades del retorn i millorant les tres línies a fi
d'adaptar-les a la realitat de les persones que han hagut
d'emigrar i fer atractiu aquest programa no sols a les possibles
empreses contractants o a possibles emprenedors beneficiaris
d'aquest programa de fomentar el retorn de talent sinó també al
potencial de persones beneficiàries, establint a més un segell
distintiu per a les empreses contractants o les empreses
generades per persones que retornin.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir línies de finançament per a la recuperació del
talent “Sènior” a fi de reincorporar al mercat de treball els
professionals majors de 45 anys que s'han vist especialment
afectats per la crisi d'ocupació conseqüència de la pandèmia
que vivim.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a afavorir el retorn als estudis universitaris de les
persones desocupades incentivant especialment l'accés a aquest
nivell cap a aquelles formacions vinculades als nous nínxols de
mercat vinculats a la sostenibilitat mediambiental i el
desenvolupament tècnic i tecnològic.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar programes de formació incentivant els joves
que desitgen reprendre els seus estudis les certificacions de
professionalitat vinculades a la sostenibilitat mediambiental i
al desenvolupament tècnic i tecnològic.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar nous programes d'ajuda que permetin
impulsar la carrera científica de les nostres investigadores i
investigadors a fi de "retenir i atreure" talent, establint un
percentatge consensuat de creixement anual del pressupost en
I+D+I amb l'objectiu del 2% del PIB de Balears a fi de poder
comptar amb un ambiciós programa d'ajudes pluriennals per
promoure la seva formació mitjançant l'adquisició de
competències i habilitats relacionades amb la recerca científica
de qualitat a partir de dues modalitats: contracte predoctoral i
estades breus en centres externs. Així com altres tipus de
programes que permetin el desenvolupament i la incentivació
de la ciència i la recerca.
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Palma, a 1 de febrer de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

C)
RGE núm. 1366/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a equiparació de la indemnització per
residència del personal sanitari de les Illes Balears com les
Illes Canàries i l'eliminació del català com a requisit d'accés
per treballar a la sanitat pública balear, davant la Comissió
de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Segons dades consignades pel SIAP, la ràtio de les Illes
Balears de 2019 és de 1.762 usuaris per facultatiu, 420 més que
la mitjana espanyola. Fins i tot, les ciutats autònomes de Ceuta
i Melilla presenten millors ràtios assistencials que Balears.

Menorca i Eivissa són les illes amb els metges més saturats
d'Espanya, amb 1.841 i 1.784 pacients per facultatiu, 466 més
que la mitjana nacional; li segueix de prop Mallorca amb 1.750
cadascun.

La situació de la infermeria no és millor, perquè segons les
dades del Ministeri de Sanitat, cada infermera d'Atenció
Primària de les Illes té 1.992 pacients sota la seva
responsabilitat, superant la ràtio de pacients assignats als
metges de capçalera.

Aquestes xifres suposen que els metges de Balears han
d'atendre 300 pacients al dia, enfront dels 200 com a màxim de
la mitjana nacional. Per part seva, una comunitat similar com
és la de Canàries, està en 1.491 targetes, gairebé 300 pacients
menys per metge que a Balears. I quant a les professionals
d'infermeria, Canàries té 1.113 pacients per infermera, gairebé
900 menys que a Balears.

En síntesi, la mitjana de pacients per metge i infermera a
Balears és de 400 pacients superior a la mitjana nacional, 300
i 900 respecte de Canàries, la qual cosa s'ha provocat la 
denúncia per Simebal d'un caos assistencial en els centres de
salut de les Illes Balears.

No obstant això, aquest excés de càrrega no es veu reflectit
en la remuneració econòmica, sinó que lluny d'això, la
indemnització per residència de Ceuta i Melilla és de 935,52
€/mes per a metges i 696,38 €/mes per a infermeres; la de
Canàries 588, 76 €/mes i 423,92 €/mes respectivament per a les
illes menors (excepte Gran Canària i Tenerife); mentre que la
de Balears és de 97,57 €/mes i 78,46 €/mes per a Mallorca i
108,03 €/mes i 94,13 €/mes per a Menorca, Eivissa i
Formentera.

És a dir, la comunitat autònoma més semblant a Balears pel
fet de la insularitat, malgrat disposar una ràtio inferior en 300
i 900 pacients per facultatiu, disposa d'una indemnització per
residència d'uns 500 € més mensuals que Balears; i Ceuta i

Melilla, qui continua tenint una ràtio inferior però més de prop,
800 € mensuals més.

Precisament el desencadenant que Balears disposi de la
ràtio més alta de tota Espanya és la falta de sanitaris, tant per la
falta d'equiparació respecte d'altres territoris similars com
s'acaba d'esmentar, com per la carestia de la vida. A això hem
d'afegir el requisit del català, que converteix Balears en una
destinació no sols poc atractiva, sinó impossible d'assumir tant
per requisits lingüístics com per supervivència econòmica.

Això provoca que els centres de Salut de Balears a data de
2018 i 2019 tinguessin 551 i 565 metges de família, 144 i 142
pediatres i 568 i 579 infermeres, amb unes 200 places vacants.
El sindicat Mèdic de Balears, Simebal, reclama 350
professionals més, ja que precisament els metges de Primària
són els únics que no cobren més quan fan treballs extra per
atendre desplaçats o turistes, segons sosté el president del
sindicat.

Es presenta d'urgent necessitat l'equiparació de la
indemnització per residència de les Illes Balears amb les illes
menors de Canàries, en compartir amb aquestes les úniques
situacions d'insularitat de tot el territori nacional, i superar amb
escreix la ràtio pacient-metge i pacient-infermera tant a nivell
nacional com respecte de la comunitat amb la indemnització de
la qual es pretén equiparar. Com hem vist, aquesta equiparació
estaria més que justificada pel fet d'incentivar Balears com a
destinació per als sanitaris, ja no per motius personals o
individuals, sinó pel superior interès comú a fi de millorar i
vetllar per la salut de tots els ciutadans que resideixen en aquest
territori.

Però no sols l'incentiu com a destinació motivaria
l'equiparació assenyalada, sinó que l'article 9.2 de la
Constitució Espanyola obliga els poders públics a promoure les
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels
grups en què s'integra siguin reals i efectives. La interpretació
del Tribunal Constitucional ha assentat la integració de la
categoria igualtat -necessàriament material- amb la idea de
raonabilitat. El judici entorn de si una desigualtat és o no
raonable inevitablement comportarà sempre una ponderació
substantiva no sols formal, entre posicions de fet realment
diferents i, per tant, ateses ja en la seva dimensió material. En
altres paraules, la justícia material suposa un tracte igual davant
situacions iguals, i un tracte desigual davant situacions
desiguals.

Geogràficament parlant, tant Canàries com Balears són
illes, amb una identitat pròpia, separades de la resta de la
península igual que Ceuta i Melilla, amb els sobrecostos que
això suposa, i d'aquí ve que es preveiés un tracte diferenciat per
a aquests territoris establint una indemnització per residència
per a tals destinacions -encara que amb el detriment en un
tractament desigual respecte de Balears. I si tenim en compte
el propi cost de vida inherent a Balears, molt més elevat fins i
tot que el de Canàries, Ceuta o Melilla, resulta totalment
injustificada una indemnització inferior per a aquella respecte
d'aquests últims, perquè resulta contrari a la finalitat d'aquest
concepte “indemnització per residència” com s'ha exposat.

En aquest sentit, el càlcul de variacions de l'Índex de Preus
al Consum (sistema IPC) de l'Institut Nacional d'Estadístiques
mostra que la variació a Balears de desembre de 2018 a
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desembre de 2019 ha estat d'un punt percentual (gairebé el més
alt per comunitats autònomes), aconseguint els 104,9 punts.

En síntesi, l'article 104 de la Constitució quedaria
pràcticament buit de contingut a les Illes Balears si no es
produeix l'equiparació d'indemnització per residència respecte
dels seus territoris iguals, en aplicació de la igualtat real i
efectiva, i això motivat per la fugida dels nostres sanitaris, que
trien altres destinacions més econòmiques i amb millors
condicions.

Els que pateixen exactament les mateixes conseqüències,
mereixen, com no pot ser d'una altra manera, que se'ls
reconegui idèntic complement a tots ells per virtut del tan
esmentat principi d'igualtat.

Quant al requisit lingüístic, mitjançant Sentència 15/2020
el TSJIB va declarar nul el decret del català de sanitat balear
aprovat al març de 2018 per l'executiu de Francina Armengol,
que establia una sort de requisit diferit atorgant el termini
graciós de 2 anys per poder aconseguir la titulació de català una
vegada obtinguda la plaça fixa en el Servei de Salut, sota la
conseqüència de no poder accedir a trasllats ni al complement
de carrera professional.

Com no podia ser d'una altra manera, el Tribunal argumenta
que el nivell de coneixement exigit ha de guardar proporció
amb el qual precisa el tipus i nivell de la funció o lloc a exercir,
i que el procés de normalització lingüística iniciat a Balears en
els anys vuitanta, “pot veure's excepcionada en algun cas,
justament en atenció a la ineludible garantia dels interessos
generals més prioritaris, això és, per salvaguardar la prestació
efectiva -i satisfactòria- dels serveis públics essencials”.

No obstant això, el motiu de la derogació ha estat la reserva
de llei, perquè “correspon a la llei la regulació de l'estatut dels
funcionaris públics”, ja que, en el cas que ens ocupa, el decret
entraria en contradicció amb la Llei de funció pública balear.
Per això, hauria estat necessària la seva aprovació legislativa i
no a través d'un decret del Govern.

No obstant això, després de la derogació referida, es torna
a la redacció donada a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
per la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació
lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de
la funció pública, en els termes de la seva disposició transitòria
primera fins que no es desenvolupin reglamentàriament els
articles 30.d) i 50.1.f).

Com s'ha referit, la fugida de sanitaris i la falta de provisió
dels seus llocs de treball, així com la manca d'especialistes,
radiquen fonamentalment en l'exigència d'aquest requisit per
accedir a la funció pública, la qual cosa s'estableix com un
impediment real per a molts professionals, però també en la
carestia de la vida de les Illes Balears unit a les pitjors
condicions econòmiques que altres territoris extra peninsulars
com s'ha exposat.

Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme i impulsar totes les actuacions
necessàries, perquè s'equipari la indemnització per residència
dels sanitaris de les Illes Balears respecte de les illes menors de
Canàries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que elimini el català com a requisit d'accés per a
treballar en la sanitat pública balear.

Palma, a 1 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

D)
RGE núm. 1368/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a criteris de repartiment de les ajudes FEGA,
davant la Comissió d'Economia.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

El Ministeri d’Agricultura ha publicat l’informe sobre els
perceptors de les ajudes comunitàries del FEGA (Fondo
Español de Garantía Agraria) al sector agrari corresponent al
2019.

Aquest informe ens permet conèixer la distribució per
comunitats autònomes d’aquestes ajudes de la Política Agrària
Comunitària per a persones físiques.

En el cas de Balears es van pagar 18.708.257 euros a 4.870
beneficiaris, amb una quantitat mitjana de 3.841 euros, quan la
mitjana estatal va ser de 5.804 euros. La mitjana de Balears,
molt inferior a la que han rebut els beneficiaris d’altres
comunitats, suposa a la pràctica que els agricultors i ramaders
de Balears van rebre 1.963 euros manco, un 33,8 per cent
menys que la mitjana dels pagesos d’Espanya.

Tampoc no s’han tingut en compte ni s’han compensat els
sobrecostos d’insularitat, a diferència de Canàries, perquè els
pagesos de Canàries van rebre una mitjana de 9.978 euros,
6.497 euros més que els pagesos de Balears.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a manifestar el seu desacord amb els criteris de
repartiment de les ajudes FEGA, que no tenen en compte els
sobrecostos d’insularitat a les Balears, desincentiven la
incorporació de joves agricultors i dificulten l’activitat agrícola
i ramadera a l’arxipèlag.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Ministeri d’Agricultura uns nous criteris
que, com a mínim, garanteixin per als pagesos de Balears el
cobrament de la mitjana d’Espanya en el repartiment de les
ajudes FEGA.

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

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

Palma, a 2 de febrer de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 1396/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
conversió d'un espai fins ara d'ús públic de l'Aeròdrom de
Son Bonet en un camp d'energia solar , davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

L’aeroport de Son Bonet, tot i la seva importància en la
història de l’aviació de Mallorca i tot i mantenir la seva
classificació d’aeroport d’interès general per part del Govern
d’Espanya, exerceix avui un paper secundari en la connectivitat
de l’illa, ja que es dedica fonamentalment a l’aviació comercial
privada, la formació i el manteniment d’aeronaus.

La seva construcció prop de nuclis de població preexistents
ha condicionat des de sempre el seu paper en la connectivitat
aèria de Mallorca, fins al punt de fer necessària la construcció
de l’aeroport de Son Sant Joan.

La proximitat amb els nuclis de població del Pla de Na Tesa
i el Pont d’Inca ha condicionat no només les possibles
ampliacions de l’aeroport sinó que ha generat, des de fa molts
anys, controvèrsies recurrents sobre els horaris operatius i la
regulació de les freqüències de vols, tant amb els veïns del Pla
de Na Tesa i el Pont d’Inca com amb l’Ajuntament de
Marratxí.

Dins de l’espai classificat com aeroportuari al Pla Director
de Son Bonet, però separat físicament de la zona efectivament
emprada per l’aeròdrom per al compliment de les seves
funcions, hi ha una espai que tradicionalment ha estat emprat

pels veïns del Pla de Na Tesa i el Pont d’Inca, amb totes les
garanties de seguretat, per a les seves activitats d’oci i de lleure.

AENA ha iniciat el procés administratiu per a la conversió
de l’esmentada zona d’oci en un camp de plaques solars que, de
consumar-se, privaria de l’únic espai de lleure del que disposen
avui en dia els veïns mentre que és possible trobar alternatives,
per part de la pròpia AENA, per a la construcció d’insta·lacions
generadores d’energies renovables.

Per tot açò, el Grup Parlamentari Socialista presenta les
següents propostes d’acord:

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

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

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

Palma, a 2 de febrer de 2021
El diputat
Damià Borràs i Barber
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa

F)
RGE núm. 1527/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a mesures de garanties sanitàries i
acceleració de la vacunació per contenir la pandèmia a
causa de la COVID-19, davant la Comissió de Salut
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Espanya i el món
experimenten un impuls optimista per fer front a la pandèmia
causada pel SARS-COV2 des que arriben les anomenades
“vacunes COVID19” al nostre país. L'esperança d'aconseguir
una immunitat social suficient el més aviat possible no
obstaculitza actuar amb la màxima prudència possible. Les
dades diàries de defuncions a causa dels contagis massius ens
impulsen a procurar un esforç agosarat a nivell autonòmic i
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nacional. Hem de comptar amb tots els elements humans i
materials disponibles, tant des de l'administració pública com
des dels que ens ofereix la societat civil i el teixit empresarial
nacional. I és per tot això que presentem pel procediment
d'urgència aquesta proposició no de llei.

Espanya i el món experimenten un impuls optimista per fer
front a la pandèmia causada pel SARS-COV2 des que arriben
les anomenades “vacunes COVID-19” al nostre país.
L'esperança a aconseguir una immunitat social suficient el més
aviat possible no obstaculitza actuar amb la màxima prudència
possible.

Les dades diàries de defuncions a causa dels contagis
massius ens impulsen a procurar un esforç agosarat a nivell
autonòmic i nacional. Hem de comptar amb tots els elements
humans i materials disponibles, tant des de l'administració
pública com els que ens ofereix la societat civil i el teixit
empresarial nacional.

Ens trobem davant una doble situació que ens repta a una
disciplina i eficàcia mai abans posades en pràctica en recursos
humans i materials: mantenir i aspirar a augmentar
progressivament el ritme de tests periòdics a la població per a
detectar i aïllar el més aviat possible persones contagiades pel
SARS-COV2 i els seus contactes i, no menys important,
vacunar de manera ordenada i ràpida la població, garantint un
seguiment sanitari exhaustiu a cadascuna de les persones
vacunades, amb controls periòdics del seu estat de salut general
entre l'administració de les dues dosis, i després de completar
la vacunació.

 Segons l'última actualització de la informació de l'Institut
Nacional d'Estadística (INE), l'excés de mortalitat des de la
setmana 11 de 2020, moment en el qual s'inicia la pandèmia,
fins a l'última de l'any supera les 83.000 defuncions. En
concret, la xifra assoleix les 83.706 defuncions. Són més de
30.000 per sobre de les dades reconegudes de manera oficial
pel Ministeri de Sanitat i el candidat socialista a Catalunya,
Salvador Illa.

El 23 de novembre de 2020 el president del Govern,
Sánchez, va anunciar una Estratègia Única de Vacunació per a
tota Espanya en 13.000 punts acordada en l'àmbit del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, conformement
amb una prelació en funció de la situació sociosanitària de les
persones a vacunar. No obstant això, malgrat la propaganda
massiva del Govern, l'Estratègia de Vacunació està donant uns
pèssims resultats:
• Queixes de les comunitats autònomes perquè no arriben les

vacunes previstes o arriben en deficients condicions.
• El 5 de gener només s'havien administrat el 23% de les

dosis lliurades a les comunitats autònomes.
• La UE reconeix problemes amb el subministrament de

vacunes.

En qualsevol cas, Espanya es veu assotada per successives
onades epidèmiques de COVID-19, i el procés de vacunació és
lent i defectuós.

VOX defensa públicament el respecte a la llibertat de
vacunació, però addicionalment creiem que tots els espanyols
que vulguin vacunar-se han de fer-ho el més aviat possible i en
condicions de seguretat, i és l'Estat el que ha de proveir i

garantir que els que volen vacunar-se puguin fer-ho; molt
especialment quan s'anuncien també mesures que podrien
discriminar els vacunats i els no vacunats (per exemple, per
accedir a vols internacionals o garantir la lliure circulació per
l'espai comú europeu).

Creiem que l'estratègia ha de ser nacional i ha de garantir-se
que la possibilitat de vacunar-se i l'eficiència de la seva
execució no depengui del lloc d'Espanya on un es trobi.

És necessari impulsar l'aprovació ràpida de vacunes,
mantenint la qualitat de l'avaluació per les agències, però
disminuint la burocràcia. Les vacunes han d'autoritzar-se només
quan hi hagi garanties, però cal agilitar tots els retards que
obeeixin a raons exclusivament burocràtiques. És necessari
acudir i licitar de forma més ambiciosa en els mercats
internacionals de vacunes i de mercats de materials necessaris
per a la vacunació, permetent les compres directes pel sector
privat. El Govern ha de ser més ambiciós i deixar d'estar
sotmès a l'estratègia europea, negociant amb les farmacèutiques
i empreses de productes sanitaris, si bé el sector privat ha
d'implicar-se en la logística i la vacunació.

Però també creiem que les comunitats autònomes han de
posar tots els mitjans a la seva disposició perquè es pugui
vacunar el màxim nombre de persones en el menor temps
possible.

La complexitat de la campanya de vacunació antiCOVID és
altíssima i la situació epidemiològica actual a la nostra
comunitat continua sent molt greu, i aquesta realitat ens obliga
a planificar i dur a terme un immens operatiu amb plenes
garanties sanitàries per a la població i amb processos ordenats
i àgils, per la qual cosa és urgent planificar un protocol d'acció
integral, exhaustiu i transparent que tingui en compte tots
aquests factors per poder protegir la vida i la salut dels
ciutadans de Balears.

Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a contenir la pandèmia a causa del SARS-COV2
mitjançant test massius i garanties sanitàries durant el període
de vacunació de la població.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar mesures que, tenint en compte les
característiques de cadascuna de les vacunes, ajudin a
aconseguir el major nombre de dosis administrades en el menor
temps possible a la població favorable a rebre les vacunes
adoptant, en concret, les següents mesures:

2.1. Dissenyar i comunicar una estratègia de vacunació per
etapes i grups poblacionals, especificant l'objectiu en nombre
de persones a vacunar en un període de temps concret davant
un escenari “ideal” de proveïment de vacunes.

2.2. Dissenyar un pla de formació en vacuna antiCOVID
per a tot el personal implicat en la campanya.
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2.3. Assegurar la participació del màxim nombre de
professionals disponibles en totes les àrees implicades durant
el màxim nombre d'hores i dies possible, amb l'objectiu de
vacunar les 24 hores diàries 7 dies a la setmana:
1. Personal sanitari “extra” contractat per a la campanya de

vacunació.
2. Personal en actiu mitjançant “hores extres” remunerades.
3. Treballadors de mútues laborals i serveis de prevenció

laboral.
4. Personal sanitari d'establiments com farmàcies, clíniques

dentals o clíniques veterinàries.
5. Membres de les Forces Armades.
6. Personal jubilat previ curs de reciclatge.
7. Convenis amb el sector del taxi per a desplaçaments i

trasllat de professionals, procurant l'accés a zones rurals o
allunyades dels nuclis urbans.

8. Designació i formació d'equips específics per dur a terme
labors burocràtiques: recollida de dades de filiació i altres
dades personals, lliurament i recollida de signatura de
consentiment informat, citació (gestió de 1a i 2a cites,
recordatori de cites), etc.

9. Voluntaris prèvia formació.

2.4. Disposar del màxim nombre d'espais físics, a més dels
centres de salut, i habilitats amb les necessàries mesures de
seguretat per a la pràctica de la vacunació:
1. Hospital Son Espases com a punt de vacunació permanent

24 hores al dia tots els dies de la setmana.
2. Consultes externes d'hospitals de la xarxa del Servei de

Salut de les Illes Balears.
3. Centres sanitaris (centres de salut, hospitals i clíniques) de

titularitat privada.
4. Centres escolars i universitaris de titularitat pública i

privada.
5. Unitats mòbils per a vacunació en zones rurals.
6. Punts de vacunació mòbils i itinerants (autobusos)

degudament dotats, similars als utilitzats en campanyes de
donació de sang, prevenció de càncer de mama o de
malaltia cardiovascular.

7. Habilitació de carpes adjacents als hospitals.
8. Espais públics: poliesportius, biblioteques, teatres, etc.
9. Hotels.

2.5. Establir circuits que agilitin l'activitat durant la
vacunació:
1. Personal administratiu i circuit específic per a tasques

burocràtiques.
2. Personal sanitari i circuit específic per a valoració de

contraindicacions, informació prèvia a recollida de
consentiment, indicacions postvacunació, etc.

3. Personal sanitari específic per a aplicació de la vacuna i
observació de possibles reaccions adverses.

2.6. Publicar de manera periòdica i transparent la
informació següent:
1. Nombre diari de dosis administrades desglossat per: tipus

de vacuna, número de dosi (1a o 2a dosi), centre o lloc
d'aplicació.

2. Ràtio de dosis administrades en relació amb el total de
dosis disponibles.

3. Nombre diari de persones vacunades desglossat per edat,
sexe, col·lectiu al qual pertany (resident, patologia de risc,
professional, etc.)

4. Nombre diari de persones amb vacunació completa.

5. Ràtio setmanal de persones vacunades en relació amb la
població diana.

6. Previsió setmanal quant a nombre de persones a vacunar
desglossades per grups (edat, persones en residències,
sanitaris, altres professionals, patologies de risc,
universitaris, escolars).

7. Actualització setmanal de l'estoc de dosi de vacunació
desglossat per tipus de vacuna.

8. Dades de reinfecció, grau d'immunitat i reaccions adverses
respectant la privacitat dels ciutadans.

2.7. Habilitar una línia gratuïta per a informació sobre la
campanya de vacunació antiCOVID i per a consultes sobre
contraindicacions o possibles reaccions adverses.

2.8. Dissenyar una aplicació mòbil per a cita en línia, gestió
de record de cites, possibilitat de cancel·lació per part de
l'usuari, citació de 2a dosi, etc.

2.9. Realitzar una campanya d'informació i comunicació als
ciutadans veraç, transparent i clara, i de sensibilització a la
ciutadania a favor de la vacunació.

2.10. Assegurar la disponibilitat de materials sanitaris
complementaris a fi que, no sols  hi hagi suficients vacunes,
sinó també tots aquells materials que són necessaris per
subministrar-les, emmagatzemar-les, rebutjar-les, etc.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a coordinar-se amb els col·legis professionals implicats
en la campanya de vacunació, a fi d'obtenir informació de
manera bidireccional sobre qualsevol incidència o reacció
adversa detectada.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir el compliment de la Llei orgànica de
protecció de dades, evitant l'elaboració de llistes de no vacunats
sense el consentiment dels interessats, així com evitar l'adopció
de mesures coercitives.

Palma, a 8 de febrer de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 11396/20, del diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a procés de selecció d'un/a director/a de recursos
humans d'SFM (3).

A la reunió del Consell d’Administració de l’Entitat de data
19 de novembre de 2020, es va desistir del procediment
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 135, de
30 d’octubre de 2018.

Es va comunicar als tres candidats en data 2 de desembre de
2020.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=24
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El motiu donat és que en el context actual no és necessari la
seva cobertura, al mateix temps en el que s’ha creat una nova
plaça de cap de Recursos Humans com personal laboral
subjecte a un Conveni que es cobrirà quan la situació ho
permeti. La contractació d’un director de Recursos Humans
com personal directiu no cal en aquest moment per aquesta raó
i per motius de contenció econòmica

Palma, 16 de desembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 11454 a 11477/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a proves PCR a Eivissa, Formentera,
Menorca i Mallorca els mesos de març a juliol de 2020.

Eivissa
Abril 2.535
Agost 2.549
Juliol 2.852
Juny 2.549
Maig 3.967
Març 530

Formentera
Abril 74
Agost 480
Juliol 303
Juny 381
Maig 610
Març 15

Menorca
Abril 1.631
Agost 3.506
Juliol 2.589
Juny 2.469
Maig 1.631
Març 623

Mallorca
Abril 21.400
Agost 77.032
Juliol 27.804
Juny 23.936
Maig 77.032
Març 5.627

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 11478 a 11483/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a estoc de proves PCR que tenia la
conselleria els mesos de març a agost de 2020.

La conselleria disposa de les proves PCR suficients per
donar resposta a les necessitats de la població.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 11501/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a incidència dels casos de rebrots de
la COVID-19 en l'edat dels pacients.

Actualment, la incidència de COVID-19 està afectant a més
gent jove del que ho feia els mesos d’abril i maig.

L’edat mitjana dels casos notificats en la segona onada ha
estat de 40 anys, amb una desviació estàndard de 21 anys.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 13619/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comunicació de resultats de proves PCR a Eivissa
durant els caps de setmana.

Els resultats de PCR es comuniquen de dilluns a
divendres en els centres de salut i en la Central COVID de
l’àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (ASEF), segons el punt
de recollida de la mostra.

Durant el cap de setmana i festius, la Central COVID
d’ASEF assumeix la informació telefònica dels resultats de tota
l’illa de 8.00 a 20.00 amb metges i infermeres que estan de
guàrdia presencial. No existeix demora de la informació dels
resultats pel fet de ser cap de setmana ni festiu.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=47
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Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 14416/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a realització de proves test de detecció
de la COVID-19 a oficines de farmàcia de les Illes Balears
davant la situació de la segona onada de COVID-19.

La capacitat actual del nostre sistema sanitari per fer proves
diagnòstiques de la COVID-19 a les Balears amb els actuals
protocols és suficient i no es planteja, almanco de moment, que
les farmàcies puguin col·laborar en la detecció i diagnòstic del
contagi de la COVID-19.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 14771/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a contractació per part del Servei de
Salut de les Illes Balears de personal sanitari i qualsevol
altra categoria destinats al reforç per la COVID-19 en
l'estratègia de contenció i posterior prevenció de rebrots.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 14970/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adquisició d'un aparell d'ecografia a l'Hospital
Mateu Orfila (7).

El destí de l’ecògraf ha estat la consulta de tocologia del
Centre de Salut Verge del Toro.

Palma, 17 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials, i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 14987/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a conclusions de l'informe de la
comissió d'experts sobre l'explotació sexual infantil a
Mallorca (2).

1. S’ha aprovat la instrucció 7/2020, de 31 de juliol, de la
directora general de la Infància, Joventut i Famílies relativa a
les actuacions i procediments a seguir pels professionals que
actuen en l’àmbit de la justícia juvenil en el marc del Protocol
Interinstitucional de maltractament infantil de les Illes Balears
que substitueix la instrucció de 26 d’octubre de 2016. Aquesta
instrucció respon a una necessitat detectada amb anterioritat del
15 de juliol de 2020.

2. Des d’aquesta Conselleria, i dins el màxim respecte
institucional, es considera que aquesta valoració s’ha de fer i,
si és el cas, aprovar-la, dins els propis òrgans del govern del
Consell.

Palma, 13 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials, i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 15046/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a garantia de pagament de les
subvencions del programa Moves II (2).

Existeix un informe jurídic positiu respecte de la
convocatòria publicada l’1 d’octubre al BOIB relativa al
programa MOVES II previ a la publicació i la transferència de
crèdit per part de l’IDAE ja està realitzada.

Palma, 3 de novembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius 
Juan Pedro Illanes Suárez

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 15104/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a desproveïment de les farmàcies a les
Illes Balears de dosis de vacuna de la grip per
monopolització d'adquisició des del Servei de Salut,
Conselleria de Salut.

La campanya de vacunació antigripal és una mesura de
Salut Pública que, com a tal, ha de garantir l’accés de la vacuna
als col·lectius més vulnerables amb criteris d’equitat. La
Direcció General de Salut Pública i Participació, com a
responsable d’aquesta campanya, ha de dur a terme les accions
necessàries per complir els objectius fixats, entre d’altres
assegurar les dosis de vacuna necessàries per a la protecció dels
grups de risc, que s’estableixen amb criteris tècnics de salut
pública.

La producció de la vacuna antigripal no és il·limitada sinó,
ben al contrari, té una producció laboriosa, necessàriament
anual, i una gran demanda mundial que enguany, a causa de la
pandèmia de COVI-19, han augmentat. Dins aquest context,
tant la Conselleria com el Ministeri, en compliment de les seves
responsabilitats, han fet compres extraordinàries per garantir la
vacunació de la població vulnerable.

Això ha fet que, efectivament, les dosis disponibles per a la
venda privada s’hagin reduït considerablement però també que
l’accés quedi garantit per a les persones més vulnerables, que
sigui quina sigui la seva cobertura assistencial es poden
vacunar als centres de salut sense cost. La disponibilitat de
dosis de vacuna antigripal proporcionada per Salut Pública a la
Xarxa d’Atenció Primària que l’administraran amb una
campanya organitzada, amb accessibilitat real a tots els
ciutadans que necessiten vacunar-se, millora l’eficiència de la

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-066.pdf#page=23
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vacunació. L’única restricció radica en què es prioritzen les
dosis per a les persones que més les necessiten.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 15105/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a unitats i tipus de vacuna contra la
grip adquirides pel Govern de les Illes Balears davant la
campanya 2020-2021 que s'inicia el 19 d'octubre de 2020.

Marca i
laboratori

Tipus de vacuna Nombre de
dosis

Vaxigrip Tetra R
(Sanofi Aventis)

inactivada
tetravalent

180.000
contracte
Conselleria de
Salut; 35.500
Ministeri

Chiromas R
(Seqirus)

adjuvada
trivalent

35.500 Ministeri

Fluzone HD
Quadrivalent R
(Sanofi Aventis)

inactivada
tetravalent d’alta
càrrega
antigènica

4.800 Ministeri

Chiroflu R
(Seqirus)

inactivada
trivalent

9.470 Ministeri

Total 262.710 dosis.
(Ministeri:
82.710;
Conselleria:
180.000)

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 15167/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a producció d'energia renovable.

No tenim dades reals de la producció de les instal·lacions
d’autoconsum, ja que la majoria de l’energia generada es
consumeix a l’interior de l’edifici, i no es pot mesurar a
l’exterior. De totes formes, si que podem estimar la producció
d’energia que suposaria, basant-nos en el funcionament
habitual de les instal·lacions fotovoltaiques a Balears. 

D’aquesta forma, la generació d’energia renovable a
Balears, sense incloure la generació de la incineradora de Son
Reus (el 50% es considera renovable), va passar del 2.77% el
juny de 2019 al 3,27% a finals de setembre de 2020, això és, un
augment del 17,90% del percentatge de generació renovable.

Palma, 3 de novembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 15168/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a potència d'energia renovable a les
Balears.

La potència instal·lada des de l’1 de juny de 2019 fins el dia
26 d’octubre de 2020 és de 1.252 instal·lacions fotovoltaiques
i d’autoconsum, i la potència instal·lada arriba a 10.737,01kw.

Palma, 3 de novembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 15245/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions específiques dutes a
terme en referència al Pla funcional de renovació/reforma
del servei d'Urgències de l'Hospital Comarcal d'Inca,
d'acord amb l'anunciat pel Govern l'octubre de 2017.

No existeix un pla funcional del que es derivin actuacions
de reforma. El que si existeix és un projecte arquitectònic de
renovació de les urgències, UCI i rehabilitació.

El cost del projecte arquitectònic va ser 399.248,41€ IVA
inclòs.

Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 15246/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions específiques dutes a
terme en referència al Pla funcional de renovació/reforma
del servei d'Urgències de l'Hospital Comarcal d'Inca,
d'acord amb l'anunciat pel Govern l'octubre de 2017.

El pla director es va fer amb mitjans propis. Per tant, no ha
generat cost. El cost del projecte arquitectònic va ser
399.248,41€ IVA inclòs. L’obra està en fase de licitació.

Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 15247/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions específiques dutes a
terme en referència al Pla funcional de renovació/reforma
del servei d'Urgències de l'Hospital Comarcal d'Inca,
d'acord amb l'anunciat pel Govern l'octubre de 2017.

El cost del projecte arquitectònic va ser 399.248,41€ IVA
inclòs. L’obra està en fase de licitació.

Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 15289/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a nombre de professionals sanitaris i
sociosanitaris atesos des del servei especial d'atenció i
suport psicològic per conseqüències de la crisi COVID-19
en el desenvolupament de la seva jornada laboral d'atenció
als pacients (I).

La Conselleria no fa valoracions, posa a disposició de la
ciutadania i els professionals els recursos necessaris per atendre
les necessitats sanitàries.

Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 15290/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a nombre de professionals sanitaris i
sociosanitaris atesos des del servei especial d'atenció i
suport psicològic per conseqüències de la crisi COVID-19
en el desenvolupament de la seva jornada laboral d'atenció
als pacients (II).

El nombre de professionals atesos des del servei especial
d’atenció i suport psicològic per conseqüències de la
COVIC-19 ha estat de 17.

Consultes / Motius específics de necessitat d’atenció 
1 / Professional que va estar en contacte amb un familiar
1 / Atac de pànic sense arribar a complir criteris de trastorn de
pànic
1/ Afectació emocional amb ansietat i repercussió a l’ànim per
la recepció de cridades de familiars que li exposaven del seu
cas
2 / Estrès laboral, ansietat i por a la COVID-19, confinament
per COVID-19, sensació inicial de falta de material de
protecció, quadre d’ansietat, insomni
2 / Por al contagi, un exacerbat per ansietat somàtica que
provocava bloqueig mental i dificultat de rendiment laboral i
l’altre exacerbat per la seva preocupació de la seva situació

familiar al no tenir suficient suport familiar en no ser natural de
Mallorca
1/ Desbordament de la càrrega emocional degut a l’atenció dels
pacients en aïllament
2 / Antecedents personals amb quadres d’ansietat i depressió,
crisi d’ansietat,..
1 / Alteracions psicosomàtiques
6 / Trastorn adaptatiu mixt, amb el perfil de percepció de
desbordament laboral, negativa expectativa d’autoeficàcia...

Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 15373 a 15376/20, del
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a quantitat de policies locals interins a
Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca durant el
2017.

La quantitat de policies locals a l’illa d’Eivissa en el 2017
era de 41 agents.

La quantitat de policies locals interins a l’illa de Formentera
en el 2017 era de 2 agents.

La quantitat de policies locals interins a l’illa de Mallorca
en el 2017 era de 454 agents.

La quantitat de policies locals interins a l’illa de Menorca
en el 2017 era de 35 agents.

Palma, 18 de novembre de 2020
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització 
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 15377 a 15380/20, del
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a quantitat de policies locals interins a
Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca durant el
2018.

La quantitat de policies locals interins a l’illa d’Eivissa
l’any 2018 era de 23 agents.

A l’illa de Formentera l’any 2018 no hi havia cap policia
local interí.

La quantitat de policies locals interins l’any 2018 a l’illa de
Mallorca era de 428 agents.

La quantitat de policies locals interins a l’illa de Menorca
l’any 2018 era de 41 agents.

Palma, 18 de novembre de 2020
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització 
Isabel Castro Fernández
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Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 15381 a 15384/20, del
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a quantitat de policies locals interins a
Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca durant el
2019.

La quantitat de policies locals interins a l’illa d’Eivissa
l’any 2019 era de 13 agents.

A l’illa de Formentera l’any 2019 hi havia un total de 2
agents de policia local interins.

A l’illa de Mallorca l’any 2019 hi havia un total de 304
agents de policia local interins.

A l’illa de Menorca l’any 2019 hi havia 41 agents de policia
local interins.

Palma, 18 de novembre de 2020
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització 
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 15385 i 15386/20, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a quantitat de policies locals interins a Eivissa i a
Formentera durant el 2020.

Aquesta informació s’està completant mitjançant un estudi
que es fa conjuntament amb la FELIB.

Una vegada completat aquest estudi en podrem informar del
resultat.

Palma, 18 de novembre de 2020
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització 
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 15387 i 15388/20, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a quantitat de policies locals interins a Mallorca i
a Menorca durant el 2020.

Estarem en disposició de les dades oficials de Policies
Locals interins 2020 una vegada que els ajuntaments facin les
respectives memòries del 2020 i les participins a l’ISPIB.

Palma, 18 de novembre de 2020
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització 
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 15395/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a convocatòria dels bons tecnològics.

Segons la Resolució de la consellera d’Innovació, Recerca
i Turisme de 8 d’abril de 2019 per la qual s’aprova la

convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure la
implantació d’eines TIC i processos basats en TIC per a la
millora de la gestió empresarial de les pimes i asals de les Illes
Balears, mitjançant l’instrument de bons tecnològics es
destinaven 400.000,00€ durant l’exercici 2019 i 400.000,00€
durant l’exercici 2020. En el BOIB núm. 140, de data 13
d’agost de 2020, es publicava l’ampliació de crèdit assignat a
aquesta convocatòria en 400.000,00€ addicionals pel 2020.

Durant el 2019 el nombre d’ajudes concedides i quantitats
de subvencions foren:

Exercici 2019 

Ajudes concedides Euros subvenció

Total 47 363.984,00

Mallorca 40 306.000,00

Menorca 7 57.984,00

Eivissa 0 0,00

Durant el 2020 el nombre d’ajudes i quantitats de
subvencions són:

Exercici 2019

Nombre
beneficiaris

Resolucions
concessió

Propostes
de concessió

Euros
subvenció
(inclou les

resolucions de
concessió i les
propostes de

resolució)

Total 110 105 5 753.649,00

Mallorca 83 82 1 568.835,00

Menorca 15 14 1 102.075,00

Eivissa 12 9 3 82.739,00

El termini d’execució d’aquesta convocatòria acabava el 30
d’octubre de 2020 i el de justificació el 20 de novembre de
2020. En aquests moments els beneficiaris estan registrant les
justificacions tècniques i comptables de l’execució de les
accions que no han estat subvencionables i el personal de la
Direcció General d’Innovació revisa i tramita les Ordres de
Pagament corresponents.

Per tant s’espera poder executar la totalitat dels fons
destinats en aquesta convocatòria durant l’exercici 2020 segons
la planificació prevista.

Palma, 5 de novembre de 2020
La vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius 
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 15396 a 15398/20, del
diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a joves estudiants que han retornat
gràcies al Pla Retorn de talent els anys 2018, 2019 i 2020.
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Des de l’1 de setembre del 2018 fins al 31 d’octubre del
2019, es van inscriure a la plataforma Tornam 129 persones, de
les quals 109 van prosseguir amb la tramitació.

De totes les persones inscrites a la base de dades, van tornar
a les Balears 42 persones: 13 menors de 30, 20 entre 30 i 45
anys i 1 major de 45.

Palma, 18 de novembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 15407/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a consulta preliminar del Mercat,
propostes innovadores enfront de la COVID-19.

El Govern de les Illes Balears, mitjançant l’acord de les
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, de
Salut i Consum, d’Administracions Públiques i Modernització
i de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, va
convocar una consulta preliminar del mercat per a la recerca de
solucions innovadores en els àmbits turístic, de salut i de les
TIC per fer front a la COVID-19 i respondre a necessitats no
cobertes del sector públic de les Illes Balears (publicació al
BOIB de 01/08/2020), emmarcada dins l’estratègia autonòmica
de compra pública innovadora.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de
propostes, a 30 de setembre del 2020, s’han enregistrat un total
de 56 propostes innovadores presentades per 20 empreses
diferents que responen als objectius i requisits establerts a la
convocatòria de la consulta. La participació dels sectors
innovadors de les Illes ha estat notable, ja que 10 d’aquestes 20
empreses estat radicades a Mallorca.

Durant el mes d’octubre del 2020 s’ha procedit a ordenar
les propostes, verificar que compleixen amb els requisits
formals de la convocatòria, s’ha conformat el Comitè
Avaluador i els equips avaluadors encarregats d’avaluar les
propostes (DG Innovació, DG Recerca en Salut – Idisba, DG
Modernització, AETIB i Fundació BIT), s’han establert les
normes internes de coordinació i coordinat el formulari intern
d’avaluació i s’han compartit les propostes prèvia firma del
corresponents documents de confidencialitat i imparcialitat.

Durant els mesos de novembre i desembre de 2020 el
Comitè d’Avaluació procedirà a avaluar les propostes rebudes
amb la possibilitat de mantenir reunions amb les empreses
proponents per tal d’efectuar aclariments o d’obtenir
informació complementària que permeti una millor comprensió
de la proposta.

Una vegada avaluades totes les propostes i tal com indica
l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, es redactarà i es publicarà un informe final de
consultes. L’objectiu d’aquest informe és el de fer constar les
actuacions realitzades tot explicant els estudis realitzats i els
seus autors, les entitats consultades, les qüestions que
formulades i les respostes. Aquest informe estarà motivat i
formarà part de potencials expedients de contractació futurs.

En el cas que alguna de les propostes sigui de l’interès dels
diferents departaments o entitats del Govern, es podrà procedir
a la seva adquisició mitjançant procediments de contractació
pública. Per a la redacció dels plecs tècnics es tindran en
compte les característiques tècniques de les propostes rebudes
durant la consulta preliminar del mercat i es respectaran sempre
els principis d’igualtat, publicitat, llibertat d’accés a la licitació, 
transparència, no discriminació i concurrència.

Palma, 13 de novembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius 
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 15411/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a targetes sanitàries a la Unitat Bàsica de Salut de
Sant Joan de Labritja.

En data 1 de juliol hi havia 1429 targetes a la Unitat Bàsica
de Sant Joan de Labritja i amb data 1 d’octubre hi havia 1443
targetes.

Palma, 17 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 15426/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a proveïdors amb els quals s'han
realitzat contractacions verbals per part de la Conselleria
de Salut i Consum.

Entre l’1 de gener de 2020 fins al 19 d’octubre, 586
proveïdors. Entre l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre
de 2019: 727 proveïdors de productes de medicaments i 11
proveïdors relacionats amb serveis.

Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 15427/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions i mesures adoptades per
la Conselleria de Salut i Consum davant les recomanacions
i/o advertències per part del Consell Consultiu i la
Sindicatura de Comptes sobre l'ús generalitzat i/o habitual
de la "·contractació verbal" (mesura excepcional de
contractació).

Les mesures adoptades pel Servei de Salut per regularitzar
la situació de la Central de Compres han estat les següents:
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La reorganització de la Central de Compres 

La central de compres es va crear l’any 2013 i centralitzava
les compres de tot l’Ibsalut, compres que abans feien els propis
hospitals amb el seu propi personal i els seus propis circuïts.
Tota aquesta ingent gestió va fer que es considerés fer una
reorganització interna i de circuïts i la incorporació de més
treballadors per aconseguir tota aquesta càrrega de treball l’any
2014. Aquesta reorganització fa que es pugui avançar
paral·lelament en la preparació d’expedients de contractació i
en la gestió diària perquè l’assistència sanitària no es vegi
afectada.

Depuració i unificació del catàleg de productes

S’ha creat una unitat específica que es dedica a depurar i
unificar catàleg, ja que sense aquesta tasca és impossible licitar
un determinat material o producte sanitari. Per facilitar aquesta
tasca a la unitat s’ha tancat el catàleg i els hospitals no poden
incloure materials nous llevat de supòsits taxats que s’han
desenvolupat mitjançant una instrucció.

Contractació mitjançant Acords Marcs

Aquest sistema de contractació permet que cada una de les
gerències pugui triar el producte que els sigui més adient, sense
haver de consensuar prèviament amb totes les gerències que es
vol comprar i sense haver de constituir una comissió tècnica,
com s’ha de fer amb les contractes oberts, el que suposa que la
licitació s’allargui molt en el temps. També permet que els
derivats es facin directament per les gerències normalment
mitjançant una comanda directa. Finalment l’acord marc és la
manera ideal de contractar ja que no consumeix pressupost.
Malauradament no tots els productes es poden contractar
mitjançant Acord Marc ja que en molts de casos s’ha d’utilitzar
el procediment obert.

Compra de medicaments exclusius i genèrics fora de la llei
de contractes

Amb la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, s’ha aconseguit que
els medicaments es puguin comprar fora de la llei de contractes
amb un procediment més simple i curt, ja que no té sentit que
els medicaments que venen amb un preu fixat s’hagin de licitar
i ajustar a les exigències de la llei de contractes. 

Malgrat les circumstàncies excepcionals que es veu obligat
a sortejar el Servei de Salut de les Illes Balears derivat de
l’ingent nombre de contractes que exigeix el desenvolupament
normal de l’activitat sanitària i de les dificultats que sens dubte
han de ser resoltes per al degut compliment d’aquesta, cal
defensar que l’actuació del Servei de Salut consistent en la
revisió d’actes de contractació irregular no deixa de cercar la
finalitat de tota revisió, com és la defensa de la legalitat, i per
això no procedeix apreciar que el Servei de Salut estigui
incomplint la legalitat ni s’hagin de valorar les responsabilitats
administratives i inclús penals amb aquestes actuacions. 

No pot obviar-se que tal actuació revisora té la seva raó en
la pròpia llei, no sols en la llei de procediment general (article
106.1 de la Llei 39/2015) on s’estableix la revisió en termes
imperatius, sinó també en la Llei 9/2017, de contractes del
Sector Públic (articles 37 a 43). 

En coherència amb això, es va dictar la Instrucció 2/2012,
de 12 de març, de la interventora general i de la directora de
l’Advocacia sobre la tramitació a seguir en els supòsits de
reconeixement extrajudicial de crèdits derivats de la
contractació irregular, segons la qual [text original]:

“1. Para poder abonar las factures es necesario seguir el
procedimiento que establece el TRLCSP, la LRJAP-PAC
y la normativa presupuestaria aplicable.

2. La contratación al margen del TRLCSP puede tener
como consecuencia jurídica la nulidad absoluta de los
contratos. Esta situación se produce solo cuando los vicios
del procedimiento no se pueden subsanar. En caso
contrario, se ha de validar de acuerdo a los artículos 67 de
la LRJAP-PAC.

3. La Administración no puede determinar
discrecionalmente cual ha de ser el procedimiento al que ha
de someter esta cuestión, dado que hay una regulación
específica en la LCSP (RCL 2007, 1964), que incluye
declarar la nulidad, liquidar y indemnizar. El procedimiento
que se ha de seguir en estos casos y sus efectos se establece
en los artículos 34 y 35 del TRLCSP.

4. Con carácter general, ante esta regulación, se considera
imprescindible que la declaración de nulidad se produzca
para poder reconocer la deuda fuera de la vía judicial. En
consecuencia, en casos de contratación con vicios de
nulidad plena, es necesario iniciar la tramitación de un
procedimiento de revisión de oficio y obtener el dictamen
del Consejo Consultivo para declarar la nulidad de la
contratación suscrita ilegalmente con una empresa
determinada, cuyo importe no haya sido abonado”.

A data d’avui aquest procediment es troba regulat a l’article
39 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls d’activitat econòmica i la
simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, pel qual es regula el
reconeixement extrajudicial de crèdits, com un procediment
específic que, en execució d’una resolució administrativa
prèvia o simultània per la qual es declara la inexistència
jurídica dels actes, contractes o altres negocis jurídics dels
quals du causa el crèdit a favor de la persona o l’entitat
interessada, determina i concreta la regularització o liquidació
que pertoqui i la imputació al pressupost i a la comptabilitat de
l’entitat de què es tracti en cada cas de l’obligació de pagament
corresponent. Per tant, és obligació del Servei de Salut complir
la llei i en virtut d’això procedir a la revisió de tots els
contractes irregulars en els quals incorri. 

A més, s’ha de posar de manifest que la rigidesa dels
procediments de contractació i de les diferents institucions que
hi intervenen, a vegades fa que els expedients de contractació
es perllonguin en el temps sense tenir en compte que la finalitat
darrera d’aquest Servei de Salut és donar assistència sanitària
als ciutadans de les Illes Balears, no sent, a vegades,
compatible l’activitat administrativa amb l’assistencial i havent
de prevaler sempre la segona sobre la primera al ser un dret
fonamental recollit en la Constitució Espanyola, el dret a la
salut.
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Un dels objectius primordials del Servei de Salut de les Illes
Balears, és que la falta de contractació que pateix quedi reduïda
a un únic motiu, no imputable al mateix, la falta de pressupost.

Fins i tot el Consell Consultiu en els seus darrers dictàmens
(77/2019, 87/2019, 133/2019 o 20/2020) ha tingut en
consideració aquestes circumstàncies, manifestant el següent
[text original]:

*Quinta

“Habida cuenta de los precedentes existentes en esta
materia, referidos a la revisión de oficio de contratación
irregular del Servicio de Salud, este Consejo Consultivo ha
venido reprochando la utilización del procedimiento de
revisión de oficio advirtiendo que ésta no es la vía idónea
para tramitar, como consecuencia de esta revisión, el pago
al prestador del servicio, y no lo es porque se trata de un
procedimiento extraordinario y excepcional, que debe
interpretarse restrictivamente. Por otra parte, hemos ido
advirtiendo que el pronunciamiento del Consejo Consultivo
lo es únicamente sobre la inexistencia del procedimiento de
contratación o sobre la ausencia de crédito presupuestario,
sin entrar a valorar expresamente otras circunstancias
concretas sobre la capacidad del contratista, la infracción
del derecho de libre concurrencia e igualdad, y la infracción
de la legislación presupuestaria, de estabilidad
presupuestaria y de sostenibilidad financiera,
independientemente de la normativa substantiva sobre las
causas de nulidad que figuran actualmente en la Ley
39/2015, de 1 de octubre.

En este sentido, en el Informe 151/2018 de la Sindicatura
de Cuentas de las Illes Balears, sobre la Cuenta General de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en el apartado
V relativo al Servicio de Salud de las Illes Balears, relativo
al ejercicio de 2016, concluye que “el Servei de Salut
recorre sistemàticament al procediment de revisió d’ofici
per a la declaració de nul·litat dels expedients de despesa
que han donat lloc a la contractació irregular i per evitar
l’enriquiment injust de l’Administració. Tant el Consell
Consultiu, en els seus dictàmens, com la Intervenció, en els
seus informes de fiscalització, manifesten que la revisió
d’ofici és un mitjà excepcional i que, com a tal, s’ha
d’interpretar restrictivament i no pot ser utilitzat de manera
ordinària per satisfer les necessitats de l’Administració, atès
que les prestacions contractades de manera irregular són
recurrents en el temps. L’actuació del Servei de Salut, sense
seguir el procediment legalment establert en la normativa
de contractació i sense dotació pressupostària per poder
abonar els serveis rebuts, suposa un incompliment de
legalitat sistemàtic. Aquest fet ha motivat que a l’exercici
2016 el Consell Consultiu hagi atorgat l’autorització prèvia
de despesa corresponent a expedients de revisió d’ofici per
un import global de 283.204 milers d’euros enfront dels que
es varen autoritzar durant l’exercici, per un import de
220.890 milers d’euros”.

No obstante lo anterior, y llegados a este punto, queremos
traer a colación que el pasado 24 de mayo de 2019 tuvo
registro de entrada en la sede de este Consejo Consultivo un
oficio del director general de Salud de las Illes Balears, por
el que se adjuntaba un informe elaborado por la
subdirectora de Coordinación Administrativa, de 21 de

mayo de 2019 sobre la evolución del reconocimiento
extrajudicial de créditos (REC) en el Servicio de Salud de
las Illes Balears. En este informe, que se dio cuenta al Pleno
del Consejo Consultivo en su sesión de día 3 de junio
pasado, se analiza la evolución de la contratación en el
Servicio de Salud de las Illes Balears; la evolución de la
deuda de ejercicios anteriores, modificación de crédito a
efectos de pago parcial de la deuda de ejercicios anteriores
y capacidad de financiación de las contrataciones del
Servicio de Salud de las Illes Balears; la evolución de los
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos
desde 2015 i situación actual en relación a los contratos de
servicios de los órganos promotores del Servicio de Salud
y sus gerencias territoriales; análisis de la contratación
efectuada por la Central de compras desde el año 2016
hasta la fecha de elaboración del mencionado informe; y
evolución del período medio de pago al Servicio de Salud
de las Illes Balears.

[…]

Ha sido objeto de especial reproche por parte de este
Consejo Consultivo que la revisión de oficio se haya podido
consolidar como una vía alternativa al normal
procedimiento de contratación, que pudiera tener como
finalidad la elusión de los controles exigidos por la
legislación aplicable. Pero de los datos recogidos en el
citado informe, elaborado con posterioridad al Informe de
la Sindicatura de Cuentas sobre la Cuenta General de 2016,
se acredita una clara voluntad de evitar y reducir al límite
de lo posible la contratación irregular sometida al proceso
de revisión de oficio, tal y como evidencia el dato de que el
nivel de contratación haya pasado de los 570 contratos del
ejercicio 2014 a los más de 1.500 del ejercicio 2018. No
pudiendo dejar de llamar la atención la existencia de un
déficit estructural de gasto real al respecto al presupuesto
inicial de cada ejercicio, que condiciona la viabilidad de los
necesarios procesos de contratación; estando la solución
definitiva a dicho problema estructural en manos del
legislador.

En este sentido, en el Informe 151/2018 de la Sindicatura
de Cuentas de las Illes Balears, en el apartado V relativo al
Servicio de Salud de las Illes Balears ya se informaba de la
insuficiencia del presupuesto del Servicio de Salud:
“l’import total de les generacions de crèdit de l’exercici
2016 és de 141.230 milers d’euros, dels quals 118.695
milers d’euros corresponen a modificacions de crèdit a
causa d’un pressupost inicial insuficient per atendre les
obligacions d’exercicis anteriors i pendents d’imputar al
pressupost o la despesa del mateix exercici, tal com es posa
de manifest en les memòries corresponents”. De hecho, en
relación a dicho aspecto la Sindicatura recomendaba, entre
otros aspectos “elaborar uns pressuposts inicials suficients
i ajustats a les necessitats reals de despesa del Servei de
Salut, en consonància amb l’estimació d’ingressos
disponibles”.

Por todo ello, sí bien podemos considerar y consideramos
que la ausencia de un presupuesto suficiente resplandece
como el mal endémico que pone trabas a la normal
prestación del servicio público de salud, con las
prestaciones legalmente previstas; la actuación de la
administración encaminada a cubrir las citadas prestaciones
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para satisfacer las necesidades asistenciales de los
ciudadanos, no puede considerarse nunca una desviación de
poder teniendo en cuenta la prevalencia constitucional del
derecho a la vida y a la integridad de las personas, y que el
procedimiento seguido se ha sujetado a la Instrucción
2/2012, de 12 de marzo, de la Interventora General y de la
Directora General de la Abogacía, y que, a mayor
abundamiento, es objetivamente constatable un esfuerzo de
la Administración dirigido a incrementar la contratación
regular. Y, por otra parte, no cabe distinción entre contratar
recursos directamente asistenciales o otros subordinados a
dicha asistencia pues, a título de ejemplo, durante al menos
unos minutos es más importante la comunicación telefónica
de una emergencia que la atención de la misma, que podría
llegar a ser posible sin la comunicación.

El verdadero fin de la potestad administrativa en materia
sanitaria y del que no debe desviarse la Administración es
la protección de la salud de los ciudadanos, que debe
hacerse obviamente con un presupuesto adecuado y
observando la legalidad; pero mientras el presupuesto no
sea el adecuado, el esfuerzo de regularizar la contratación,
constatable en el dato objetivo de haber convertido los 570
contratos del ejercicio 2014 en los más de 1.500 del
ejercicio 2018, resultará siempre insuficiente, aunque
significativo de una voluntad de conservación de la
legalidad al máximo.”

*Dictamen 87/2019*

Cal remarcar que el Servei de Salut de les Illes Balears,
arrossega, exceptuant qualque exercici concret, un dèficit
estructural de despesa real respecte al pressupost inicial. Això
vol dir que, a principi d’any, i sense saber les aportacions de
crèdit que es puguin fer posteriorment ja es coneix que el
pressupost del Servei de Salut no bastarà per fer front a totes
les despeses i, per tant, es generarà deute.

D’altra banda, es parteix d’un deute acumulat en el 205 de
180,4 milions, dels quals 94,5 milions corresponen a cap. II (un
52,38%) cosa que fa, que a cada exercici, es parteixi sempre
amb un deute acumulat al que s’ha de fer front.

En paral·lel, l’obligació de mantenir ratis del PMP fa que
s’hagi de disposar de pressupost corrent per poder pagar el dit
deute i el deute acumulat mencionat anteriorment. Això fa, que
el crèdit real disponible del cap. II sigui manifestament
insuficient.

Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 15428/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pagaments efectuats als proveïdors
de la Conselleria de Salut i Consum en virtut de "contractes
verbals".

Entre l’1 de juny fins al 19 d’octubre de 2020, s’han
efectuat tres pagaments a diversos proveïdors derivats
d’expedients de revisió d’ofici:

• D’acord amb l’expedient de liquidació núm. EGL 3/2020
(derivat exp. núm. RD12/2019) s’ha abonat la quantitat de
584.574,30€.

• D’acord amb l’expedient de liquidació núm. EGL 6/2020
(derivat exp. núm. RD2/2020) s’ha abonat la quantitat de
37.066.954,57€.

• D’acord amb l’expedient de liquidació núm. EGL 10/2020
(derivat exp. núm. RD2/2020) s’ha abonat la quantitat de
23.942.125,20€.

Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 15429/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa als contractes verbals i la revisió
d'ofici per part de la Conselleria de salut i Consum de
medicaments i altres productes.

Entre l’1 de gener de 2020 fins al 19 d’octubre només s’ha
tramitat un expedient de revisió d’ofici de compres de
medicaments i altres productes. (Exp. núm. RD 2/2020).

Entre l’1 de gener i 31 de desembre de 2019, es varen
tramitar dos expedients de revisió d’ofici de compres de
medicaments i altres productes. (Exp. núm. RD 9/2019 i RD
32/2019).

Palma, 10 de desembre de 2020
La consellera de Salut i Consum 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 15442/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a controls de la situació econòmica de les
persones perceptores d'ajudes econòmiques (1).

En el cas que s’exposa van ser Rendes Socials COVID-19,
rendes extraordinàries; que es tramitaren a instàncies de
professionals dels serveis socials, que actuaven en
representació de terceres persones. En la mateixa sol·licitud
s’informava que les persones per a les que sol·licitaven l’ajut,
complien amb tots els requisits establerts en la norma: entre
d’altres, residir en algun municipi de les Illes Balears, i no
disposar d’ingressos en el moment de la sol·licitud provinents
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de rendes del treball, ERTOS, subsidis, pensions o prestacions
públiques. En el cas concret, la Policia va sol·licitar informació
a la Conselleria i es va facilitar des de la col·laboració
institucional. Del llistat que va passar la policia sols es va
trobar un cas on coincidia el nom i el NIE d’una persona
implicada.

Palma, 26 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports 
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 15443/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a controls de la situació econòmica de les
persones perceptores d'ajudes econòmiques (2).

Per tal d’accedir a les prestacions econòmiques de la Renda
Social Garantida no es sol·licita el certificat de penals de la
persona demandant de la mateixa forma que es fa a la resta
d’ajudes per vulnerabilitat econòmica existents.

Palma, 26 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports 
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 15444/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes del Govern rebudes per part de
la banda de carteristes desarticulada en el marc de
l'operació "Bucarest".

El perceptor associat al cas exposat on coincidia nom i NIE
en total es van concedir 918,28€ (una renda social
extraordinària en dues mensualitats).

Palma, 26 de novembre de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports 
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 15463 a 15465/20, de la
diputada María salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a 72 milions per ajudar
30.000 treballadors (1 a 3).

El Pla de Xoc per a l’ocupació 2020-21 inclou mesures
distribuïdes en sis eixos d’actuació: ocupació, dinamització
empresarial, formació, contractació pública, orientació i
intermediació i modernització. Els 72,4 milions d’euros de
pressupost inclouen mesures com un nou programa de
contractació pública valorat en 22,3 milions d’euros que
permetrà la contractació de 2.600 persones  majors de 30 anys
que s’han vist afectades directament per la COVID-19.

Pel que fa a la distribució de fons, és la següent:

Pressupost: 72.440.570€
Fons Propis: 18.050.570€
Fons Estatals: 45.990.000€
Fons Europeus:   8.400.000€

Palma, 17 de novembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 15483/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tests de diagnòstic COVID-19 (PCR,
antígens) realitzats a les residències de persones majors tant
de gestió pública com privada a les Illes Balears.

El nombre de test realitzats des de l’1 de juliol de 2020 a 21
d’octubre de 2020 a usuaris són 6192 i 7679 a treballadors.

Palma, 9 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 15484/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tests de diagnòstic COVID-19 (PCR,
antígens) realitzats a les residències i als centres de
persones en situació de discapacitat tant de gestió pública
com privada a les Illes Balears.

El nombre de test realitzats a usuaris és de 478 i de 649 a
treballadors.

Palma, 9 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 15485/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a centres hospitalaris i sanitaris de la
xarxa de salut privada de les Illes balears als quals el Servei
de Salut ha concertat i derivat la realització de proves
diagnòstiques, de consulta especialitzada i cirurgies des de
l'inci de la pandèmia COVID-19.

Actualment, hi ha adjudicats set procediments derivats de
l’Acord Marc 466/17per a la selecció de proveïdors per a la
prestació d’assistència sanitària als usuaris derivats pel Servei
de Salut de les Illes Balears, per les especialitats de
dermatologia, ressonàncies magnètiques i TACS.

S’estan preparant més procediments derivats per a reforçar
les proves diagnòstiques de: ecografies, ecocardiogrames,
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espirometries i ergometries, així com de totes aquelles que
tenen llista d’espera.

Abasten tots els sectors de l’illa de Mallorca: Llevant,
Ponent, Migjorn i Tramuntana.

Les empreses que es van presentar a l’Acord Marc i han
resultat adjudicatàries han estat: Hospital de Llevant,
Agrupació Mèdica Balear, Integració Sanitària Balear i
l’Hospital General de Muro.

Palma, 9 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 15524 a 15526/20, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre de places ofertes,
inscrits i alumnes que han finalitzat els cursos del SOIB i la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant
els anys 2018, 2019 i 2020.

La informació sol·licitada és a la vostra disposició a les
oficines del SOIB, ubicades al Carrer de Jordi Villalonga i
Velasco, 2. 07010 de Palma. Degut al gran volum de
documentació que conté, us prec que us poseu en contacte amb
nosaltres, per tal de concertar una cita per poder consultar tot
el que vostè necessiti.

A mode d’exemple i per tal de justificar el fet que no es pot
lliurar fàcilment la documentació, fem constar que com a
accions formatives dutes a terme, per exemple l’any 2018, van
ser un total de 996 cursos, el que suposa 373.282 hores de
formació.

Palma, 27 de novembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 15527/20, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a entitats responsables dels cursos del
SOIB i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020.

Ateses des característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 15528/20, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nivell d'inserció laboral dels alumnes
dels cursos del SOIB i la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020.

La taxa d’inserció laboral dels i les alumnes de les accions
formatives ofertades pel SOIB durant el 2018, una vegada
transcorreguts sis mesos des de la finalització de la formació és
del 55,7%.

Pel que fa al 2019, aquesta taxa és del 51% i pel que fa al
2020 les dades encara no estan disponibles, ja que no han
passat encara sis mesos des de la finalització de la formació per
part de l’alumnat.

Palma, 27 de novembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 15529/20, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressupost de les iniciatives educatives
del SOIB i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020.

El pressupost adjudicat de les accions formatives
finançades pel SOIB durant el 2018 és de 19.474.543,64€.
Durant el 2019, el pressupost adjudicat és de 23.879.855,47€. 

Les quantitats adjudicades a l’exercici 2020, pel fet de no
haver acabat encara les accions formatives, no estan encara
totalitzades.

Palma, 27 de novembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 15530/20, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris que s'ha seguitr per sleccionar
els professors que impartiren els cursos del SOIB i la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant
els anys 2018, 2019 i 2020.

Els criteris que s’han seguit per seleccionar el professorat
que imparteix cursos de formació del SOIB durant els anys
2018, 2019 i 2020 són els que determina la Instrucció 4/2020,
del president del SOIB que regula la formació en els centres
propis del SOIB. 

Quant a la resta de formació subvencionada pel SOIB  i
realitzada en centres col·laboradors, els criteris que s’han
seguit per seleccionar el professorat són els que determina la
normativa vigent. En concret, és la determinada pel decret que
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regula cadascun dels certificats de professionals aprovats pel
Ministeri de Treball.

Palma, 27 de novembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 15534/20, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressupost de les iniciatives formatives
que es pensen dur a terme amb la inversió de 72 milions per
beneficiar 30.000 treballadors.

El Pla de Xoc per a l’Ocupació contempla un ventall ampli
de mesures estructurades en sis eixos d’actuació: contractació
pública, impuls empresarial, ocupació, formació, orientació i
intermediació i modernització.

El pressupost que es preveu per a cada iniciativa a
educativa i formativa, que està degudament detallat al Pla de
Xoc, és el següent:
• Formació dual: 6,3 milions d’euros.
• Formació amb compromís de contractació: 900.000 euros.
• Programes mixts: 10,5 milions d’euros. 
• Foment de l’ocupació: 6,5 milions d’euros
• Formació presencial: 2,1 milions d’euros
• Formació semi presencial: 250.000 euros
• Formació per a persones desocupades: 5,4 milions d’euros
• Sectors estratègics, requalificació professional i beques

formatives: 2,1 milions d’euros
• Ampliació dels POAP: 1,05 milions d’euros
• Orientació laboral a col·lectius vulnerables i en risc

d’exclusió: 9,5 milions d’euros

Palma, 9 de desembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 15542/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a efectes contaminants derivats de la
limitació generalitzada de velocitat a 30 km/h.

En la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, no hi ha
cap estudi tècnic sobre l’impacte d’una velocitat de 30 km/h
pugui tenir en les emissions dels autobusos. No obstant això, un
estudi de ciència bàsica ens dona com a resultat que a menor
velocitat, les emissions es redueixen de manera important.

Les emissions dels autobusos, com les de qualsevol motor,
depenen de manera lineal del rendiment del motor, i del treball
realitzat per aquest: emissions=rendiment x treball x factor
emissions.

El rendiment del motor depèn de diversos factors, però el
principal a les velocitats habituals del funcionament d’un
autobús urbà és la manera de conducció, i per tant depèn de
factors humans, i no de la velocitat de circulació. En tot cas, a

menor velocitat de circulació, amb el trànsit més pacificat, es
donen menys accelerades i frenades, donant lloc a una
circulació més eficient.

El treball realitzat pel motor, per part seva, depèn de la
força que exerceix el motor, i la distància recorreguda: treball=
força x distància.

La força que exerceix el motor és bàsicament la força
aerodinàmica, que depèn de la velocitat al quadrat: força=
factor aerodinàmic x velocitat al quadrat.

Incloent tots els factors en l’equació de les emissions:
emissions= rendiment x factor aerodinàmic x velocitat al
quadrat x distància x factor emissions.

Com es pot observar, les emissions depenen principalment
de dos factors relacionats amb la velocitat de circulació: la
pròpia velocitat, i el rendiment.

Amb  una velocitat menor, com s’ha comentat prèviament,
el trànsit estarà més pacificat, i les accelerades i frenades solen
ser menors, i el rendiment més alt. No obstant això, la velocitat
té una dependència al quadrat. Això fa que a igualtat de la resta
de factors, una circulació a 30 km/h suposa una velocitat que és
un 60% de la velocitat de circulació anterior, de 50 km/h, la
qual cosa es tradueix en un 64% menys d’emissions.

Palma, 10 de novembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius 
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 15573/20, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a autoritzacions
per netejar trams de torrent dins finques privades durant
l'any 2019.

L’any 2019 s’han rebut 8 sol·licituds d’autorització de
neteja de torrents presentades per particulars als municipis de
Banyalbufar, Bunyola, Deià, Es Mercadal, Inca, Manacor i
Santa Margalida.

Palma, 23 de desembre de 2020
El conseller de Medi Ambient i Territori 
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 15582/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a reobertura de la Unitat de
problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA), Servei de
Salut de les Illes Balears.

El 5 d’octubre es va reiniciar l’activitat, començant les
valoracions i posteriorment la presa de mostres, per a rebre els
primers ingressos el dia 8 d’octubre.
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En el mateix pavelló de la UPRA i en la consulta externa
situada a l’Hospital Psiquiàtric.

El pavelló compta amb 7 habitacions, que en aquests
moments són d’ús individual.

Tots els recursos que deriven pacients estan degudament
notificats de la seva reobertura i operativitat. A dia 02/11/20 hi
havia 4 pacients ingressats en la unitat i des de la seva
reobertura s’han atès en total 9 pacients.

Palma, 9 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AW)

A les Preguntes RGE núm. 15592 i 15601/20, del diputat
Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a peticions d'ajudes a autònoms a
Eivissa.

En el municipi d’Eivissa s’ha sol·licitat 292 ajudes, de les
quals 211 han estat favorables, el que suposa un import total de
subvenció concedida de 465.000€. 

A dia d’avui, pràcticament la totalitat de les sol·licituds
corresponents al municipi d’Eivissa està validada, el que
significa que els expedients que fan referència a aquesta xifra
s’han resol favorablement, s’han denegat o estant pendents de
requeriments.

Palma, 27 de novembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 15593/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a recursos facilitats pel Govern als
ajuntaments de les Illes Balears per al compliment de les
normes i restriccions establertes amb motiu del nou estat
d'alarma decretat.

La consellera d’Administracions Públiques i Modernització,
Isabel Castro, acompanyada de la directora general de Funció
Pública, Carmen Palomino, i el director general d’Emergències
i Interior, Jaume Barceló, van mantenir una reunió la setmana
passada amb representants de la FELIB per tal d’abordar
diferents propostes de solució a la situació de les policies locals
de les Illes Balears.

Durant la trobada, la consellera va traslladar a la FELIB el
resultat de l’anàlisi que s’ha fet des del passat mes de setembre
de la situació actual de les plantilles de tots els municipis de
l’arxipèlag.

Analitzades les principals necessitats, ambdues parts van
arribar a una sèrie de conclusions per afrontar aquestes
situacions i que pròximament es traslladaran també a la

Comissió de Coordinació de les Policies Locals per tal de consensuar-les:
1. Execució de les ofertes d’ocupació pública ordinàries dels

tres darrers anys i aprovació de l’oferta pública d’ocupació
ordinària de l’any 2020.

2. Modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de
coordinació de policies locals i la Llei 11/2017, de 20 de
desembre.

3. Modificació del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears.

4. Un sistema selectiu per a funcionaris de carrera, amb dues
vies: 

a) Procés unificat per a la selecció del personal de nou
ingrés, adhesió voluntària dels ajuntaments a la
convocatòria i gestió dels processos selectius per part de
l’EBAP.

b) Procés descentralitzat. Els ajuntament que facin el
seu propi procés selectiu, han de fer coincidir les dates
d’exàmens, almenys, la data del primer examen, per poder
realitzar el curs de capacitació, que serà impartit per
l’EBAP amb la col·laboració dels ajuntaments. 

El curs de capacitació per superar el procés selectiu el
gestionaria i l’impartiria l’EBAP, i podria començar durant el
mes de febrer de cada any i es realitzaria de forma
descentralitzada per illes.

La Conselleria d’Administracions Públiques i
Modernització, a més, es va comprometre a traslladar al
Ministeri de Política Territorial i Funció Pública la petició de
la FELIB de l’alliberació de les places de segona activitat per
incloure-les a l’oferta pública d’ocupació i que es permeti la
creació de noves places als cossos de policia local i la seva
inclusió a la següent oferta pública d’ocupació.

A més, també demanarà la modificació de les taxes de
reposició per incloure a l’oferta pública d’ocupació, a més de
les places ocupades per persones que tenen prevista la seva
jubilació anticipadament i ho sol·licitin per escrit, les
d’aquelles persones que es jubilaran durant els anys 2021 i
2022 a l’edat ordinària de jubilació i se sol·licitarà la cobertura
de totes les places de les forces i cossos de seguretat de l’Estat
(Policia Nacional i Guàrdia Civil).

Havent analitzat les necessitats i les possibles solucions, la
consellera Castro es va comprometre amb la FELIB a convocar
la Comissió de Coordinació de les Policies Locals, formada per
administracions i sindicats, amb la finalitat de poder treballar
en aquestes i altres propostes que donin solucions a curt, mitjà
i llarg termini a les situacions detectades en el si dels municipis
de les Illes Balears
 

Palma, 27 de novembre de 2020
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització 
Isabel Castro Fernández
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Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 15595/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a paralització de la venda de places
per a estades turístiques a habitatges unifamiliars.

El Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics no ha paralitzat
en cap moment la venda de places. S’han de tenir en
consideració, però, els tràmits administratius que està duent a
terme el Consell de Mallorca en relació amb l’aprovació
definitiva del PIAT i que afecta la dita borsa de places.

Palma, 9 de desembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AZ)

A les Preguntes RGE núm. 15621 a 15624/20, de la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a pressupost, ubicació, origen del finançament i
terminis d'execució del Parc BIT Eivissa.

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
pretén completar les infraestructures de suport a la innovació
a tota la nostra comunitat autònoma. Es fa necessari la
implantació d’una infraestructura de suport a la innovació a les
Pitiüses per tal d’oferir als emprenedors i a les Pimes
d’aquestes illes un entorn de qualitat per afavorir la creació
d’empreses innovadores i la consolidació empresarial
mitjançant activitats i iniciatives innovadores basades en el
coneixement i la tecnologia, per tal de millorar la competitivitat
i el teixit empresarial de les Pitiüses i de les Illes Balears.

Aquest conveni, que actualment està en fase de tramitació,
i per tant no és possible adjuntar-ho fins que no sigui definitiu,
tindrà per objecte fixar la col·laboració entre la Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius, la Fundació BIT i el
Consell Insula d’Eivissa per a la  creació i posada en marxa del
futur Centre Bit Eivissa.

El finançament (amb fons propis o amb fons europeus)
seran 250.000€ que figuren al pressupost de la DG
d’Innovació. 200.000€ es destinaran a les obres de remodelació
i adequació pels usos del centre BIT de la segona planta del
pavelló 1010 on s’ubicarà el Centre Bit Eivissa i 50.000€ seran
per la posada en marxa.

Les nostres previsions són poder inaugurar el Centre Bit
Eivissa en el darrer trimestre del 2021.

Palma, 12 de desembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius 
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 15686/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a UBS, unitats bàsiques de salut, que
romanen tancades a les Illes Balears durant la primera
onada de la COVID.

La UBS centre: encara està en obres. La seva finalització
depèn de l’Hospital General, ja que és on està ubicada.

La UBS Sa Cabaneta: finalitzades les obres. Està oberta:
dilluns, dimarts, dimecres i divendres en horari de matí i dijous
en horari d’horabaixa. Dotació: 1 metge, 1 infermera, 1 aux.
admva.

La UBS centre: dotació: 1 metge, 1 infermera, 1 aux.
admva.

UBS Randa, obertura a demanda.

UBS s’Illot, obrirà 16 de novembre.
UBS Son Serra de Marina, obertura a demanda.

Palma, 9 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 15687/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a UBS, unitats bàsiques de salut,
operatives/tancades a les Illes Balears durant la segona
onada de la COVID.

A Mallorca, en data 04/11, la UBS centre per obres.

La UBS s’Illot obrirà el 16 de novembre.

A Eivissa: la UBS de S. Rafel per la ubicació d’una unitat
volant d’atenció a la COVID-19 per a presa de mostres PCR.

La previsió és mantenir la situació actual. A dia d’avui
disposam del suficient personal però en mig d’una pandèmia,
tot depèn del nombre de casos COVID-19.

Palma, 9 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
BC)

A les Preguntes RGE núm. 15694 a 15697/20, de la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de
mamografies fetes des de gener de 2020 fins ara i des de
gener fins a octubre de 2019 a les Illes Balears; a
periodicitat de les mamografies i a canvi de criteri en la
programació de la citació de mamografies.

Des de gener de 2010 fins a 31 d’octubre de 2020 han estat
convidades a participar 21.080 de les que varen assistir a fer-se
la mamografia 17.240 dones.

Des de gener de 2019 a octubre de 2019 es citaren 34.257
dones i es varen fer 24.472 mamografies.

Durant l’estat d’alarma per la pandèmia de coronavirus es
van interrompre les invitacions per fer les mamografies de 
cribratge de càncer de mama a causa del caràcter no urgent del
cribratge i amb l’objectiu de disminuir la transmissió a la
població participant.

El 19 de juny es van reprendre les mamografies de cribratge
del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama
mantenint les mesures de seguretat establertes:
• Les citacions es realitzen de forma telefònica.
• Per evitar aglomeracions en sales d’espera, s’han espaiat les

cites i es demana puntualitat.
• Es fa qüestionari de salut.
• I es recorden les 3 M: Mascareta, distància social i higiene

de mans.

Els criteris generals dels Programa de Detecció Precoç del
Càncer de Mama són:

a) Població objectiu: dones amb edats compreses entre 50
i 59 anys.

b) Prova de cribratge: mamografia.
c) Interval entre exploracions: 2 anys.

Els criteris estan establerts a l'Ordre SSI/2065/2014, de 31
d'octubre, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del
Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix
la cartera de Serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el
procediment per a la seva actualització. 

Palma, 9 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 15698/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'UBS que
romanen encara tancades.

Mallorca: en data 04/11, la UBS Centre per obres.

La UBS s’Illot obrirà el 16 de novembre.

Eivissa: la UBS de S. Rafel per la ubicació d’una unitat
volant d’atenció al COVID (UVAC) per a presa de mostres
PCR.

Palma, 9 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 15699/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a disminució
d'activitat en algunes UBS.

Arran de la declaració de l’estat d’alarma del 14 de març es
varen tancar les 86 UBS de Mallorca, per no poder garantir el
doble circuit respiratori i no respiratori, per donar assistència
a la patologia COVID i no COVID.

Al llarg de la desescalada, s’han anat obrint les UBS durant
tot l’estiu, sobretot les més grosses (3 metges o més). A partir
de dia 1 de setembre, s’han anat obrint progressivament totes
les UBS en funció de si el personal era vulnerable o no, segons
el número de casos COVID d’aquesta UBS per intentar garantir
tota l’atenció no COVID als usuaris d’aquella UBS.

En aquests moments, quasi totes les UBS de l’atenció
primària de Mallorca han recuperat la seva activitat, excepte la
UBS Centre (està en obres) i s’Illot que obrirà el 16 de
novembre.

A Menorca només el consultori de Fornells atén 2 dies a la
setmana. A Eivissa roman tancada la UBS de Sant Rafel perquè
allà hi ha ubicada una unitat volant d’atenció al COVID
(UVAC) per a la presa de mostres PCR.

Palma, 9 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 15703/20, del diputat Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a informació en relació amb l'aplicació de la
disposició final setzena del Decret llei 8/2020.

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i
transició energètica bàsicament preveu en el seu article 54 dues
exempcions del paràmetre urbanístic: autoconsums i
aparcaments d’una banda, i parcs fotovoltaics per una altra.

En relació amb els autoconsums i aparcaments, com que no
es fa necessària una autorització administrativa prèvia, es
desconeix la quantitat d’expedients que han sol·licitat aquesta
exempció, ja que, la seva concessió està supeditada a la petició
de llicència d’obres, la competència de les quals recau als
ajuntaments. En tot cas la recopilació d’aquestes dades es pot
sol·licitar directament a aquests.
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De la mateixa manera, en el cas dels parcs fotovoltaics s’ha
de considerar que tots ells sol·liciten aquesta exempció, ja que
el PTM tan sols permet una ocupació del 3% de la superfície
del solar i per tant encaixen en la previsió de l’article 54.2 de
la Llei 10/2019.

Certament, amb la modificació introduïda del Decret llei
8/2020, a través de la seva Disposició Addicional Setzena
s’aclareix una situació que ja s’anava produint de facto, si bé
resulta complicat donar dades concretes, per l’esgrimit
anteriorment, des de l’entrada en vigor de la modificació es
calcula que s’haurien autoritzat entorn de 5 parcs fotovoltaics,
sent aproximadament uns 50 els que estan ara mateix en
tramitació.

Palma, 13 de novembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius 
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BG)

A les Preguntes RGE núm. 15707 a 15711/20, del
diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a projectes posats en
marxa grpacies al Decret 8/2020 (1 a 5).

Es relacionen l'establiment, la categoria, el municipi, el
projecte i el pressupost.

H/2416 
Hotel CONDESA
4*
Alcúdia
Bàsic de reforma
2.678.133,09€

AG/210
Agroturisme Son Burgues
-
Petra
Bàsic de reforma d’edifici annex per a utilització com a espai
polivalent
58.414,04€

R/2612
Restaurant Spyder Café
4*
Palma.
Bàsic de reforma, ampliació i legalització del local existent 
160.000,00€

H/1272
Casa d’Hostes Amena Mar
Casa d’Hostes
Sant Llorenç d'Es Cardassar
Bàsic de reforma i ampliació parcial hotel i apartaments 
171.184,44€

H/1477
Hotel Marena Beach
4*
Palma

Bàsic de reforma, ampliació i canvi de categoria a 4*
1.625.300,00€

AG/16
Agroturisme Es Palmer
-
Campos
Bàsic de modernització 
2.215.972,38€

HR/15
Hotel Rural S’Olivaret
4* sup.
Alaró
Bàsic de modernització 
152.647,77€

TI/13
Turisme d’interior Can Furiós
-
Selva
Bàsic de modernització 
184.467,00€

AG/58
Agroturisme Son Doblons
-
Santa Margalida
Bàsic de modernització 
246.094,46€

AG/108
Agroturisme Cas Xorc
4* sup.
Sóller
Bàsic i execució de construcció de piscina 
196.604,09€

H/1596
Hotel Villas Bonsol
4* sup.
Calvià
Bàsic de modernització i millora del complex turístic Bonsol
(2a part) 
605.182,22€

H/472
Hotel Bonsol
4* sup.
Calvià
Bàsic de modernització i millora del complex turístic Bonsol
(1a part) 
232.029,29€

Palma, 9 de desembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 15728/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estudi sobre "la prostitució, la
tracta i l'explotació sexual a les Illes Balears", encarregat
per l'IBDona i elaborat per un equip dirigit per la UIB.

El cost de l’estudi sobre “La prostitució, la tracta i
l’explotació sexual a les Illes Balears” ha estat de 46.343€
procedents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere,
sense una altra aportació econòmica externa.

Respecte de la informació que vostè sol·licita en la seva
primera pregunta, trobarà aquesta informació en l’apartat
d’annexos del citat estudi.

Li adjunto l’enllaç perquè pugui consultar-lo:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4422088&c

oduo=232&lang=ca

Palma, 17 de novembre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat 
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 15742/20, de la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a bonificació pert residents pagada per
part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular
marítima entre Eivissa i Formentera el 2017.

L’import de la bonificació per residents pagada per part del
Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima
entre Eivissa i Formentera el 2017 ascendeix a un total de
6.099.929,73€.

Palma, 9 de novembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge 
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 15771/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a sistema Policia XPO.

Després de signar el conveni de cessió del programa Policia
XPO, amb SILME Menorca, es va iniciar la implantació del
programa signant convenis amb diferents ajuntaments per
realitzar una prova pilot. El resultat de la implantació en
període de proves amb col·laboració amb l’equip de Silme ha
resultat satisfactori per al qual cosa s’ha passat a la signatura de
convenis definitius amb els ajuntaments que sol·liciten l’ús del
nou programa de gestió.

Al mateix temps es segueix treballant en la millora de
l’aplicació i desenvolupament de noves funcionalitats,
necessàries per avançar en una major coordinació, com
l’aplicació mòbil que permet als policies l’accés in situ a
l’aplicació.

Per primera vegada es compleix amb una de les funcions de
coordinació, que és, l’establiment d’un sistema d’informació
recíproca entre els diversos cossos de la policia local a través
de la creació d’una base de dades comuna relativa a les seves
funcions, a la que podran tenir accés tots els municipis
mitjançant sistemes informàtics.

Pel que fa a la implantació, recordar que a Menorca tots els
municipis estan adherits i ja utilitzen el programa.

A data d’avui, a Mallorca hi ha 7 ajuntaments amb el
programa implantat i 6 nous consistoris que s’han adherit
recentment.

L’Ajuntament de Formentera també s’ha adherit i es preveu
continuar amb  el pilotatge i noves adhesions a la totalitat dels
municipis de les Illes.

Per tant la valoració només pot ser positiva.

Palma, 9 de desembre de 2020
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització 
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
BK)

A les Preguntes RGE núm. 15784 i 15785/20, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a criteris de realització o denegació
de testat prova PCR establerts des del servei de Salut de les
Illes Balears als hospitals i a  no-realització de test PCR a
pacients ingressats a hospitals de les Illes Balears.

El Servei de Salut va acordar en el mes d’abril realitzar
PCR a tots els ingressos en funció dels criteris tècnics.

Avui dia no hi ha cap problema i ja es fan proves PCR a
tots els pacients que ingressen en tots els hospitals.

Palma, 9 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BL)

A les Preguntes RGE núm. 15791 i 15792/20, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a inspeccions laborals planificades per al pròxim
2021 a empreses del sector de l'economia de plataforma i a
expedients sancionadors de la Inspecció de Treball
interposats a les esmentades empreses.

Vistes les preguntes formulades i fet que existeix un
conveni anual entre la Direcció General de Treball i el
Ministeri de Treball i Economia Social, més concretament amb
la Direcció de l’Organisme Estatal d’Inspecció de Treball i
Seguretat Laboral, per tal de facilitar les dades adients, es pot
informar que la Inspecció de Treball i Seguretat Social té com
a funcions les recollides en l’article 12.1 de la Llei 23/2015, de
21 de juliol. Aquests són la vigilància, exigència i
assessorament a empreses i treballadors pel que fa la
compliment de la normativa de l’ordre social, en matèria de
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relacions laborals, de seguretat social i de prevenció de riscos
laborals.

Acabat l’any 2019 es pot indicar que, a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, els resultats de la campanya de
comerç electrònic i plataformes és de 369 altes d’ofici en el
Règim General de la Seguretat Social i una liquidació de
373.169€ en quotes de Seguretat Social.

Respecte de l’any 2020 i donat la pandèmia existent no
consten totalitzades les dades d’aquest període. No obstant
això, sí que ja podem avançar que per l’any 2021 hi ha
planificades un increment d’actuacions del 380% respecte de
l’any 2019.

Palma, 27 de novembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 15869/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a constància de la renúncia a la
utilització d'explosius de l'empresa promotora de la
pedrera d'Establiments.

A aquesta conselleria no li consta que l’empresa promotora
de la pedrera d’Establiments li hagi realitzat cap manifestació
oficial respecte a la renúncia a la utilització d’explosius.

Palma, 24 de novembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètic i Sectors

Productius 
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 15870/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a constància de la modificació del
projecte per reobrir l'activitat a la pedrera d'Establiments.

A aquesta conselleria no li consta que l’empresa promotora
de la pedrera d’Establiments li hagi realitzat cap manifestació
oficial, o que hagi presentat cap modificació o variació del seu
projecte per reobrir l’activitat.

Palma, 24 de novembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètic i Sectors

Productius 
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 15918/20, de la diputada
Maríua Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats abonades a ADEAC per part
del Govern de les Illes balears de 2010 a 2020.

Els pagaments realitzats a l’Associació Educació Ambiental
i del Consumidor amb NIF G28988376 durant el període 2010
a 2020 sumen l’import de 64.012,36€, distribuïts en els
següents anys:

2010 21.238,82
2011 21.238,82
2012 21.534,72

Palma, 17 de desembre de 2020
El conseller de Medi Ambient i Territori 
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 15925/20, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a relació de membres del Govern, alts càrrecs i
personal eventual que acompanyaven la presidenta del
Govern el passat 7 d'octubre de 2020.

La presidenta del Govern va donar explicacions en un
comunicat el passat 30 d’octubre. Aquí tenen l’enllaç:
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria-stro
ngcomunicat-de-la-presidengravencia-del-govern-de-les-illes
-balearsstrong

Palma, 15 de desembre de 2020
La consellera de Presidència 
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 15951/20, de la diputada
Maria Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compra del solar de Dalt Vila.

El projecte ITS2019-068-Compra del solar de l’hospital
Vell de Dalt Vila, es va aprovar per Acord de Consell de
Govern de 31 d’octubre del 2019 (BOPIB núm. 149, de 2 de
novembre de 2019) per un import total d’1.407.063,00€. (total
projecte 1.876.083,55€).

El 13 de maig es va aprovar el Decret llei 8/2020, de
mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Per acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, es
consideren d’execució estratègica determinats projectes
aprovats en el marc dels plans anuals d’impuls del turisme
sostenible, segons l’excepció prevista en el primer paràgraf in
fine de l’article 36.1 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig de
mesures urgent i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
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econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, i d’altres que
no s’executaran en el marc els plans anuals respectius, segons
el darrer paràgraf de l’esmentat article 36.1.

El punt 2 de l’Acord de Consell de Govern diu el següent:
"Segon. Declarar que no s’executaran en el marc dels plans
anuals respectius els projectes aprovats en el marc dels
plans anuals d’impuls del turisme sostenible que consten
relacionats a l’annex 2 que s’adjunta a aquest Acord, i per
l’import que s’estableixen en el mateix annex, segons el
darrer paràgraf de l’article 36.1 del Decret llei 8/2020
esmentat abans, sens perjudici del seu finançament
posterior a càrrec d’exercicis futurs."

Palma, 27 de novembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
BR)

A les Preguntes RGE núm. 15958 a 15961/20, del
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relatives a polígon logístic a
Mallorca (I a IV).

Des d’aquesta conselleria no hi ha cap previsió d’impulsar
un polígon logístic. 

Des d’aquesta conselleria no obra en el nostre poder cap
tipus de document administratiu relatiu al polígon logístic. 

Des d’aquesta conselleria no s’ha presentat cap projecte de
polígon logístic al Fons Next Generation. 

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
considera que el sòl rústic ha de destinar-se als usos
contemplats en la nova normativa reguladora i d’acord amb les
diferents categories de protecció contemplades a aquesta. Així
mateix, a aquesta conselleria no li consta cap petició ni projecte
concret per a la realització d’un polígon logístic pel qual no pot
entrar a valorar ni realitzar estudi de sostenibilitat sense tenir
dades detallades.

Palma, 25 de novembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius 
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 16031/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a suspensió del tractament de diàlisi
per a pacients residents a Formentera a l'Hospital de
Formentera.

El Servei de Salut dóna totes les facilitats als pacients
residents a Formentera. Es fan torns per a ells al servei
d’hemodiàlisi de l’Hospital d’Eivissa per adaptar-se als seus
horaris d’arribada.

Es posa a la seva disposició una ambulància que els
transports des del seu domicili al port de Formentera, i del port
d’Eivissa a l’hospital. I el mateix a la tornada.

Palma, 9 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 16033/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a servei de suport assistencial
psicològic als treballadors sanitaris, sociosanitaris
(zeladors, tècnics d'emergències, tècnics de cures
d'infermeria, infermers/es, facultatius ...) a conseqüència de
la situació  provocada per la COVID-19 a l'àmbit del
desenvolupament de la seva professió.

El nombre de professionals sanitaris i sociosanitaris des del
servei especial d’atenció i suport psicològic (propi del Servei
de Salut/Conselleria de Salut i Consum) per conseqüències del
desenvolupament de la seva jornada laboral d’atenció als
pacients en el context actual, des de l’1 d’octubre al 9 de
novembre de 2020 són 16.

Palma, 9 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 16128/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a cessament del cap
de la UCI de l'Hospital Mateu Orfila.

El cap de la UCI de l’Hospital Mateu Orfila no ha estat
cessat per l’Ibsalut.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 16168/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a publicació d'una edició escrita del
contingut del programa IB3 "Memòria Negra", a través de
l'Editorial Moll.

“Memòria Negra” és un programa creat i realitzat per la
productora balear OFFLINE PRODUCCIONES SL. En acabar
la quarta temporada l’Editorial Moll es posa en contacte amb
la productora i IB3 proposant convertir en llibre els millors 
capítols, partint dels guions originals del programa de televisió.

Les parts varen signar un contracte d’edició, es tracta d’un
contracte patrimonial exclòs de la Llei de Contractes del Sector
Públic, que es regula pel previst a les seves clàusules i en tot
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allò no previst en el contracte a la Llei de Propietat
Intel·lectual. Al mateix varen intervenir: l’EPRTVIB, com a
titular en exclusiva dels drets d’explotació de l’obra
audiovisual “Memòria Negra”, i l’editorial Moll com a
responsable de les tasques d’adaptació de l’obra audiovisual en
una obra literària i OFFLINE PRODUCCIONES SL, empresa
a la que l’EPRTVIB va encomanar la producció del programa
com a coordinador del procés d’adaptació. En el contracte es
va formalitzar la corresponen cessió de drets i es va pactar un
repartiment dels eventuals ingressos segons la pràctica habitual
del sector, entre l’EPRTVIB com a titular dels drets i
OFFLINE per la seva intervenció al procés d’adaptació. Per la
seva banda l’Editorial Moll assumeix totes les despeses per a
l’edició del llibre.

L’aportació econòmics de l’EPRTVIB en la publicació de
l’edició escrita del llibre de “Memòria Negra” és zero.

Santa Ponça, 14 de desembre de 2020
El director general de l’EPRTVIB 
Andreu Manresa Monserrat

Ordre de Publicació
BW)

A la Pregunta RGE núm. 16169/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a destitució del cap de la UCI de l'Hospital Mateu
Orfila.

El cap de la UCI de l’Hospital Mateu Orfila no ha estat
cessat per l’Ibsalut.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 16171/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a places vacants de facultatius de cardiologia,
rehabilitació, hematologia i digestologia a l'Hospital Mateu
Orfila.

Hi ha una plaça vacant a cardiologia i digestiu i cap a
rehabilitació i hematologia.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 16172/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cites previstes del servei de cardiologia de
l'Hospital Mateu Orfila per als mesos de novembre,
desembre i gener.

Les cites previstes del servei de cardiologia de l’Hospital
Mateu Orfila són pel mes de novembre: 88 primeres i 130

successives. Total 218 visites. El mes de desembre: 28 primeres
i 34 successives. Total 62 visites. I el mes de gener: 72
primeres i 76 successives. Total 148 visites.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 16177/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
coneixement previ de la Conselleria de Salut del cessament
del cap de servei de medicina intensiva de l'Hospital Mateu
Orfila.

No hi ha hagut cap cessament del cap del servei de
medicina intensiva de l’Hospital Mateu Orfila.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 16178/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
motius del cessament del cap de servei de medicina
intensiva de l'Hospital Mateu Orfila.

El cap de la UCI de l’Hospital Mateu Orfila no ha estat
cessat per l’Ibsalut.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 16179/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
avaluació dels motius del cessament del cap de servei de
medicina intensiva de l'Hospital Mateu Orfila.

No hi ha hagut cap cessament del cap del servei de
medicina intensiva de l’Hospital Mateu Orfila.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CC)

A les Preguntes RGE núm. 16192 a 16196/20, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a recinte firal de Marratxí
(1 a 5).

Les obres del Recinte Firal de Marratxí es troben aturades
fet que l’empresa adjudicatària del contracte atorgat per
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l’Ajuntament de Marratxí hi va renunciar per raons
pressupostàries. 

Una vegada ha estat resolt aquest contracte, ja s’està en
condicions de revisar pressupostàriament les necessitats que
presenta aquest projecte a la vista de la nova situació motivada
per l’esmentada renúncia i que, en aquest moment, s’està a
l’espera de rebre el projecte que ha de remetre l’Ajuntament
per tal de poder fer aquesta revisió pressupostària.

Fet aquest tràmit s’ha de procedir amb la nova adjudicació,
procés que s’ha de fer des del CBAT (Consorci Borsa
d'Allotjaments Turístics).

Palma, 23 de desembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 16227/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a substitucions de
metges en quarantena per la COVID-19.

Els metges d’Atenció Primària i dels hospitals es
substitueixen en funció de les necessitats i disponibilitats.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 16287/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a redacció del
projecte del segon PAC de Manacor.

Estam pendents de la cessió del solar per part de
l’Ajuntament.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 16303/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a inici de la
campanya de vacunació contra la COVID-19.

La Conselleria de Salut de les Illes Balears, juntament amb
les conselleria de la resta de comunitats autònomes i el
Ministeri de Sanitat, està elaborant l’estratègia per poder
començar a vacunar tan aviat com sigui possible, una vegada
autoritzades i distribuïdes les vacunes. Tot i que, a hores d’ara,
encara no hi ha cap vacuna autoritzada, i que per això l’inici de
la vacunació no se sabrà amb certesa fins que hi estiguin i amb
la distribució perfectament organitzada, es fa feina amb

l’objectiu de poder iniciar la vacunació dins el mes de gener de
2021.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 16331/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a proves realitzades per al diagnòstic
COVID-19 tipus PCR i tipus antígens a les Illes Balears.

El nombre de test PCR realitzat a les Illes Balears des del
dia 1 de setembre són 241.460, de les quals 198.829 s’han
realitzat per Salut Pública, Servei de Salut i 42.631 per la xarxa
de Sanitat Privada.

S’han fet 4.532 test d’antígens des del 14/10/2020 fins la
data que sol·licita.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CH)

A la Pregunta RGE núm. 16332/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a edat d'incidència en la població
diagnosticada de COVID-19 a la població de les Illes
Balears des de l'inici de la considerada segona onada.

L’edat mitjana dels casos notificats en la segona onada ha
estat de 40 anys, amb una desviació estàndard de 21 anys.

Quant als casos notificats que han estat defunció a causa de
la COVID-19 en la primera onada, l’edat mitjana ha estat de 80
anys, amb una desviació estàndard de 12 anys.

Pel que fa als casos notificats que han estat defunció a causa
de la COVID-19 en la segona onada, l’edat mitjana ha estat de
82 anys, amb una desviació estàndard de 10 anys.

Palma, 23 de desembre de 2020
La consellera de Salut 
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 17558/20, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comissions de servei publicades i retirades abans
de la resolució a la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

Consultats els arxius de la conselleria al Departament de
Serveis Comuns i Personal, no hi consta cap convocatòria de
Comissió de Serveis retirada abans de ser resolta.
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Palma, 23 de desembre de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Iago Negueruela i Vázquez

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1509/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença de la Sra. Marta Lliteras, coordinadora de
la delegació a Balears de l'Asociación para Mujeres en el
Deporte Profesional, sobre la tasca que fan des de
l'associació per impulsar l'esport femení i lluitar contra les
desigualtats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2021, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports acordi la compareixença de la Sra. Marta Lliteras,
coordinadora de la delegació a Balears de l'Asociación para
Mujeres en el deporte Profesional, per tal d'informar sobre el
tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1518/21, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Tatiana
Ferreira, presidenta i fundadora de l'Associació Deporte
para la Igualdad sobre la situació actual de l'esport femení
i les actuacions de suport a l'esport femení que es porten a
terme actualment.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2021, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports acordi la compareixença de la Sra. Tatiana Ferreira,
presidenta i fundadora de l'Associació Deporte para la
Igualdad, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 1419/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2021, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada per la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació i posada en marxa, a Menorca, d'un centre per
a l'atenció de les persones que pateixen discapacitat física, per
la pregunta RGE núm. 1526/21, relativa a retard de les
consultes oncològiques i les proves de prevenció per a la
detecció precoç del càncer.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.

13742/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1374/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta
la retirada de la sol·licitud de compareixença esmentada, de la
directora gerent del patronat de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel, Sra. Josefina Tur, sobre els detalls de la
situació davant la gravetat dels fets ocorreguts a la institució
pública.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.

16093/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1412/21, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, i accepta la retirada de la sol·licitud de
compareixença esmentada, de la consellera de Salut i Consum
sobre les nul·litats d'ofici de les contractacions irregulars per
part del Servei de Salut.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 15/20. 
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1515/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a la
revisió i la denúncia de la indemnització pel cost temporal
d'alts càrrecs i personal eventual del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Sol·licitud de creació d'una comissió no permanent

d'investigació sobre l'aplicació del protocol de vacunació
contra la COVID-19 a la comunitat autònoma de les Illes
Balears (RGE núm. 1474/21). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, mitjançant el qual sol·licita
la creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre el
tema indicat a l'enunciat, i acorda d'incloure aquest assumpte a
l'ordre del dia d'una propera sessió plenària.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Escrit RGE núm. 1466/21, de 12 diputats de la cambra

adscrits al Grup Parlamentari Popular, que sol·licita que
s'insti al director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció a les Illes Balears a iniciar les actuacions
d'investigació en relació amb la presumpta actuació
irregular en el procés de vacunació contra la COVID-19 a
les Illes Balears, en el transcurs del qual diversos càrrecs
polítics, personal directiu i personal eventual de les Illes
Balears, així com directius, gerents i responsables dels
diferents hospitals públics de les Illes Balears haurien
incomplert l'establert en els protocols de vacunació contra
la COVID-19, sent vacunats per davant de les persones que
figuren com a prioritàries a l'esmentat protocol. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit esmentat i,
conformement amb l'article 14.1.b) de la Llei 16/2016, de
creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears, i amb l'article 27.1 del Reglament de
funcionament i règim interior de la dita oficina, acorda de
trametre'l a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
perquè s'hi pronunciï.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

Interpel·lació RGE núm. 10296/19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1572/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i,
conformement amb els articles 106 i 107 del Reglament de la
cambra i la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació
del procediment d'urgència per a les iniciatives no legislatives,
acorda que la interpel·lació esmentada, relativa a lluita contra
el canvi climàtic, es tramiti per aquest procediment.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
Tramitació pel procediment ordinari per a la

Interpel·lació RGE núm. 1140/21.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1572/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta que
la interpel·lació esmentada, relativa a política general del
Govern en matèria de gestió de fons europeus Next Generation
EU, sigui tramitada pel procediment ordinari.

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvis a diverses comissions per part del Grup

Parlamentari Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1427/21, presentat pel Grup parlamentari Mixt, i resta
assabentada que els membres del Grup Parlamentari Mixt a les
comissions seran els següents:

Comissió d'Hisenda i Pressuposts
Josep Castells i Baró

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
Josep Castells i Baró

Comissió de Salut
Patrícia Font i Marbán

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
Patrícia Font i Marbán
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Comissió de Turisme i Treball
Patrícia Font i Marbán

Comissió d'Economia
Sílvia Tur i Ribas

Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
Sílvia Tur i Ribas

Comissió d'Educació, Universitat i Recerca
Sílvia Tur i Ribas

Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears

Patrícia Font i Marbán

Palma, a 10 de febrer de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

del Sr. José Javier Bonet Díaz com a personal eventual
adscrit funcionalment al Grup Parlamentari Popular.

El Sr. Gabriel Company i Bauzá, portaveu del grup
parlamentari Popular, sol·licita el nomenament del Sr. José
Javier Bonet Díaz, amb DNI ******92C, com a personal
eventual adscrit funcionalment al Grup Parlamentari Popular
amb unes retribucions de 31.186,96€ anuals amb una jornada
a temps complet, mitjançant l’escrit RGE núm. 1473/2021, de
4 de febrer de 2021.

El Sr. Gabriel Company Bauzá declara que el Sr. José
Javier Bonet Díaz realitzarà funcions de personal eventual i la
seva retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat i
feina que ha de desenvolupar a temps complet al Parlament de
les Illes Balears, tot d’acord amb la normativa de la Seguretat
Social que regula la matèria.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Per aquest motiu, dict la següent

Resolució

1. El nomenament del Sr. José Javier Bonet Díaz, amb DNI
núm. ******92C, com a personal eventual adscrit
funcionalment al Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des del 5 de febrer de 2021 i amb
unes retribucions corresponents a 31.186,96€ anuals, que es
corresponen a la modalitat C.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hagi resolució expressa.

c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

Palma, 5 de febrer de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 1435/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació informàtica per a l'accés als interiors dels bars i restaurants a l'illa de Mallorca.
	RGE núm. 1436/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació informàtica per a l'accés als interiors dels bars i restaurants a l'illa de Menorca.
	RGE núm. 1437/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a peticions a l'illa d'Eivissa en relació amb les ajudes per a la compra de mesuradors de CO2 per al sector de la restauració.
	RGE núm. 1438/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a peticions a l'illa de Formentera en relació amb les ajudes per a la compra de mesuradors de CO2 per al sector de la restauració.
	RGE núm. 1439/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a peticions a l'illa de Mallorca en relació amb les ajudes per a la compra de mesuradors de CO2 per al sector de la restauració.
	RGE núm. 1440/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a peticions a l'illa de Menorca en relació amb les ajudes per a la compra de mesuradors de CO2 per al sector de la restauració.
	RGE núm. 1441/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL 8791/2020 (I).
	RGE núm. 1442/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL 8791/2020 (II).
	RGE núm. 1443/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL 8791/2020 (III).
	RGE núm. 1467/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a execució de la nova residència d'Andratx.
	RGE núm. 1468/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a inici de les obres de la nova residència d'Andratx.
	RGE núm. 1469/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a redacció del projecte de la nova residència d'Andratx.
	RGE núm. 1470/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a conveni amb l'Ajuntament d'Andratx per finançar les obres de la nova residència d'Andratx.
	RGE núm. 1500/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajudes a pacients amb discapacitat i als seus familiars/acompanyants que han de desplaçar-se a la península per a tractaments mèdics.
	RGE núm. 1501/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla del Govern de les Illes Balears per a la campanya de vacunació massiva de COVID-19 amb la finalitat d'aconseguir la immunitat de ramat en el 70% de la població.
	RGE núm. 1502/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions i ajudes urgents del Govern de les Illes Balears per salvar el sector de gimnasos i instal·lacions esportives com a col·lectiu vulnerable enfront de la suspensió de l'obertura al públic com a conseqüència de les mesures de seguretat sanitàries de la COVID-19.
	RGE núm. 1503/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions mantingudes amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per tal de tractar la situació de la connectivitat aèria de les Illes Balears.
	RGE núm. 1505/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer pagat a l'EMT el 2018 per l'antiga cotxera per al Centre Integral de Formació Nàutica.
	RGE núm. 1506/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer pagat a l'EMT el 2019 per l'antiga cotxera per al Centre Integral de Formació Nàutica.
	RGE núm. 1507/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer pagat a l'EMT el 2020 per l'antiga cotxera per al Centre Integral de Formació Nàutica.
	RGE núm. 1510/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL 676/2019, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (I).
	RGE núm. 1511/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL 676/2019, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (II).
	RGE núm. 1512/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL 676/2019, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (III).
	RGE núm. 1513/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL 676/2019, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (IV).
	RGE núm. 1514/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL 676/2019, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (V).
	RGE núm. 1522/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions i import en relació amb el control de la processionària durant el 2020 a Eivissa.
	RGE núm. 1523/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions i import en relació amb el control de la processionària durant el 2020 a Formentera.
	RGE núm. 1524/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions i import en relació amb el control de la processionària durant el 2020 a Mallorca.
	RGE núm. 1525/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions i import en relació amb el control de la processionària durant el 2020 a Menorca.
	RGE núm. 1529/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat del projecte d'enderrocament de l'antiga terminal portuària de Ciutadella per a la futura construcció del Centre Integrat de Formació Professional d'hoteleria.
	RGE núm. 1530/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació per a la construcció del Centre Integrat de Formació Professional d'hoteleria de Ciutadella.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 1526/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard de les consultes oncològiques i les proves de prevenció per a la detecció precoç del càncer.
	RGE núm. 1614/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a seguiment del compliment de les condicions de l'OSP a les rutes aèries entre illes.
	RGE núm. 1615/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei SEPE.
	RGE núm. 1616/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a SOS turisme.
	RGE núm. 1617/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a alumnes amb necessitats especials.
	RGE núm. 1618/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern davant les elevades xifres de desocupació juvenil a les Illes Balears.
	RGE núm. 1622/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cessament del subdirector de Cures Assistencials del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr. Carlos Javier Villafáfila.
	RGE núm. 1624/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació de càrrecs públics.
	RGE núm. 1625/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sostenibilitat econòmica del sector turístic a les Illes Balears davant la pandèmia de la COVID-19.
	RGE núm. 1626/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a obertura de la restauració.
	RGE núm. 1627/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per a l'eradicació de la processionària del pi a les illes d'Eivissa i Formentera.
	RGE núm. 1628/21, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abastiment adequat d'aigua potable a Sineu i Lloret.
	RGE núm. 1629/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa, a Menorca, d'un centre per a l'atenció de les persones que pateixen discapacitat física.
	RGE núm. 1630/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protesta contra l'abús de la temporalitat en el sector públic.
	RGE núm. 1631/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols i mesures adequats per a les residències.
	RGE núm. 1632/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya SOS turisme.
	RGE núm. 1633/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada del salari als sanitaris.
	RGE núm. 1634/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a queixes de la comunitat educativa per l'educació de la semipresencialitat a les aules.
	RGE núm. 1635/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a perspectives quant al procés de vacunació a les Illes Balears.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 1356/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a no-exigència d'estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social per tal de ser beneficiari de subvencions per la COVID-19, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
	RGE núm. 1359/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creació, atracció i retenció de talent: SOIB i formació, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
	RGE núm. 1366/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a equiparació de la indemnització per residència del personal sanitari de les Illes Balears com les Illes Canàries i l'eliminació del català com a requisit d'accés per treballar a la sanitat pública balear, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 1368/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de repartiment de les ajudes FEGA, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 1396/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a conversió d'un espai fins ara d'ús públic de l'Aeròdrom de Son Bonet en un camp d'energia solar , davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 1527/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures de garanties sanitàries i acceleració de la vacunació per contenir la pandèmia a causa de la COVID-19, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 11396/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de selecció d'un/a director/a de recursos humans d'SFM (3).
	A les Preguntes RGE núm. 11454 a 11477/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a proves PCR a Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca els mesos de març a juliol de 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 11478 a 11483/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a estoc de proves PCR que tenia la conselleria els mesos de març a agost de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 11501/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidència dels casos de rebrots de la COVID-19 en l'edat dels pacients.
	A la Pregunta RGE núm. 13619/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comunicació de resultats de proves PCR a Eivissa durant els caps de setmana.
	A la Pregunta RGE núm. 14416/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a realització de proves test de detecció de la COVID-19 a oficines de farmàcia de les Illes Balears davant la situació de la segona onada de COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 14771/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a contractació per part del Servei de Salut de les Illes Balears de personal sanitari i qualsevol altra categoria destinats al reforç per la COVID-19 en l'estratègia de contenció i posterior prevenció de rebrots.
	A la Pregunta RGE núm. 14970/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adquisició d'un aparell d'ecografia a l'Hospital Mateu Orfila (7).
	A la Pregunta RGE núm. 14987/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a conclusions de l'informe de la comissió d'experts sobre l'explotació sexual infantil a Mallorca (2).
	A la Pregunta RGE núm. 15046/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a garantia de pagament de les subvencions del programa Moves II (2).
	A la Pregunta RGE núm. 15104/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a desproveïment de les farmàcies a les Illes Balears de dosis de vacuna de la grip per monopolització d'adquisició des del Servei de Salut, Conselleria de Salut.
	A la Pregunta RGE núm. 15105/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a unitats i tipus de vacuna contra la grip adquirides pel Govern de les Illes Balears davant la campanya 2020-2021 que s'inicia el 19 d'octubre de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 15167/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a producció d'energia renovable.
	A la Pregunta RGE núm. 15168/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a potència d'energia renovable a les Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 15245/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions específiques dutes a terme en referència al Pla funcional de renovació/reforma del servei d'Urgències de l'Hospital Comarcal d'Inca, d'acord amb l'anunciat pel Govern l'octubre de 2017.
	A la Pregunta RGE núm. 15246/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions específiques dutes a terme en referència al Pla funcional de renovació/reforma del servei d'Urgències de l'Hospital Comarcal d'Inca, d'acord amb l'anunciat pel Govern l'octubre de 2017.
	A la Pregunta RGE núm. 15247/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions específiques dutes a terme en referència al Pla funcional de renovació/reforma del servei d'Urgències de l'Hospital Comarcal d'Inca, d'acord amb l'anunciat pel Govern l'octubre de 2017.
	A la Pregunta RGE núm. 15289/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nombre de professionals sanitaris i sociosanitaris atesos des del servei especial d'atenció i suport psicològic per conseqüències de la crisi COVID-19 en el desenvolupament de la seva jornada laboral d'atenció als pacients (I).
	A la Pregunta RGE núm. 15290/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nombre de professionals sanitaris i sociosanitaris atesos des del servei especial d'atenció i suport psicològic per conseqüències de la crisi COVID-19 en el desenvolupament de la seva jornada laboral d'atenció als pacients (II).
	A les Preguntes RGE núm. 15373 a 15376/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitat de policies locals interins a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca durant el 2017.
	A les Preguntes RGE núm. 15377 a 15380/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitat de policies locals interins a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca durant el 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 15381 a 15384/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitat de policies locals interins a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca durant el 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 15385 i 15386/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitat de policies locals interins a Eivissa i a Formentera durant el 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 15387 i 15388/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitat de policies locals interins a Mallorca i a Menorca durant el 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 15395/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a convocatòria dels bons tecnològics.
	A les Preguntes RGE núm. 15396 a 15398/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a joves estudiants que han retornat gràcies al Pla Retorn de talent els anys 2018, 2019 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 15407/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a consulta preliminar del Mercat, propostes innovadores enfront de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 15411/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a targetes sanitàries a la Unitat Bàsica de Salut de Sant Joan de Labritja.
	A la Pregunta RGE núm. 15426/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a proveïdors amb els quals s'han realitzat contractacions verbals per part de la Conselleria de Salut i Consum.
	A la Pregunta RGE núm. 15427/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions i mesures adoptades per la Conselleria de Salut i Consum davant les recomanacions i/o advertències per part del Consell Consultiu i la Sindicatura de Comptes sobre l'ús generalitzat i/o habitual de la "·contractació verbal" (mesura excepcional de contractació).
	A la Pregunta RGE núm. 15428/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pagaments efectuats als proveïdors de la Conselleria de Salut i Consum en virtut de "contractes verbals".
	A la Pregunta RGE núm. 15429/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa als contractes verbals i la revisió d'ofici per part de la Conselleria de salut i Consum de medicaments i altres productes.
	A la Pregunta RGE núm. 15442/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls de la situació econòmica de les persones perceptores d'ajudes econòmiques (1).
	A la Pregunta RGE núm. 15443/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls de la situació econòmica de les persones perceptores d'ajudes econòmiques (2).
	A la Pregunta RGE núm. 15444/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes del Govern rebudes per part de la banda de carteristes desarticulada en el marc de l'operació "Bucarest".
	A les Preguntes RGE núm. 15463 a 15465/20, de la diputada María salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a 72 milions per ajudar 30.000 treballadors (1 a 3).
	A la Pregunta RGE núm. 15483/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests de diagnòstic COVID-19 (PCR, antígens) realitzats a les residències de persones majors tant de gestió pública com privada a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 15484/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests de diagnòstic COVID-19 (PCR, antígens) realitzats a les residències i als centres de persones en situació de discapacitat tant de gestió pública com privada a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 15485/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a centres hospitalaris i sanitaris de la xarxa de salut privada de les Illes balears als quals el Servei de Salut ha concertat i derivat la realització de proves diagnòstiques, de consulta especialitzada i cirurgies des de l'inci de la pandèmia COVID-19.
	A les Preguntes RGE núm. 15524 a 15526/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a nombre de places ofertes, inscrits i alumnes que han finalitzat els cursos del SOIB i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 15527/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entitats responsables dels cursos del SOIB i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 15528/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell d'inserció laboral dels alumnes dels cursos del SOIB i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 15529/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost de les iniciatives educatives del SOIB i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 15530/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris que s'ha seguitr per sleccionar els professors que impartiren els cursos del SOIB i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball durant els anys 2018, 2019 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 15534/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost de les iniciatives formatives que es pensen dur a terme amb la inversió de 72 milions per beneficiar 30.000 treballadors.
	A la Pregunta RGE núm. 15542/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a efectes contaminants derivats de la limitació generalitzada de velocitat a 30 km/h.
	A la Pregunta RGE núm. 15573/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a autoritzacions per netejar trams de torrent dins finques privades durant l'any 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 15582/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reobertura de la Unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA), Servei de Salut de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 15592 i 15601/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a peticions d'ajudes a autònoms a Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 15593/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos facilitats pel Govern als ajuntaments de les Illes Balears per al compliment de les normes i restriccions establertes amb motiu del nou estat d'alarma decretat.
	A la Pregunta RGE núm. 15595/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a paralització de la venda de places per a estades turístiques a habitatges unifamiliars.
	A les Preguntes RGE núm. 15621 a 15624/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a pressupost, ubicació, origen del finançament i terminis d'execució del Parc BIT Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 15686/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a UBS, unitats bàsiques de salut, que romanen tancades a les Illes Balears durant la primera onada de la COVID.
	A la Pregunta RGE núm. 15687/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a UBS, unitats bàsiques de salut, operatives/tancades a les Illes Balears durant la segona onada de la COVID.
	A les Preguntes RGE núm. 15694 a 15697/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de mamografies fetes des de gener de 2020 fins ara i des de gener fins a octubre de 2019 a les Illes Balears; a periodicitat de les mamografies i a canvi de criteri en la programació de la citació de mamografies.
	A la Pregunta RGE núm. 15698/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'UBS que romanen encara tancades.
	A la Pregunta RGE núm. 15699/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a disminució d'activitat en algunes UBS.
	A la Pregunta RGE núm. 15703/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informació en relació amb l'aplicació de la disposició final setzena del Decret llei 8/2020.
	A les Preguntes RGE núm. 15707 a 15711/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relatives a projectes posats en marxa grpacies al Decret 8/2020 (1 a 5).
	A la Pregunta RGE núm. 15728/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estudi sobre "la prostitució, la tracta i l'explotació sexual a les Illes Balears", encarregat per l'IBDona i elaborat per un equip dirigit per la UIB.
	A la Pregunta RGE núm. 15742/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació pert residents pagada per part del Govern de les Illes Balears de la línia interinsular marítima entre Eivissa i Formentera el 2017.
	A la Pregunta RGE núm. 15771/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema Policia XPO.
	A les Preguntes RGE núm. 15784 i 15785/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a criteris de realització o denegació de testat prova PCR establerts des del servei de Salut de les Illes Balears als hospitals i a  no-realització de test PCR a pacients ingressats a hospitals de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 15791 i 15792/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a inspeccions laborals planificades per al pròxim 2021 a empreses del sector de l'economia de plataforma i a expedients sancionadors de la Inspecció de Treball interposats a les esmentades empreses.
	A la Pregunta RGE núm. 15869/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a constància de la renúncia a la utilització d'explosius de l'empresa promotora de la pedrera d'Establiments.
	A la Pregunta RGE núm. 15870/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a constància de la modificació del projecte per reobrir l'activitat a la pedrera d'Establiments.
	A la Pregunta RGE núm. 15918/20, de la diputada Maríua Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a ADEAC per part del Govern de les Illes balears de 2010 a 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 15925/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de membres del Govern, alts càrrecs i personal eventual que acompanyaven la presidenta del Govern el passat 7 d'octubre de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 15951/20, de la diputada Maria Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compra del solar de Dalt Vila.
	A les Preguntes RGE núm. 15958 a 15961/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatives a polígon logístic a Mallorca (I a IV).
	A la Pregunta RGE núm. 16031/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a suspensió del tractament de diàlisi per a pacients residents a Formentera a l'Hospital de Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 16033/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a servei de suport assistencial psicològic als treballadors sanitaris, sociosanitaris (zeladors, tècnics d'emergències, tècnics de cures d'infermeria, infermers/es, facultatius ...) a conseqüència de la situació  provocada per la COVID-19 a l'àmbit del desenvolupament de la seva professió.
	A la Pregunta RGE núm. 16128/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a cessament del cap de la UCI de l'Hospital Mateu Orfila.
	A la Pregunta RGE núm. 16168/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a publicació d'una edició escrita del contingut del programa IB3 "Memòria Negra", a través de l'Editorial Moll.
	A la Pregunta RGE núm. 16169/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destitució del cap de la UCI de l'Hospital Mateu Orfila.
	A la Pregunta RGE núm. 16171/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places vacants de facultatius de cardiologia, rehabilitació, hematologia i digestologia a l'Hospital Mateu Orfila.
	A la Pregunta RGE núm. 16172/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cites previstes del servei de cardiologia de l'Hospital Mateu Orfila per als mesos de novembre, desembre i gener.
	A la Pregunta RGE núm. 16177/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a coneixement previ de la Conselleria de Salut del cessament del cap de servei de medicina intensiva de l'Hospital Mateu Orfila.
	A la Pregunta RGE núm. 16178/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius del cessament del cap de servei de medicina intensiva de l'Hospital Mateu Orfila.
	A la Pregunta RGE núm. 16179/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avaluació dels motius del cessament del cap de servei de medicina intensiva de l'Hospital Mateu Orfila.
	A les Preguntes RGE núm. 16192 a 16196/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a recinte firal de Marratxí (1 a 5).
	A la Pregunta RGE núm. 16227/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a substitucions de metges en quarantena per la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 16287/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a redacció del projecte del segon PAC de Manacor.
	A la Pregunta RGE núm. 16303/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a inici de la campanya de vacunació contra la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 16331/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a proves realitzades per al diagnòstic COVID-19 tipus PCR i tipus antígens a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 16332/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a edat d'incidència en la població diagnosticada de COVID-19 a la població de les Illes Balears des de l'inici de la considerada segona onada.
	A la Pregunta RGE núm. 17558/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions de servei publicades i retirades abans de la resolució a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 1509/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença de la Sra. Marta Lliteras, coordinadora de la delegació a Balears de l'Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, sobre la tasca que fan des de l'associació per impulsar l'esport femení i lluitar contra les desigualtats.
	RGE núm. 1518/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença de la Sra. Tatiana Ferreira, presidenta i fundadora de l'Associació Deporte para la Igualdad sobre la situació actual de l'esport femení i les actuacions de suport a l'esport femení que es porten a terme actualment.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1419/21.
	Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 13742/20.
	Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 16093/20.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 15/20.
	Sol·licitud de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre l'aplicació del protocol de vacunació contra la COVID-19 a la comunitat autònoma de les Illes Balears (RGE núm. 1474/21).
	Escrit RGE núm. 1466/21, de 12 diputats de la cambra adscrits al Grup Parlamentari Popular, que sol·licita que s'insti al director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a iniciar les actuacions d'investigació en relació amb la presumpta actuació irregular en el procés de vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears, en el transcurs del qual diversos càrrecs polítics, personal directiu i personal eventual de les Illes Balears, així com directius, gerents i responsables dels diferents hospitals públics de les Illes Balears haurien incomplert l'establert en els protocols de vacunació contra la COVID-19, sent vacunats per davant de les persones que figuren com a prioritàries a l'esmentat protocol.
	Tramitació pel procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE núm. 10296/19.
	Tramitació pel procediment ordinari per a la Interpel·lació RGE núm. 1140/21.



	4. INFORMACIONS
	Canvis a diverses comissions per part del Grup Parlamentari Mixt
	Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. José Javier Bonet Díaz com a personal eventual adscrit funcionalment al Grup Parlamentari Popular.



